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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaném dne 04.03.2019 

 

96/5ZM/2019 - Schválení předsednictva 5. zasedání ZMH dne 04.03.2019 
 

97/5ZM/2019 - Schválení programu 5. zasedání ZMH konaného dne 04.03.2019 
 
98/5ZM/2019 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 5. zasedání ZMH konaného dne 04.03.2019 
 
99/5ZM/2019 - Zpráva o ověření zápisu ze 4. zasedání ZMH, konaného dne 28.01.2018  
 

100/5ZM/2019 - Kontrola plnění usnesení ZMH 
 

101/5ZM/2019 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Havířova 

za rok 2018 
 

102/5ZM/2019 - Prominutí poplatku z prodlení - Alena Tancošová  
 
103/5ZM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3726/1, k.ú. Havířov-město za účelem  

výstavby budovy pro provozování jídelního a kavárenského zařízení 
 

104/5ZM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4100/1, k.ú. Havířov-město 
 
105/5ZM/2019 - Prodej pozemku parc.č. 606/3, k.ú. Bludovice 
 

106/5ZM/2019 - Prodej  části pozemku parc.č. 1402/1, k.ú. Prostřední Suchá 
 

107/5ZM/2019 - Odkoupení pozemku parc.č. 2431, k.ú. Šumbark formou aukce        
 
108/5ZM/2019 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.   

od pana Pavla Pavlicy 
 

109/5ZM/2019 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 1. – 17.  
 
110/5ZM/2019 - Pořízení nemovitého majetku – MŠ Balzacova Havířov 

 

111/5ZM/2019 - Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2018 
 

112/5ZM/2019 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova  

 
113/5ZM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 

114/5ZM/2019 - Předložení žádosti o dotaci v rámci česko-polské spolupráce 

 
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“ 
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117/5ZM/2019 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při  

realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ 

 
118/5ZM/2019 - Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva  

na území města Havířova 
    
119/5ZM/2019 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2019 
 

120/5ZM/2019 - Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí základní organizaci  
Českého svazu včelařů,  z.s., Havířov_  

 

121/5ZM/2019 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné – Anežka Vojáčková 
 

122/5ZM/2019 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova – dodatek č. 1 
 

123/5ZM/2019 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - změna zakladatelské listiny obchodní společnosti 
 
124/5ZM/2019 - Změna realizace investičních akcí odboru komunálních služeb (OJ 8)  

v roce 2019  
 

125/5ZM/2019 - MORYS s.r.o. – dohoda o smíru                                 
 
126/5ZM/2019 - Schválení záměru vstupu statutárního města Havířova do společnosti  

pro zpracování komunálního odpadu 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 04.03.2019 

 

96/5ZM/2019 - Schválení předsednictva 5. zasedání ZMH dne 04.03.2019____________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 04.03.2019 

ve složení: 

 

Bc. 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  

 

 

97/5ZM/2019 - Schválení programu 5. zasedání ZMH konaného dne 04.03.2019_______________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 4. března 2019 dle přílohy  

 

 

98/5ZM/2019 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 5. zasedání ZMH konaného dne 04.03.2019 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 04.03.2019  

 

paní Soňu RYŠÁNKOVOU DOSEDĚLOVOU (KSČM) 

pana Jana VESELÉHO (ANO 2011) 
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99/5ZM/2019 - Zpráva o ověření zápisu ze 4. zasedání ZMH, konaného dne 28.01.2018_________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu ze 4. zasedání ZMH, konaného dne 28. ledna 2019 

 

 

100/5ZM/2019 - Kontrola plnění usnesení ZMH__________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

 

1251/27ZM/2014 Převod pozemků parc.č. 1203/1, parc.č. 1213/36 a parc.č. 

1523/1, k.ú. Šumbark 

188/5ZM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Úprava 

Životického potoka v ř. km 0,000 – 0,450“, k.ú. Prostřední 

Suchá 

1054/27ZM/2018 Přijetí daru pozemku parc. č. 1280, k.ú. Bludovice pod 

stávajícím chodníkem                     

 

  

101/5ZM/2019 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Havířova 

za rok 2018__________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

zrušení detašovaného pracoviště na ul. Kpt. Jasioka 2, v Havířově-Prostřední Suché  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie Havířov na 

území města Havířova za rok 2018, zprávu Policie ČR o stavu bezpečnosti  

a veřejného pořádku na teritoriu města Havířov a okolí za rok 2018, vyhodnocení 

činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2018, 

dle příloh 

 

     

 

 

 

 



 
Usnesení z 5. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 04.03.2019 

6 

102/5ZM/2019 - Prominutí poplatku z prodlení - Alena Tancošová__________________________  
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
prominutí poplatku z prodlení ve výši 335.083,44 Kč p. Aleně Tancošové,   
t.b. ……………………………… 

 

 
103/5ZM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3726/1, k.ú. Havířov-město za účelem  

výstavby budovy pro provozování jídelního a kavárenského zařízení__________         
 
Zastupitelstvo města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e  
   
záměr prodeje pozemku parc.č. 3726/1 o výměře 10.260 m

2
, kat. území Havířov-

město panu Davidu Ševčíkovi, bytem ………………………………,  
IČO: 60292024, za účelem výstavby  budovy pro provozování jídelního  
a kavárenského zařízení   

 

 
104/5ZM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4100/1, k.ú. Havířov-město_________________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
záměr prodeje pozemku parc.č. 4100/1, trvalý trávní porost o výměře 158 m

2
,  

k.ú. Havířov-město, paní  Silvii Štefkové, ………………………………, za účelem 
rozšíření zahrady k budoucímu pozemku parc.č. 4116/1,  
k.ú. Havířov-město, na kterém bude postaven rodinný dům 

 

 

05/5ZM/2019 - Prodej pozemku parc.č. 606/3, k.ú. Bludovice 
 

Zastupitelstvo města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
prodej pozemku parc.č. 606/3, zahrada  o výměře 173 m

2
, k.ú. Bludovice,  

paní Mgr. Heleně Burgerové, ………………………………, za účelem rozšíření 
zahrady, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 91.150,00 Kč (tj. 526,88 Kč/m

2
)  

+ 2.000,00 Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem ve výši 93.150,00 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: 31.05.2019     
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106/5ZM/2019 - Prodej  části pozemku parc.č. 1402/1, k.ú. Prostřední Suchá_________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

prodej části pozemku parc.č. 1402/1, k.ú. Prostřední Suchá o výměře cca 1.500 m
2 

(dále jen „Pozemek“) s tím, že výměra bude upřesněna na základě geometrického 

plánu, paní Sandře Malindové, bytem ………………………………, sídlem: 

Plynárenská 793/2, 735 64, Havířov - Prostřední Suchá,  IČO: 03890694  

(dále „Budoucí kupující“ nebo „Kupující“), za účelem vybudování stavby mycího 

centra automobilů a jejího provozování za kupní cenu ve výši 540,00 Kč/m
2
,  

tj. cca 810.000,00 Kč + 2.000,00 Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH 

platné ke dni povinnosti přiznat daň za těchto podmínek: 

 

1. S Budoucí kupující bude uzavřena do doby vydání pravomocného stavebního  

povolení smlouva o budoucí kupní smlouvě (dále jen „BKS“) za těchto podmínek: 

a) před podpisem BKS zaplatí Budoucí kupující část kupní ceny (jistiny)  

ve výši 60 % kupní ceny 

b) Budoucí kupující je povinna doručit městu pravomocné územní rozhodnutí  

ve lhůtě do 12 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této povinnosti ve stanovené 

lhůtě je důvodem k odstoupení města od BKS nebo uplatnění smluvní pokuty ve 

výši 200 000,00 Kč 

c) Budoucí kupující je povinna doručit městu pravomocné stavební povolení  

ve lhůtě do 24 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této povinnosti ve stanovené 

lhůtě je důvodem k odstoupení města od BKS nebo uplatnění smluvní pokuty ve 

výši 200 000,00 Kč  

d) Budoucí kupující je oprávněna od BKS odstoupit z důvodu upuštění  

od realizace sjednaného účelu BKS, Budoucí kupující uhradí městu smluvní 

pokutu 200.000,00 Kč, město vrátí uhrazenou část kupní ceny sníženou o 

smluvní pokutu 

e) Budoucí kupující bude založeno v BKS právo v  souladu se zákonem  

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

ve znění pozdějších předpisů provést výstavbu mycího centra automobilů  

na Pozemku (souhlas se stavbou), a to na dobu časově neomezenou 

 

2. Kupní smlouva (dále jen „KS“) s kupující bude uzavřena do 60 dnů ode dne,  

kdy kupující doručí na ekonomický odbor  MMH pravomocné stavební povolení  

a geometrický plán se zakreslením Pozemku s novým parcelním číslem, za těchto 

podmínek: 

a) Kupující uhradí městu zbývající část kupní ceny ve výši 40% + DPH do 30 dnů 

od uzavření KS 

b) návrh na vklad vlastnického práva bude podán městem po zaplacení celé kupní  

ceny a úhradě správního poplatku za návrh na vklad vlastnického práva 

Kupující, nebudou-li uvedené částky Kupující uhrazeny, je město oprávněno od 

KS odstoupit 

c) Kupující je povinna Pozemek užívat po dobu 12 let ode dne zápisu vkladu  

vlastnického práva do katastru nemovitostí pouze ke sjednanému účelu,  

ke kterému byl prodán, tj. k výstavbě a následnému provozování mycího centra 

automobilů, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu 

ve výši 200.000,00 Kč 
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d) Kupující je povinna, v případě změny majetkových práv k  Pozemku, převést  
všechny povinnosti a podmínky vyplývající z KS na nového nabyvatele 
majetkových práv, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní 
pokutu ve výši 200.000,00 Kč 

e) Kupující je povinna do 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení  
začít stavbu mycího centra automobilů realizovat, v případě nedodržení této 
podmínky město je oprávněno od KS odstoupit s tím, že město uplatní smluvní 
pokutu ve výši 200.000,00 Kč 

f) V případě, že Kupující začne stavbu realizovat, je povinna do 3 let od vydání  
pravomocného stavebního povolení Stavbu dokončit, v případě nedodržení této 
podmínky město je oprávněno od KS odstoupit s tím, že město uplatní smluvní 
pokutu ve výši 200.000,00 Kč 

g) Kupující je povinna zahájit užívání a provozování mycího centra automobilů  
do 3 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, 
v případě nedodržení této podmínky město je oprávněno od KS odstoupit s tím, 
že město uplatní smluvní pokutu ve výši 200.000,00 Kč 

h) v případě odstoupení od KS je Kupující povinna uvést Pozemek do původního  
stavu, to je do stavu před uzavřením KS, a to do 3 měsíců od doručení 
oznámení o odstoupení od KS, nedohodnou-li se Kupující a město jinak 

ch) Kupující nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení Pozemku 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv   

 
                                                                                             Z: vedoucí EO 
                                                                                             T: 30.06.2019 
 

 
107/5ZM/2019 - Odkoupení pozemku parc.č. 2431, k.ú. Šumbark formou aukce_______________        
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e  
 
odkoupení pozemku parc.č. 2431, orná půda o výměře 978 m

2
,  k.ú. Šumbark, 

vedeném na LV č. 60000, obec Havířov od České republiky, s příslušností hospodařit 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo Nábřeží 
390/42, Praha 2, Nové Město formou elektronické aukce 

 

 
108/5ZM/2019 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.   

od pana Pavla Pavlicy_________________________________________________ 
 
Zastupitelstvo města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
nabídku na odkoupení stavby pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc.č.  
4056/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m

2
, k.ú. Havířov-město,  

od vlastníka pana Pavla Pavlicy, ………………………………, který stavbu nabídl 
městu, vlastníkovi pozemku pod stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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109/5ZM/2019 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 1. – 17._________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozpočtová opatření č. 16. a 17., dle důvodové zprávy, 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 1. – 15., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 17. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu  

města Havířova na rok 2019: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 165 883,67 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 132 941,00 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 18 941,70 tis. Kč 

 

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

 

tř. 4 - přijaté transfery 1 012 400,97 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 343 629,94 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 998 663,78 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 775,60 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 19 644,27 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 482 897,00 tis. Kč 

 

odbor organizační 263 772,00 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 8 599,94 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 318 899,00 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 95 657,10 tis. Kč 

 

ekonomický odbor 788 517,11 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 19 901,76 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 344 966,16 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 1 527,50 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 859,70 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 6 057,30 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 3 269,10 tis. Kč 

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

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 506,20 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 35,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 3 515,80 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 4 792,60 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 160,00 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 651,20 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 4 572,86 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 3 041,80 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 3 872,20 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 4 025,70 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 3 832,29 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 7 793,03 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 750,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 7 102,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 350,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 1 305,90 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 3 164,59 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 354,50 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 3 990,78 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 250,60 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 28 000,00 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 23 609,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 43 881,01 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
11 385,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 48 942,00 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 +177 746,27 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 +282 746,27 tis. Kč 
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110/5ZM/2019 - Pořízení nemovitého majetku – MŠ Balzacova Havířov_____________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pořízení investičního majetku – stavba zahrady a nabytí do vlastnictví zřizovatele 

v celkové výši cca 500 000 Kč: 

- odvodnění pískoviště ve výši cca 31.000 Kč včetně DPH, 

- pískoviště s násypem ve výši cca 107.000 Kč včetně DPH, 

- chodník s rozcestníkem ve výši cca 45.000 Kč včetně DPH, 

- zahrada ve výši cca 317.000 Kč včetně DPH 

 

 

111/5ZM/2019 - Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2018________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

1. udělení ocenění městem Havířov v těchto oblastech a kategoriích: 

a) Sociální a zdravotní oblast – kategorie: 

- „Osobnost v sociální nebo zdravotní oblasti“ 

1. MUDr. Roman Dziedzinskyj 

- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní lidský a profesionální přístup  

k dětským pacientům v oboru kardiologie i všeobecné pediatrie 

2. MUDr. Milan Kaifosz 

- jmenovaný obdrží ocenění za vynikající celoživotní, vysoce odbornou  

práci, obětavost a vstřícnost k pacientům v havířovské nemocnici  

3. Marta Marčová 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou obětavou pomoc onkologickým  

pacientkám a odborné zásluhy v oblasti prevence rakoviny prsu  

- „Kolektiv v sociální nebo zdravotní oblasti“ 

Kolektiv Domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, p.o., 

středisko Havířov  

- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za mimořádně lidský přístup a zajištění  

plnohodnotného života hendikepovaným dětem 

b) Kulturní oblast – kategorie: 

- „Osobnost kultury“ 

1. Božena Bílková 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobý rozvoj kulturního dění ve městě  

Havířově a příkladný osobní přístup k rozvoji spolkového života žen 

2. Oldřiška Honsová 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou vynikající reprezentaci města  

Havířova a pořádání benefičních koncertů v celorepublikovém měřítku  

3. Oldřich Rajsigl 

- jmenovaný obdrží ocenění za úspěchy dosažené ve spisovatelské činnosti  
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c) Oblast volnočasových aktivit – kategorie: 

- „Ocenění za  dlouhodobou práci s dětmi a mládeží“ 

Lydie Ženčová (in memoriam) 

- jmenovaná je oceněna za rozvoj skautingu ve městě Havířově a  

celoživotní nezištnou práci s dětmi a mládeží, kterým věnovala svůj volný čas 

v rámci havířovských oddílů Junáka 

d) Oblast ostatních společensky prospěšných aktivit: 

Vojtěch Filsák  

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetou nezištnou donátorskou činnost   

v mnoha oblastech společenského života občanů města Havířova  

e) Sportovní oblast - kategorie: 

- „Sportovec roku“ -  s členěním dle skupin:  

- žáci - jednotlivci 

1. Duo trio BAT – K. R., T. M.  

(mažoretkový sport, Mažoretky KALA MKS Havířov) 

- jmenované obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova   

na republikové i mezinárodní úrovni 

2. A. J. (kickbox, SK Kick Wolf Team, z.s.)  

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova   

na republikové i mezinárodní úrovni 

3. Š. M. (tenis, Tenisový klub Havířov, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

na republikové i mezinárodní úrovni 

4. E. P. (atletika, Atletický oddíl Slavia Havířov, z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

- žáci - družstvo 

1. N. H., K. H.  

(stolní tenis, Sportovní klub Stolního tenisu Baník Havířov z.s.)   

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci  

města Havířova  

2. Disco dance – SuperKIDS (taneční sport, Taneční škola Horizonty, z.s.) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

Havířova na celosvětové úrovni 

- dorost - jednotlivci 

1. I. J.  

(hasičský sport, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Havířov Město)  

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

na mezinárodní úrovni 

2. E. K. (basketbal, BK Havířov z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci měst  

Havířova na mezinárodní úrovni                          

3. D. P. (karate, Karate Havířov, z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na  

mezinárodní úrovni                          

4. D. P. (box, BOX HAVÍŘOV z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

na republikové i mezinárodní úrovni 

5. E. V. (hokej, hráčka dorostu HC AZ Havířov 2010 z.s.,  

hráčka extraligy žen HC BÝCI Karviná, členka ženské reprezentace U16) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

na republikové i mezinárodní úrovni  
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- dorost - družstvo 

      Družstvo dívek U17 (basketbal, BK Havířov z.s.) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci  

města Havířova 

- junioři - jednotlivci 

1. T. B. (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

2. N. B. (vzpírání, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 

3. T. W. (vzpírání, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z. s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

- junioři - družstvo 

1. E. K., L. K. (sportovní bridž, Bridžový spolek Havířov) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci  

města Havířova na republikové i mezinárodní úrovni 

2. Družstvo dívek U19 (basketbal, BK Havířov z.s.) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci  

města Havířova 

3. Pódiová sestava BAT (mažoretkový sport, Mažoretky KALA MKS Havířov)  

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci  

města Havířova na mezinárodní úrovni 

- dospělí - jednotlivci 

      Michaela Kohutová (kulturistika, fitness, SK LUNA Fitness Havířov z. s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

na mezinárodní úrovni 

Richard Pail, člen Karate Havířov, z.s.  

  - jmenovaný obdrží ocenění za mimořádný počin v oblasti sportu 

- dospělí - družstvo 

      Florbal Torpedo Havířov (florbal, Florbal Havířov, z.s.) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci  

města Havířova 

- „Trenér“ 

1. Mario Bortoli, (Box Havířov z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných  

výsledků v práci se sportovci 

2. Jaroslav Kubíček (karate, Box Havířov z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných výsledků  

v práci se sportovci 

3. Jaroslav Lešňanský (karate, Karate Havířov z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných výsledků   

v práci se sportovci 

4. Tereza Olšarová (taneční sport, Taneční škola Horizonty Havířov, z.s..) 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných výsledků  

v práci se sportovci 

5. Nikola Těšetíková (aerobik, Maniak aerobik Havířov, z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných výsledků  

v práci se sportovci  

6. Iveta Rašková (basketbal, BK Havířov z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných výsledků   

v práci se sportovci  
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- „Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu“ 

1. Karel Gaman, (Rugby club Havířov, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobou aktivní práci ve prospěch  

havířovského sportu a jeho propagaci  

2. Miluše Řeháková (cvičitelka seniorů) 

- jmenovaná obdrží ocenění za celoživotní podporu rozvoje sportu a  

zdravotní tělesné výchovy ve městě Havířově 

 

2. udělení Ceny města za rok 2018: 

MUDr. Jindřich Dolanský 

- obdrží Cenu města Havířova za dlouholetou odbornou službu v péči  

o bezpečnost a záchranu života návštěvníků městského koupaliště 

  

u k l á d á 

 

odboru školství a kultury  

1. informovat veřejnost o udělení ocenění a Ceny města Havířova 

2. oznámit oceněným osobám, kolektivům a družstvům rozhodnutí ZMH a pozvat    

je k převzetí ocenění v Kulturním domě Leoše Janáčka dne 8. 4. 2019 

 

           Z: vedoucí OŠK 

           T: březen 2019 

 

 

112/5ZM/2019 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova_____________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

informativní zprávu o vyúčtování dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10 

„Ostatní dotace a dary“, rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2018 dle 

přílohy č.13 

 

s c h v a l u j e 

  

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

Havířova v roce 2019: 

 

a) z mimosportovní sféry v celkové výši  9 963 500 Kč, a to takto: 

sociální oblast  

- registrované sociální služby  3 015 500 Kč, dle přílohy č. 1a  

- projekty a činnost na podporu aktivit  

souvisejících se sociální oblastí                      998 000 Kč, dle přílohy č. 1b                              

kulturní oblast    1 884 000 Kč, dle přílohy č. 2 

školská oblast     3 064 000 Kč, dle přílohy č. 3a, b 

oblast partnerských vztahů         16 000 Kč, dle přílohy č. 4 

oblast prevence kriminality a protidrogové  

prevence a bezpečnosti v silničním provozu   155 000 Kč, dle přílohy č. 5 
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oblast bezpečnosti a ochrany zdraví:  

- podpora integrovaného záchranného  

systému         600 000 Kč, dle přílohy č. 6a 

- zdravotnictví       150 000 Kč, dle přílohy č. 6b 

- životní prostředí         81 000 Kč, dle přílohy č. 6c 

- ostatní (nezařazené žádosti)     0 Kč, dle přílohy č. 8 

   

b) ze sportovní sféry v celkové výši  29 046 800 Kč dle přílohy č. 7a, b, c 

 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru schváleného  

ZMH usn. č. 931/24ZM/2018 ze dne 14. 2. 2018 s fyzickými a právnickými 

osobami  ve schválené výši dle bodu 2. usnesení tohoto materiálu 

 

p o v ě ř u j e 

 

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 pro školství a kulturu  podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí  

dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč v jednotlivých případech 

 

 

113/5ZM/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 08.02.2019 dle příloh 

 

 

114/5ZM/2019 - Předložení žádosti o dotaci v rámci česko-polské spolupráce_________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

spolupráce městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova“   

do Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A 

Česká republika – Polsko, Prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit 

2. Dohodu o spolupráci na projektu „Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce  

městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova“ realizovaného 

z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Programu 

Interreg V-A Česká republika – Polsko dle přílohy č. 1 

3. spolufinancování projektu „Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských  

policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova“ z rozpočtu statutárního města 

Havířova v minimální výši 15% ze způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých 

výdajů 
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4. předfinancování projektu „Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských  

policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova“ z rozpočtu statutárního města 

Havířova ve výši 100% uznatelných i neuznatelných nákladů 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím návrhu úprav 

rozpočtu na rok 2019 navýšení výdajů MP Havířov ve výši schváleného podílu města  

na spolufinancování projektů finančními prostředky z „Fondu bezpečnosti pro 

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

městě Havířově“, a to za předpokladu, že projekty budou schváleny Fondem 

mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Česká 

republika – Polsko 

 

p o v ě ř u j e  

 

primátora města podpisem Dohody o spolupráci na projektu „Bezpečnost bez hranic 

- projekt spolupráce městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova“ 

realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko, dle 

přílohy č. 1 

                                                                                                        Z: vedoucí OKP 

                                                                                                          T: 25.03.2019 

 

 

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

předškolního věku“___________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

schválit předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Ozdravné pobyty pro děti 

předškolního věku“ na základě vyhlášeného dotačního programu Moravskoslezského 

kraje 

 

p o v ě ř u j e  

 

primátora statutárního města Havířova podpisem žádosti o dotaci a ostatních 

nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 

u k l á d á 
 

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí dotace v souladu s podmínkami dotačního 

programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro předkládání žádostí 

 

Z: vedoucí OKP 

                                                                                                  T: 31.10.2019 
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116/5ZM/2019 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně  
základních škol“______________________________________________________ 
 
Zastupitelstvo města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
schválit předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Ozdravné pobyty pro žáky 
1. stupně základních škol“ na základě vyhlášeného dotačního programu 
Moravskoslezského kraje 

 
p o v ě ř u j e  
 
primátora statutárního města Havířova podpisem žádosti o dotaci a ostatních 
nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 
 
u k l á d á 
 
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí dotace v souladu s podmínkami dotačního 
programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro předkládání 
žádostí 

Z: vedoucí OKP 
                                                                                                  T: 31.10.2019 
 

 
117/5ZM/2019 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při  

realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ 
 
Zastupitelstvo města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. poskytnutí dotace ve výši 254.303,00 Kč z rozpočtu statutárního města Havířova  

Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,   
IČO 70890692, na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, realizovaného v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161, 
dle přílohy č. 1 

 
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města  

Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji – 2. výzva“, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, 
registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s Moravskoslezským krajem, 
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,  IČO 70890692 v rozsahu dle bodu  
1. tohoto usnesení 

 
p o v ě ř u j e  
 
primátora města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ 

Z: vedoucí OKP 
          T: 31.03.2019 
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118/5ZM/2019 - Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva  
na území města Havířova______________________________________________ 
 
Zastupitelstvo města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva  

na území města Havířova v letech 2020 až 2023 
 
2. poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na základě jeho žádosti ve výši  

7 500,- Kč na dílčí projekt fyzické osoby na výměnu stávajícího ručně plněného 
kotle na tuhá paliva umístěného v rodinném domě (bytě) na území města 
Havířova, které bude zároveň poskytnuta dotace Moravskoslezským krajem 
v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ v letech 
2020 až 2023 

 
3. uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace  

v Moravskoslezském kraji“ s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117,  
702 18 Ostrava,  IČO 70890692, v rozsahu bodu 1. a 2. tohoto usnesení 

 
p o v ě ř u j e  
 
primátora města Havířova podpisem Smlouvy o spolupráci 

                                                                                 
         Z: vedoucí OKP  

T: 31.03.2019 
 

    
119/5ZM/2019 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2019___________________________  
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 
s ch v a l u j e 
 
1. realizaci této investiční akce z rozpočtu města na rok 2019: 

stavba č. 18011 Parkoviště na ul. Balzacova, Havířov - Podlesí , 
předpokládaná cena 5.445.000 Kč včetně DPH 

2. pořízení projektových dokumentací z rozpočtu města na rok 2019: 
a) stavba č. 19004 Odkanalizování části města Havířova- lokalita Důlňák,  

předpokládaná cena 1.452.000 Kč včetně DPH 
b) stavba č. 19006 Vstup do areálu MSH vč. zázemí pro venkovní sporty,  

předpokládaná cena 484.000 Kč včetně DPH 
c) stavba č. 19007 Chodník Na Pavlasůvce, předpokládaná cena 302.500 Kč  

včetně DPH 
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120/5ZM/2019 - Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí základní organizaci  

Českého svazu včelařů,  z.s., Havířov_____________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

IČ  63 73 02 35, ve výši 98 000 Kč na léčbu včelstev a rozvoj včelařství 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

p o v ě ř u j e 

 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Ing. Janu Návratovou, vedoucí 

odboru životního prostředí 

 

 

121/5ZM/2019 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné – Anežka Vojáčková_______ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost o ukončení činnosti přísedící Okresního soudu v Karviné  

paní Anežky Vojáčkové, trvale bytem …………………………, a zánik její funkce 

ke dni 5.3.2019 

 

u k l á d á 

 

zaslat oznámení předsedkyni Okresního soudu v Karviné o zániku funkce přísedící 

Okresního soudu v Karviné paní Anežky Vojáčkové 

 

          Z: vedoucí OPS 

                                                                                                 T: 18.03.2019 

 

 

122/5ZM/2019 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova – dodatek č. 1___________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Havířova ve znění Přílohy č. 1 

s účinností od 5.3.2019. 
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123/5ZM/2019 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - změna zakladatelské listiny obchodní společnosti_____ 
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
dle § 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, u obchodní společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem 
K Zámečku 243/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25385534 (dále jen „společnost“)              
1. změny zakladatelské listiny společnosti uvedené v příloze č. 2 
2. nové znění zakladatelské listiny společnosti dle přílohy č. 3 

 

 
124/5ZM/2019 - Změna realizace investičních akcí odboru komunálních služeb (OJ 8)  

v roce 2019__________________________________________________________  
 
Zastupitelstvo města Havířova 
 
s ch v a l u j e 
 
změnu rozpisu závazného ukazatele rozpočtu města Havířova OJ 8  
na rok 2019 takto: 
1. Akce „Kruhový objezd Dlouhá tř. x Studentská x Okrajová“ (č. stavby 18042)  

ve finančním objemu 2 000 tis. Kč se nahrazuje akcí „Světelná signalizace 
křižovatky Dlouhá tř. x Studentská x Okrajová“ (č. stavby 18042) ve finančním 
objemu 3 500 tis. Kč 

2. Akce „Kruhový objezd ul. Anglická x U Nádraží x M. Pujmanové“  
(č. stavby 18043) ve finančním objemu 3 500 tis. Kč se nahrazuje akcí  
„Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov“ ve finančním 
objemu 2 000 tis. Kč 

 

 
125/5ZM/2019 - MORYS s.r.o. – dohoda o smíru________________________________________                                 
 

Zastupitelstvo města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
  
odchylku v uzavírané dohodě o smíru se společností MORYS dle Přílohy č. 1, která 
spočívá v rozdělení výše první splátky na dvě částky z důvodu procesních a z důvodu 
vyšší právní jistoty, přičemž tato odchylka nemá vliv na změnu výše celkového 
plnění společností MORYS podle usnesení ZMH č. 94/4ZM/2019 ze dne 28.01.2019 

 

 
126/5ZM/2019 - Schválení záměru vstupu statutárního města Havířova do společnosti  

pro zpracování komunálního odpadu____________________________________ 
 
Zastupitelstvo města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova vstoupit do zakládané společnosti pro zpracování 
komunálního odpadu z důvodu budoucího zákazu skládkování směsných 
komunálních odpadů 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro investice a chytré město jednáním a účastí na jednáních vedoucích 

k založení společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Josef BĚLICA v. r.      Ing. Ondřej BARÁNEK v. r.   

primátor města      náměstek primátora   

pro ekonomiku a správu majetku  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































































 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                                          

  
                                                                                                       

  

 

 

  

  

 
  

5. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
 

 

které se koná 

v pondělí 4. března 2019 od 15:00 hod. 
v Kulturním domě RADOST v Havířově 
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PP  RR  OO  GG  RR  AA  MM  
5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 04.03.2019  

 
01. Schválení předsednictva 5. zasedání ZMH dne 04.03.2019 
 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor města Havířova  
Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora   

 
 
02. Schválení programu 5. zasedání ZMH, konaného dne 04.03.2019 
 
      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 5. zasedání ZMH, konaného dne 04.03.2019 
 
      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 4. zasedání ZMH, konaného dne 28.01.2019 
        
      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  

Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora  

 
 
06. Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města  

Havířova za rok 2018 
 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor statutárního města Havířova 
Zpracoval:  Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov 
                     plk. Ing. Bc. Miloš Pollak, Ph.D., MBA, vedoucí ÚO Karviná Policie ČR 

npor. Ing. Pavel Budina, velitel stanice Havířov HZS 
                     Emanuel Došlík, velitel sboru JSDH Havířov Město 
                     Mojmír Stachura, velitel sboru JSDH Havířov Životice 
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07. Prominutí poplatku z prodlení - Alena Tancošová 
 

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 
                     Zdeněk Vávra, referent oddělení správy majetku EO 

 
 
 
 

 
08. Záměr prodeje pozemku parc.č. 3726/1, k.ú. Havířov-město za účelem výstavby  

budovy pro provozování jídelního a kavárenského zařízení 
 

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 

 
 
 
 

 
09. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4100/1, k.ú. Havířov-město 
 

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 

 
 
 
 

 
10. Prodej pozemku parc.č. 606/3, 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 
                     Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO 

 
 
 

 
11. Prodej části pozemku parc.č. 1402/1, 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 
                     Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 
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12. Odkoupení pozemku parc.č. 2431, k.ú. Šumbark formou aukce 
 

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 

 
 
 
 
 

 
13. Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. od pana Pavla Pavlicy 
 

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 

 
 
 
 
 

 
14. Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 1.-17. 
 

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 

 
 
 
 
 

15. Pořízení nemovitého majetku – MŠ Balzacova Havířov 
 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně pro školství a kulturu 
Zpracoval:  Bc. Miroslava Turecká, ředitelka školy 

 
 
 
 

16. Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2018 
 

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 
Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit 
Bc. Blanka Mandáková, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit 
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17. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova  
 

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 
Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit 

 
 

 
18. 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 odd. strategického rozvoje odboru KP 
 
 

 
19. Předložení žádosti o dotaci v rámci česko-polské spolupráce 
 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor města Havířova 
Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora 

                       Mgr. Eva Havlů, vedoucí odd. strategického rozvoje odboru KP 
                       Bc. Přemysl Koch, referent odd. strategického rozvoje odboru KP 
                       Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov 
                       Bc. Monika Krpelíková, projektový manažer MP Havířov 

 
 

 
20. Předložení žádosti o dotaci na projekt „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ 
 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně pro školství a kulturu 
Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora 

                        Mgr. Eva Havlů, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru KP 
Ing. Lucie Komínková, referent oddělení strategického rozvoje odboru KP 
PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství 
Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení školství odboru školství a kultury 

 
 

 
21. Předložení žádosti o dotaci na projekt „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně  

základních škol“ 
 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně pro školství a kulturu 
Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora 

                       Mgr. Eva Havlů, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru KP 
Ing. Lucie Komínková, referent oddělení strategického rozvoje odboru KP 
PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství 
Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení školství odboru školství a kultury 
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22. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při realizaci  
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ 

 
Předkládá:  Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město 
Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora 

Mgr. Eva Havlů, vedoucí odd. strategického rozvoje odboru KP 
                        Bc. Milada Klimešová, referent odd. strategického rozvoje odboru KP 

 
 

 
23. Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území  

města Havířova  
 

Předkládá:  Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek pro investice a chytré město 
Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora 

Mgr. Eva Havlů, vedoucí odd. strategického rozvoje odboru KP 
                        Bc. Milada Klimešová, referent odd. strategického rozvoje odboru KP 

 
 

 
24. Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2019  
 

Předkládá:  Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátorky pro investice a chytré město 
Zpracoval:  Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje  
                     Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic odboru územního rozvoje 
                     Ing. Miloš Klimeš, ekonom oddělení investic odboru územního rozvoje 

 
 

 
25. Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí základní organizaci Českého  

svazu včelařů, z. s., Havířov  
 
Předkládá:  Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město 
Zpracoval:  Ing. Jana Návratová, vedoucí odboru životního prostředí 

 
 

 
26. Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné – Anežka Vojáčková 
 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor města Havířova 
Zpracoval:  Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb  
                     Renata Vargová, referentka odboru právních služeb  

 
 

 
27. Jednací řád Zastupitelstva města Havířova – Dodatek č. 1 
 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor města Havířova 
Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník MMH  

                  Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb  
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28. ZÁMEK Havířov, s.r.o. – změna zakladatelské listiny obchodní společnosti  
 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 
Zpracoval:  Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb  
                Mgr. Kateřina Kavková, právník odboru právních služeb  

 
 
 

 
29. Změna realizace investičních akcí odboru komunálních služeb (OJ 8) v roce 2019  
 

Předkládá:  Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátorky pro investice a chytré město 
Zpracoval:  Ing. Iveta Grzonková, vedoucí odboru komunálních služeb     
                     Jan Kolář, referent odboru komunálních služeb     
                     Bc. Nikol Fikáčková, referent odboru komunálních služeb 

 
 
 

 
30. MORYS, s.r.o. – dohoda o smíru 
 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor města Havířova 
Zpracoval:  Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb  

 
 
 

 
31. Schválení záměru vstupu statutárního města Havířova do společnosti pro zpracování  

komunálního odpadu  
 

Předkládá:  Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátorky pro investice a chytré město 
Zpracoval:  Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb  

 Ing. Václav Zyder, manažer nových projektů TSH, a.s. 
 
 
 

 
32. Vystoupení občanů a interpelace zastupitelů 
 

- tento bod bude zařazen 1 hodinu po zahájení 5. zasedání ZMH   



 

 

 
 

 

 

VYHODNOCENÍ STAVU VEŘEJNÉHO 

POŘÁDKU Z HLEDISKA ČINNOSTI  

MP HAVÍŘOV  

NA ÚZEMÍ MĚSTA HAVÍŘOVA  

ZA ROK 2018 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

V Havířově dne 18.02.2019
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VYHODNOCENÍ STAVU VEŘEJNÉHO POŘÁDKU Z HLEDISKA 

ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE HAVÍŘOV ZA ROK 2018 

 

 

 

Činnost Městské policie Havířov rok 2018 
 

V roce 2018 strážníci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v souladu se 

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

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

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

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

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

zákonem o obecní policii je řešili.  

 

Vlastní činnost v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti  

 

V roce 2018 strážníci prováděli především kontrolu všech platných obecně závazných 

vyhlášek a nařízení města Havířova. Jednalo se hlavně o tyto obecně závazné vyhlášky a 

nařízení: k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují 

prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholu, k regulaci hlučných činností, 

k trvalému označování psů, o ochraně veřejné zeleně a užívání zařízení města Havířova, o 

pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, o nakládání s komunálním a stavebním 

odpadem, o způsobu a odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací v zimním 

období, o vymezení místních komunikací k stání za cenu sjednanou a tržní řád. Celkem 

strážníci odhalili 20125 přestupků, a z tohoto počtu vyřešili na místě 83,3 % přestupků a     

16,7 %, tj. 3361 přestupků oznamovali k dalšímu řešení ke správnímu orgánu. Počet řešených 

přestupků v dopravě k ostatním přestupkům proti veřejnému pořádku je v poměru 57,9 %  

k 42,1 %.  Oproti roku 2017 strážníci v roce 2018 odhalili a řešili o 1927 přestupků více.  

 

Od 1.9.2018 bylo zprovozněno úsekové měření rychlosti na Dlouhé tř. v úseku od křižovatky 

s  ul. E.F.Buriana  po ul. 17.listopadu v Havířově-Městě. V rámci úsekového měření rychlosti 

na ul. Dělnická, Národní tř. a Dlouhá tř. v Havířově-Městě bylo nad rámec výše uvedených 

přestupků oznámeno správnímu orgánu MMH celkem 8190 přestupků k dalšímu projednání.     

V roce 2018 bylo odvedeno na účet Magistrátu města Havířova za pokutové bloky celkem 

1 257 413,- Kč. Za manipulační poplatky za montáž a demontáž technických prostředků 

k  zabránění odjezdu vozidla  bylo  odvedeno  na  účet  Magistrátu  města Havířova celkem  

75 630,- Kč a za odtahy vozidel bylo odvedeno na účet 10 700,-Kč 

 

Mimo řešení přestupků strážníci MP Havířov zajišťovali veřejný pořádek při hokejových 

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

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

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

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

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

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

Spolupracovali při čistění, opravách a vodorovném dopravním značení místních komunikací 

s pracovníky Technických služeb a prováděli doprovod při převozu peněz pro Magistrát 

města Havířova. V průběhu roku 2018 proběhlo 18 preventivních společných kontrol 



2 

 

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

jinými toxikomaniemi spáchaných podáním, prodáním nebo umožněním požití alkoholu 

osobám mladším 18-ti let. V době školního vyučování strážníci prováděli kontroly na 

záškoláctví především v tzv. vyloučených lokalitách. K bezpečnosti osob a majetku dále 

strážníci přispěli zadržením 136 osob podezřelých ze spáchání trestných činů, 104 hledaných 

osob a nalezením 3 odcizených hledaných vozidel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Na základě Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Havířov a obcí 

Soběšovice strážníci vykonávali pro obec Soběšovice úkoly stanovené Zákonem o obecní 

policii o sobotách a nedělích v měsíci červenci a srpnu 2018. 

 

Pomocí Městského kamerového dohlížecího systému (dále MKDS) bylo strážníky zadrženo 12 

osob podezřelých ze spáchání trestného činu. Z  MKDS si policie převzala 94 záznamů v 

rámci šetření trestných činů. Na základě zjištění pomocí kamerového systému bylo řešeno 291 

osob podezřelých ze spáchání přestupků. Dále bylo kamerami zjištěno a zaznamenáno 9 

dopravních nehod a na základě zjištění pomocí kamer byla poskytnuta pomoc 50 osobám. 

 

Na základě signalizace Pultu centralizované ochrany bylo uskutečněno v roce 2018 celkem 

1064 výjezdů.  Celkem byl narušen 1 objekt přes nezajištěné okno. Pachatel na místě nebyl 

zadržen, bez způsobené škody na objektu. 

 

V roce 2018 strážníci rozhodli v souladu se Zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně před 

škodlivými účinky návykových látek, o vyšetření v protialkoholní záchytné stanici (dále jen 

PZS) u 37 osob a na základě rozhodnutí lékaře provedli 97 doprovodů při převozu pacientů do 

zdravotních zařízení a PZS. 
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V rámci projektu Strážník blíže občanům je území města Havířova rozděleno na 13 částí - 

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

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

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

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

Strážník - patron ve svém okrsku : 

- komunikuje s občany 

- prošetřuje stížnosti občanů 

- oznamuje zjištěné nedostatky a sleduje jejich odstraňování 

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

- doručuje písemnosti  

 

V roce 2018 patroni prošetřili ve svých okrscích celkem 302 písemných a ústních oznámení 

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

              

 

V roce 2018 bylo nově zaevidováno na MP 113 jízdních kol a 3 invalidní vozíky. Bylo 

nahlášeno zcizení 2 jízdních kol vedených v této evidenci. Celkem k 31. 12. 2018 je 

evidováno 2567 jízdních kol a 11 invalidních vozíků. 
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Z nejvýznamnějších akcí, při kterých zajišťovali strážníci veřejný pořádek a bezpečnost 

osob a jejich majetku uvádíme: 

 

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

stadionu v Havířově - Podlesí :  

 

- dne 6.1.2018 s HC Kladno, dne 13.1.2018 s HC Litoměřice, dne 17.1.2018 s HC Slavie 

Praha, dne 20.1.2018 s HC Benátky nad Jizerou, dne 27.1.2018 s HC Prostějov a                   

dne 31.1.2018 s HC Frýdek Místek 

- dne 7.2.2018 s HC Třebíč, dne 14.2.2018 s HC Karlovy Vary a dne 21.2.2018 s HC 

Přerov 

- dne 3.3.2018 a 4.3.2018 s HC České Budějovice 

- dne 8.9.2018 s HC Litoměřice, dne 12.9.2018 s HC Poruba, dne 19.9.2018 s HC Benátky 

nad Jizerou, dne 24.9.2018 s HC Slavia a  dne 29.9.2018 s HC České Budějovice 

- dne 6.10.2018 s HC Kadaň, dne 15.10.2018 s HC Ústí  nad Labem,  dne 22.10.2018 s HC 

Frýdek Místek a dne 27.10.2018 s HC Vsetín 

- dne 3.11.2018 s HC Jihlava, dne 14.11.2018 s HC Přerov,  dne 19.11.2018 s HC Prostějov 

a  dne 24.11.2018 s HC Kladno 

- dne 1.12.2018 s HC Třebíč, dne 5.12.2018 s HC Litoměřice, dne 10.12.2018 s HC Poruba, 

dne 15.12.2018 s HC Benátky nad Jizerou, dne 19.12.2018 s HC Praha a dne 27.12.2018 

s HC České Budějovice 

V období uplynulého roku 2018 probíhala ze strany MP pořádková opatření při hokejových 

utkáních HC AZ Havířov ve spolupráci s PČR. Především byla prováděna opatření směřující 

k hlídání jednotlivých prostorů, hlídání a doprovod autobusu hostujícího družstva. Při 

utkáních, která nebyla označena za riziková, nedošlo k narušení veřejného pořádku a nebyl 

proveden žádný zásah vůči konkrétním osobám. Při rizikových utkáních byla vždy přítomna 

Speciální pořádková jednotka PČR. K bezproblémovému zajištění pořádkových opatření 

přispělo i zabezpečení ze strany HC AZ Havířov a to formou zkvalitnění práce bezpečnostní 

agentury, zřízení turniketů a fyzickými zábranami. V rámci preventivních opatření bylo, ve 

spolupráci pracovníka OSPOD a strážníka MP Havířov provedeno 9 společných kontrol na 

požívání a podávání alkoholu mladistvým během hokejových utkání. Během těchto kontrol, 

bylo provedeno celkem 35 dechových zkoušek, kdy jedna zkouška byla pozitivní. 

 

 

Zvýšené kontroly s pracovníky Odboru sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD):  

 

Ve dnech 20.1., 23.2., 30.3., 21.4., 4.5., 23.6, 20.7.,11.8., 21.9.,13.10., 9.11. a 1.12.2018 

proběhly ve večerních hodinách zvýšené kontroly s pracovníky OSPOD na nepovolené 

podávání alkoholu osobám mladším 18 let v restauračních zařízeních na území celého města 

Kontroly proběhly vždy za účasti dvou pracovníků OSPOD a 12-ti až 15-ti strážníků MP 

Havířov. Kontrolovány byly vždy vytypované restaurace na území města a některé i v rámci 

jedné kontroly opakovaně. Celkem bylo za rok 2018 v rámci těchto kontrol zkontrolováno 

206 restaurací, provedeno 26 dechových zkoušek a následně řešeno 8 přestupků spáchaných 

podáním alkoholického nápoje osobám mladším 18-ti let.  
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Další akce :  

 

- dne 1.1.2018 zajištění veřejného pořádku při novoročním ohňostroji na nám. Republiky 

v Havířově-Městě 

- ve dnech 12.1. a 13.1.2018 zajištění veřejného pořádku při konání prvního kola volby 

prezidenta ČR a ve dnech 26.1. a 27.1.2018 zajištění veřejného pořádku při konání 

druhého kola volby prezidenta ČR 

- ve dnech od 19.3. do 31.3.2018 zajištění veřejného pořádku při akci Velikonoční 

městečko na nám. Republiky v Havířově - Městě 

- dne 9.4.2018 spolupráce s pracovníky ČOI na nelegální zaměstnávání osob 

- dne 10.4.2018 prezentace činnosti MP Havířov na akci BESIP Zábavné odpoledne pro 

děti  na DDH v Havířově-Šumbarku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dne 17.4.2018 realizace akce Jehla. Na zajištění kontroly veřejných prostranství se 

podílelo celkem 19 strážníků a 2 pracovníci APK. Provedeno celkem 419 kontrol, při 

kterých bylo nalezeno 15 ks použitých injekčních stříkaček. 

- dne 26.4.2018 zajištění bezpečného průjezdu cyklistického závodu žen Grácia Orlová 

2018 na komunikacích města Havířova 

- dne 27.4.2018 prezentace činnosti MP Havířov na nám. Republiky v Havířově-Městě při 

akci Den Země 

- ve dnech 1.5 a 2.5.2018 zajištění veřejného pořádku při konání akce Májové slavnosti 

města Havířova na nám. Republiky v Havířově-Městě 

- ve dnech 30.5 až 1.6.2018 zajišťování akce Den otevřených dveří na MP Havířov. Akce 

se zúčastnilo celkem 1025 dětí 

- dne 16.6.2018 zajištění veřejného pořádku při konání akce Havířov v květech nám. 

Republiky v Havířově-Městě 

- ve dnech 15.6. až 17.6.2018 zajištění promoakce a závodů Havířovský zlatý kahanec 2018 

na Těrlickém okruhu 

- dne 29.6.2018 strážníci MP Havířov zajišťovali přechody v okolí ZŠ a MŠ  v rámci 

ukončení školního roku 

- dne 4.8.2018 zajišťování veřejného pořádku a uzávěr komunikací při konání akce Pietní 

akt u příležitosti 74. výročí Životické tragédie v Havířově-Životicích 

- dne 3.9.2018 strážníci MP Havířov zajišťovali přechody v okolí ZŠ a MŠ  v rámci začátku 

školního roku 

- ve dnech 7.9. až 8.9.2018 zajišťování veřejného pořádku při konání akce Havířovské 

slavnosti 2018 v areálu MSH v Havířově-Městě 
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- ve dnech 5.10. a 6.10.2018 zajišťování veřejného pořádku při konání voleb do 

Zastupitelstva města a prvního kola Senátních voleb Parlamentu České republiky. Ve 

dnech 12.10. a 13.10.2018 zajišťování veřejného pořádku při konání druhého kola 

Senátních voleb Parlamentu České republiky na území celého města Havířov 

- dne 14.10.2018 zajišťování veřejného pořádku a dopravní uzavírky centra města při 

konání sportovní akce Havířovská desítka  

- dne 11.11.2018 monitorování nádraží ČD v souvislosti s přesunem fanoušků FC Baník 

Ostrava na fotbalový zápas do Opavy 

- dne 17.11.2018 zajišťování veřejného pořádku při shromáždění na nám. Republiky 

v Havířově-Městě 

- dne 1.12.2018 zajištění veřejného pořádku a uzávěr komunikací při rozsvícení Vánočního 

stromu, ohňostroje a vystoupení skupiny Divoký Bill  na nám. Republiky  v Havířově-

Městě 

- od 1.12.2018 do 23.12.2018 zajišťování veřejného pořádku při akci Vánoční městečko na 

nám. Republiky v Havířově-Městě 

 

 

Oblast prevence kriminality a protidrogové prevence 
 

 

 

PROGRAMY MINISTERSTVA VNITRA ČR 
 

 

1. PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA MÍSTNÍ ÚROVNI 2018 

V rámci tohoto programu Ministerstva vnitra ČR byly schváleny žádosti o dotace na   

 realizaci tří dílčích projektů města:    

 

Projekt „Asistent prevence kriminality 2018 - 2020“ 

V roce 2018 pokračoval ve statutárním městě Havířov program resocializace minoritních 

skupin obyvatel v programu soužití spoluobčanů a prevence kriminality. Personální 

obsazení tohoto projektu je zajištěno jednou zaměstnankyní, která je v pracovním 

zařazení u Městské policie Havířov jako Asistent prevence kriminality (dále také jen 

„APK“) nepřetržitě již od 05/2011, druhé pracovnici skončil pracovní poměr ke dni 

31.12.2017 a ona sama neměla zájem dále pracovat jako zaměstnanec MP Havířov.  

Po výběrovém řízení v měsíci březnu nastoupila druhá pracovnice APK, která však v 

srpnu 2018 nenadále z osobních důvodů ukončila pracovní poměr. Opětovně proběhlo 

výběrové řízení a v měsíci říjnu nastoupil do pracovního poměru nový zaměstnanec. 

Projekt je nepřetržitě realizován ve městě od roku 2010. 

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

Mentorem projektu je od 1.10.2017 komisař Komisariátu č. 3, který je zaměstnancem  

MP Havířov od 8.1.1996. 

 

Realizátor projektu byla Městská policie Havířov. 
 

Plánované výdaje v roce 2018 Skutečné čerpané výdaje  

Celkové náklady: 657 800,- Kč Celkové náklady: 528 746,- Kč 

Dotace MV ČR: 558 000,- Kč Z dotace MV ČR: 447 600,- Kč 

Spolufinancování:    99 800,- Kč Spolufinancování: 81 146,- Kč 
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Vyhodnocení činnosti pracovníků APK za období 1.1. – 31.12. 2018 

Hlídka Asistentů prevence kriminality vykonává svou pracovní činnost na detašovaných 

pracovištích v Havířově-Šumbarku a v části města Prostřední Suchá, ve dvousměnném 

provozu (ranní směna: 7:00-15:30 a odpolední směna: 11:30-20:00 hod.). 

Činnost APK kontinuálně navázala na předchozí období.  

 

Pracovníci APK v průběhu roku spolupracovali jak s komunitou v sociálně vyloučených 

lokalitách, tak i s neziskovým sektorem Khamoro, Slezská diakonie, Šumbarák, Centrom, 

Residomo, Armáda spásy, klub volnočasových aktivit Maják. Jejich nejdůležitějšími 

úkoly byla např. pomoc osobám dlouhodobě nezaměstnaným, vedených na ÚP 

s hledáním zaměstnání, poskytnutí poradenství při oddlužení s doporučením a dodáním 

kontaktů na příslušné odborné instituce, na základě žádosti bytové agentury MRA 

provádění pravidelných kontrol a monitorování obytných domů a sklepů, kde se zdržuje 

problémová mládež a bezdomovci, práce a kontakty s problémovou mládeží, konzultace 

spojené s domluvou zaměřenou na snížení a eliminaci patologických jevů. Dále pomáhali 

při odhalování černých skládek a znečištění veřejného prostranství, předávali poznatky 

strážníkům MP k řešení, byla realizována spolupráce s PČR v rámci preventivních 

opatření, týkajících se bezpečnosti a drogové problematiky, pomoc při hledání zájmových 

osob. Byl vykonáván dohled nad bezpečností dětí v blízkosti škol, potlačování projevů 

šikany, záškoláctví, řešení s mládeží v rámci drogové prevence a dětské trestné činnosti, 

preventivní činnost zaměřená na děti a mládež v průběhu letních prázdnin, bylo 

prováděno monitorování a evidence problémových rodin a závadových vchodů, 

sepisování a realizace návrhů na opatření a zlepšení bezpečnostní situace v lokalitách 

nebo spolupráce s mistrem a zaměstnanci VPP v souvislosti s udržováním veřejného 

pořádku. 

 

Projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2018“  

Program byl určen pro rodiny s dětmi, které jsou v evidenci oddělení sociálně právní 

ochrany dětí Magistrátu města Havířova. Jednalo se o tři víkendové pobyty, kterých se 

zúčastnilo vždy max. 15 účastníků. S klienty po celou dobu pobytu pracovali 2 etopedi 

Střediska výchovné péče Karviná.  

Víkendové pobyty proběhly v termínech 14.–16.9., 12.–14.10. a 16.–18.11.12.2018  

ve Sporthotelu Maják v Soběšovicích u Žermanické přehrady.  

Klienti byli zařazeni do programu v souladu s § 6 zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  

Projekt je každoročně realizován od roku 2011. 
 

Realizátorem projektu byl na základě Smlouvy o poskytování služeb SP+D Kontakt, 

občanské sdružení z Havířova. 
 

Plánované výdaje Skutečné výdaje 

Celkové náklady: 150 050,- Kč Celkové náklady: 150 050,- Kč 

Dotace MV ČR: 130 000,- Kč Z dotace MV ČR: 130 000,- Kč 

Spolufinancování: 20 050,- Kč Spolufinancování: 20 050,- Kč 

 

Projekt „Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami – Nové hrozby“  

Cílem projektu bylo zlepšení, prohloubení a zkvalitnění spolupráce jednotlivých subjektů 

zapojených do Systému včasné intervence (dále jen „SVI“) a propojení vzájemné 

spolupráce pedagogů a rodičů školních dětí, zejména, co se týče školní docházky, 

předcházení rozvoje rizik, z důvodu eliminace rizikového chování, problémů a včasné 
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diagnostiky za účelem včasného poskytnutí krizové intervence. Dvoudenní seminář měl 

objasnit kompetence jednotlivých organizací, které se zabývají problematikou péče  

o rodiny ohrožené sociálním vyloučením, zaměří se na možnosti spolupráce. 

 

Realizátorem projektu bylo statutární město Havířov. 

(pracovníci MMH, odboru sociálních věcí - oddělení sociálně právní ochrany dětí)  

 

Plánované výdaje Skutečné výdaje 

Celkové náklady: 53 900,- Kč Celkové náklady: 45 293,50 Kč 

Dotace MV ČR: 40 000,- Kč Z dotace MV ČR: 32 393,50 Kč 

Spolufinancování: 13 900,- Kč Spolufinancování:   12 900,-- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROGRAM PODPORA BEZPEČNOSTI V OBCÍCH V SOUVISLOSTI  

S MIGRACÍ NA LÉTA 2017 AŽ 2019 

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

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

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

zařízení Správy uprchlických zařízení. 

Na základě žádosti podané městem v 08/2017 byla schválena realizace 2 dílčích projektů:    

 

Projekt „Havířov – Mobilní služebna Městské policie Havířov“ 

Celý projekt byl navržen a realizován na základě „příkladu dobré praxe“, tzn. dlouholeté 

dobré zkušenosti s první mobilní služebnou, která nepřetržitě funguje od roku 2009. 

Realizací tohoto projektu se podařilo zkvalitnit a navýšit technické možnosti práce 

strážníků MP Havířov při zachování vysokého standardu (kompletní sociální zázemí pro 

sloužícího strážníka).  

Vybavení této mobilní služebny bude velkým přínosem pro zabezpečování místních 

záležitostí veřejného pořádku, a to například i v průběhu velkých kulturních a sportovních 

akcí ve městě, strážníci budou díky kamerovému systému s termokamerou nápomocni při 

monitorování krizových situací.   
 

Samotná služebna je schopna nahradit detašovaná pracoviště, která nejsou dostupná ve 

všech okrajových lokalitách města a zároveň bude sloužit jako informační mobilní centrum 

pro občany a návštěvníky města. Velká výhoda je samostatný dojezd do místa výkonu 

činnosti – oproti původní mobilní služebně, která je přestavěná z přívěsu a je tedy nutná 

přeprava za osobním vozidlem.    
 

Mobilní služebna bude v době krizového stavu fungovat jako zázemí pro krizový štáb 

přímo v místě události. 
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Realizátor projektu: Městská policie Havířov 

 

Vyúčtování projektu:  

Plánované výdaje Skutečné výdaje 

Celkové náklady: 2 500 000,- Kč Celkové náklady: 3 394 767,49 Kč 

Dotace MV ČR: 100 % Z dotace MV ČR: 2 500 000,00 Kč 

Spolufinancování: 0 Spolufinancování: 894 767,49 Kč 

 

 

Realizace projektu  

byla ukončena 11/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Havířov – Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému  

                                  o tři kamerové body v lokalitě umístěného zařízení SUZ“ 
 

Další rozšíření má návaznost na stávající MKDS Havířov, který je v provozu od roku 2001 

a byl v roce 2015 kompletně zrekonstruován a přebudován na moderní decentralizovaný 

kamerový systém, s tím, že jej lze rozšiřovat a napojovat další kamerové body. V současné 

době je v provozu 28 kamerových bodů. 

Současné vedení města se snaží svou prací a politickou činností situaci ohledně uprchlické 

krize, která ve městě vznikla v souvislosti s politickou kampaní některých skupin v roce 

2017 zklidňovat a přesvědčovat občany Havířova, že jim nehrozí žádné nebezpečí a provoz 

střediska Správy uprchlického zařízení MV ČR nemá na chod města žádný negativní vliv. 

Přestože je současná situace klidná a zatím nelze hovořit o přímé souvislosti s kriminalitou, 

jak na úrovni trestných činů, tak relativně ani na úrovni přestupků, je nezbytné, aby město 

Havířov i nadále řešilo mnohem závažnější problém, a to udržování či zvyšování pocitu 

bezpečí občanů. Právě na toto byl projekt dalšího rozšíření MKDS zaměřen. 

 

Realizátor projektu: Městská policie Havířov 

Vyúčtování projektu:  

Plánované výdaje Skutečné výdaje 

Celkové náklady: 600 000,- Kč Celkové náklady: 215 096,10 Kč 

Dotace MV ČR: 100 % Z dotace MV ČR: 215 096,10 Kč 

Spolufinancování: 0 Spolufinancování:   0 
 

Realizace projektu byla ukončena 08/2018. 
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3. PROGRAM PODPORA BEZPEČNOSTI V OBCÍCH V SOUVISLOSTI  

S MIGRACÍ NA LÉTA 2018 AŽ 2019 – 2. kolo  

Druhé kolo dotačního programu bylo vyhlášeno MV dne 4.7.2018 a město Havířov bylo 

znovu osloveno s možností podat projekty v rámci tohoto dotačního programu. Dotace jsou 

určeny na investiční projekty, na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a 

nehmotného dlouhodobého majetku konkrétního rozsahu (kamerové systémy, 

zabezpečovací a vyhodnocovací soubory, mobilní policejní služebny, osvětlení rizikových 

míst). Na projekty je opět přislíbena 100% finanční dotace, bez spoluúčasti žadatele.  

Žádost o státní účelovou dotaci byla podána dne 3.9.2018 na projekt: 

„Havířov – Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému o pět kamerových   

                  bodů na území města“ 

 

Na základě písemného sdělení odboru prevence kriminality MV ČR ze dne 27.12.2018, 

Komise pro výběr projektů programu „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací 

na léta 2018 – 2019“ na svém jednání dne 6.12.2018 doporučila poskytnutí státní účelové 

dotace v plném rozsahu dle žádosti.  

 

Nyní je projekt ve fázi přípravy dokumentace pro registraci investičního projektu. 

 

 

DALŠÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMY MĚSTA  
 

Preventivní projekt  „REVOLUTION TRAIN“  - Protidrogový vlak  

Statutární město Havířov se již potřetí zapojilo do preventivního projektu nadačního fondu 

NOVÉ ČESKO, který je určen především dětem a mládeži v oblasti primární protidrogové 

prevence. Základem projektu je protidrogový vlak - multimediální mobilní 150 metrů dlouhá 

vlaková souprava, kterou tvoří celkem šest vagónů, jehož jednotlivé vagóny jsou uzpůsobeny 

do podoby multimediálních interaktivních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává 

příběh o příčinách, vývoji a důsledcích různých závislostí. Návštěvníci projdou reálným 

příběhem drogové závislosti, který sledují v několika kinosálech. Po filmové pasáži následuje 

realisticky ztvárněná a přímo s drogami související scéna. V těchto prostorách se pak 

uskutečňuje interakce mezi moderátorem a návštěvníky.  

 

  
 

V rámci jarní etapy město zajistilo bezplatnou prohlídku pro všechny žáky 6. tříd 

havířovských ZŠ, kteří tento program protidrogové prevence absolvovali především 

dopoledne, v odpoledních hodinách se mohla bezplatně zúčastnit také veřejnost.  
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Projekt byl realizován na základě Smlouvy o spolupráci s nadačním fondem NOVÉ ČESKO  

ve dnech 19. – 21.4.2018. Financován byl z „Fondu bezpečnosti“, což je v souladu s jeho 

schváleným statutem.   

Vzhledem k předpokládané kapacitě prohlídek (pro 653 žáků) byl vlak požadován na 2 dny, 

po dalším jednání byl vlak z technických důvodů přistaven i v sobotu. Cena byla stanovena 

paušálně na 108 000,- Kč/den, úhradu za pobyt v sobotu 21.4.2018 město zaplatilo pouze ve 

výši 46 000,- Kč s tím, že zbývající náklady dohradila sponzorská firma prostřednictvím 

nadačního fondu.  
 

CELKOVÉ NÁKLADY 

        pro město:  pobyt čtvrtek – pátek  216 000,- Kč 

sobota       46 000,- Kč 

                   262 000,- Kč 
 

 

17.4. 2018 - Celostátní preventivní projekt městských policií – „AKCE JEHLA“ 

Do této akce se již podruhé zapojilo přes 450 strážníků z 38 měst a z toho šest měst 

z Moravskoslezského kraje (Český Těšín, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Opava a 

Ostrava). Hlídky, které někde doprovázeli i asistenti prevence kriminality, se pokusily vyčistit 

svá města od infekčního materiálu a tím předejít možnému nebezpečí, kterému jsou vystaveny 

hlavně děti, ale také domácí zvířata. Zároveň se snažili rozšířit povědomí o správném chování 

při nálezu injekční stříkačky. V rámci akce bylo nalezeno téměř tisíc kusů nebezpečného 

infekčního materiálu po narkomanech. 

MP Havířov, přestože se strážníci této činnosti věnují pravidelně v rámci běžného výkonu 

služby, vyčlenila pro tuto celostátní akci 19 strážníků a 2 APK. Intenzivní kontroly probíhaly 

na celém území města za účelem zjištění odhozených použitých injekčních stříkaček. Bylo 

prověřeno celkem 419 označených rizikových lokalit, dětských mobiliářů, parkových ploch 

nebo cyklostezek a bylo zjištěno celkem 15 nálezů odhozených použitých injekčních 

stříkaček, které byly za dodržení hygienických norem sesbírány a uloženy do určených 

jednorázových plastových kontejnerů.   
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SKUPINA PREVENCE MP  
 

ČINNOST V ROCE 2018 

V období od 2.1. - 20.12.2018 bylo uskutečněno celkem 262 preventivních besed v celkovém 

počtu 6 208 osob, dále probíhala realizace dalších preventivních programů. 
 

„Pro bezpečnější Havířov“ v příspěvkové organizaci Santé-centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb - 3 besedy pro 89 

účastníků a 14 osob personálu a další pokračování 

v realizaci tohoto projektu v rámci preventivních besed 
 

„Pes není hračka“ pokračování v celoroční realizaci v rámci preventivních 

besed na ZŠ, bylo realizováno 10 besed, zúčastnilo se 

406 žáků  
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„(Ne)bezpečný svět  

   internetu“ 

pokračování v celoroční realizaci v rámci preventivních 

besed na ZŠ, bylo realizováno 34 besed, zúčastnilo se 

celkem 856 žáků 
 

„Bezpečné pískoviště“ projekt byl realizován ve dnech od 9.7. - 13.8. 2018. 

Byla provedena kontrola celkem 347 pískovišť, hřišť  

a dětských mobiliářů. Z toho ve 47 případech byly 

zjištěné nedostatky. Návrhy a opatření předány MMH. 

V rámci preventivní akce nebyly nalezeny žádné 

injekční stříkačky. Do akce byli zapojeni i APK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

    

 

„S tygříkem se učím rád,  

se značkou jsem kamarád“ 

 

 

 

V rámci zvýšení bezpečnosti v silničním provozu byl 

v období od 4. dubna do 27. června 2018 realizován 

preventivní projekt zaměřený na snížení rizik 

nehodovosti a zranění dětí předškolního věku 

v silničním provozu, v souvislosti s nástupem této cílové 

skupiny do školy. Tohoto projektu se zúčastnilo celkem 

24 havířovských MŠ v celkovém počtu 488 dětí.   

 

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

byl ve dnech 10.7., 12.7., 24.7., 26.7., 31.7. a 2.8. 2018 

realizován projekt, zaměřený na bezpečnost dětí 

v období letních prázdnin. Projekt byl realizován na 

dopravním hřišti ul. U Závor 1269/2b, Havířov-

Šumbark a zúčastnilo se ho celkem 82 dětí příměstského 

letního tábora, který pořádal ASTERIX, středisko 

volného času Havířov. 

Dne 17.7. 2018 byl ve středisku Asterix, na ul. 

M.Kudeříkové, Havířov-Město (z důvodu nepříznivého 

počasí), realizován preventivní projekt „Bezpečné 

prázdniny“, kterého se zúčastnilo celkem 29 dětí 

příměstského letního tábora Asterix. 

 

„Bezpečně do cíle“ 

 

V souvislosti se začátkem nového školního roku byl 

v měsíci říjnu realizován preventivní projekt, jehož 
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cílem bylo snížení nehodovosti a zranění žáků 1. tříd 

v silničním provozu, upozornit děti na nebezpečné 

situace a případná rizika silničního provozu, se kterými 

se mohou setkat při cestě do školy.   

Projekt byl realizován ve dnech 19.9. - 17.10. 2018, 

kterého se zúčastnilo celkem 17 prvních tříd z 10 ZŠ 

v celkovém počtu 311 žáků. 

 

  

Další programy a besedy: 

 

místo 
v rámci preventivního  

programu  
počet besed zúčastnilo se 

základní školy  „Dej přednost životu“ 162 besed 3 715 žáků 

základní školy „Právo jako pravidlo chování“ 45 besed   931 žáků 

v penzionech a KD „Stáří beze strachu“ 6 besed 169 seniorů 

NsP Havířov,  dětské oddělení 2 besedy 28 osob 

 

 

 

 

V roce 2018 skupina prevence dále zajišťovala a prezentovala činnost MP Havířov  

na těchto akcích: 
 

 

 

 

 

10.4.2018 „Zábavné odpoledne pro děti" 

Akce ve spolupráci s Komisí BESIP Rady města Havířova na dětském 

dopravním hřišti v Havířově-Šumbarku, ul. U Závor 1269/2b  

pro téměř 500 dětí 
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27.4.2018 „Den Země“  
prezentace činnosti MP na akci, která probíhala na náměstí Republiky  

a byla určena žákům ZŠ a široké veřejnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.5.2018 

 

Městské kolo cyklistické soutěže spolupráce na DDH Havířov-Šumbark, 

ul. U Závor 1269/2b, kterého se zúčastnilo celkem 13 havířovských ZŠ v 

počtu 85 žáků. 

 

27.5.2018 „Den dětí v Rudolfu“ 

Spolupráce při pořádání akce – prezentace preventivních programů, 

ukázka psovodů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.5.- 1.6.2018 

 

 

„Dny otevřených dveří na MP Havířov“ 

třídenní akce pro děti z havířovských MŠ a ZŠ u příležitosti 

Mezinárodního dne dětí, zúčastnilo se celkem 995 dětí 
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11.9.2018 - spolupráce s Komisí BESIP na zábavném odpoledni pro děti na DDH  

  ul. U Závor, Havířov-Šumbark, kterého se zúčastnilo 450 dětí.   

21.9.2018 „Den bez aut“  

Prezentována preventivní činnost MP Havířov a nových elektrokol  

na celoměstské akci v rámci celostátního „Týdne mobility“  

na náměstí Republiky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.9.2018 

„Útěk v řetězech“ 

Prezentace práce MP Havířov – komentovaná ukázka psovodů na akci 

podpořené z dotací města i v rámci prevence kriminality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – 11/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ženy, naučte se bránit II.“  

Vzhledem k celostátním případům útoků s narůstající agresivitou byly 

realizovány další instruktážní kurzy sebeobrany pro ženy, jejichž cílem 

bylo získání potřebných vědomostí, dovedností a také určitých návyků 

v oblasti sebeobrany a používání prostředků osobní individuální ochrany, 

které by vedly ke zvýšení bezpečnosti dané cílové skupiny.  

Lektory kurzu byli strážníci MP Havířov - komisař PhDr. Pastrňák 

Martin, rev.insp. Ing. Moser Ivan, rev.insp. Godula Dominik a vrch.insp. 

Mydlár Jozef. Celkem se 2 kurzů zúčastnilo 47 žen. 
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Detašovaná pracoviště MP Havířov 

 
Na základě požadavků občanských komisí z Havířova-Šumbarku a z Havířova-Prostření 

Suché byla Městskou policii Havířov od 1.1.2018 do 31.12.2018 provozována dvě  

Detašovaná pracoviště městské policie (dále DPMP) na ul. Dukelská 9a v Havířově-

Šumbarku a na ul. Kpt. Jasioka 2 v Havířově-Prostřední Suché. Tato pracoviště jsou 

obsazována strážníky městské policie a asistenty prevence kriminality a slouží k zlepšení 

bezpečnostní situace a veřejného pořádku v těchto dvou lokalitách. Úřední hodiny pro styk 

s občany jsou stanoveny PO, ST, PÁ 9:00-10:00 hod. a 16:00 – 17:00 hod. V tyto úřední 

hodiny se na DPMP v Prostřední Suché nedostavil žádný občan a na DPMP v Havířově-

Šumbarku se dostavilo 14 občanů s žádostí o pomoc nebo s dotazem na strážníky. V roce 

2018 byl provoz DPMP v Havířově-Prostřední Suché omezen na PO, ST, PÁ ranní směny 

z důvodů zlepšení bezpečnostní situace a stabilizace veřejného pořádku v této lokalitě. 

V souvislosti s minimálním využíváním služebny v Havířově-Prostřední Suché doporučuje 

vedení MP Havířov zrušit toto detašované pracoviště a to k 30.06.2019 (s ohledem na 

výpovědní lhůtu). Aby byla zajištěna bezpečnost a veřejný pořádek v této oblasti, bude i zde 

využívána také mobilní služebna.  

 
 

 

 

 

- Kurz I. probíhal každé úterý od 2. do 23.října, průměrně se každé lekce    

zúčastnilo 31 žen. 

- Kurz II. probíhal ve dnech 6. až 27.11., návštěvnost byla průměrně  

   21 žen na každé lekci. 

Kurzy probíhají v tělocvičně ZŠ F.Hrubína 1537/5 v Havířově-Podlesí. 
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Kontrolní činnost 

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

zástupců, inspektora primátora Havířova, revírních komisařů a komisařů jednotlivých 

komisariátů.  

 

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

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

v ulicích města, především pak na : 

-    výstrojní kázeň,  

- plnění pracovních úkolů ve městě, 

- dodržování činnosti na kontrolních bodech, 

- vedení písemností, 

- evidence zbraní, střeliva a zbrojních skladů, 

- provádění výcviku sebeobrany, 

- požívání alkoholu na pracovišti, 

- dodržování vysílací kázně, 

- provádění předávky směn a údržby svěřených prostředků. 

 

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

doby provedli mj. 54 kontrol ve dnech pracovního klidu a volna. V průběhu roku 2018 

provedl inspektor primátora Havířov celkem 193 kontrol na jednotlivých komisariátech 

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

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

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

a vyhodnocování používání donucovacích prostředků.  Inspektor primátora prováděl kontrolu 

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

komisaři a komisaři) provedli celkem 824 kontrol v rámci řádných směn, které jsou včetně 

zjištěných nedostatků zapsány v Informačním systému městské policie (dále jen ISMP). 

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

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

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

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

Havířov byla provedena v měsíci prosinci 2018 bez zjištěných závad. 

 

Komise pro projednávání pracovních úrazů projednala za rok 2018 celkem 3 pracovní úrazy 

bez zavinění zaměstnanců nebo zjištění nedostatků na straně zaměstnavatele. 

 

 

 

Součinnost s PČR 

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

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

č. 273/2008 Sb. o Polici České republiky (spolupráce Městské policie a České policie 

stanovená zákonem). Jako každý rok se obě policejní složky pravidelně scházejí na úrovni 

vedení městské policie, inspektora primátora, vedení Obvodního oddělení PČR Havířov 1 a 3 

a dle potřeby vedení Služby kriminální policie a vyšetřování a Dopravního inspektorátu PČR 

Karviná. Spolupráce v roce 2018 byla zaměřena na zajištění veřejného pořádku při konání 

společenských akcí města Havířova, při konání zápasů havířovských hokejistů, kontroly 
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restaurací ve večerních hodinách na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18-ti let 

a v rámci běžného výkonu služby řešení parkování vozidel na území města Havířova.  

Případné rozpory v rámci výkonu služby byly ihned vyřešeny vedením obou policejních 

složek a spolupráce mezi oběma policejními složkami je stále na velmi dobré úrovni.  

 

 

 

Stížnosti 
 

V roce 2018 bylo přijato celkem 35 podání občanů týkajících se činnosti strážníků Městské 

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

19, kdy byly vyhodnoceny jako neoprávněné. Počet stížností odpovídá postavení a 

pracovnímu nasazení strážníků, kteří vykonávají práci pro občany města Havířova. Jako 

preventivní opatření se provádí důsledná kontrola výkonu služby strážníků (fyzické kontroly 

strážníků, GPS – systém sledování polohy ve vysílacích stanicích a ve služebních vozidlech 

Městské policie, kontrolní body, služební kamery). 

 

 

 

ROK 2015 2016 2017 2018 

Počet podání 22 27 26 35 

Připomínky 7 15 13 16 

Stížnosti 15 12 13 19 

Stížnosti odůvodněné 0 1 0 0 

Částečně odůvodněné 0 1 0 0 

Postoupené PČR 0 0 0 0 

 

 

  

Události v rámci školení a výcviku v roce 2018 

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

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

19.00 hod.).  

 

V průběhu roku absolvovalo vstupní lékařskou prohlídku 8 zaměstnanců, preventivní 

lékařskou prohlídku 93 zaměstnanců, mimořádnou lékařskou prohlídku 6 zaměstnanců a 

výstupní lékařskou prohlídku 5 zaměstnanců. 

 

Do pracovního poměru nastoupilo v průběhu roku 8 zaměstnanců, pracovní poměr ukončilo          

7 zaměstnanců. 
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V průběhu roku obnovovalo platnost zbrojního průkazu sk. D dle Zákona č. 119/2002 Sb., o 

střelných zbraních a střelivu 8 strážníků MP Havířov, 5 nových strážníků získalo zbrojní 

průkaz sk. D.  

 

V průběhu roku absolvovalo celkem 21 strážníků a 5 čekatelů MP Havířov odbornou zkoušku 

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

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

strážníci neuspěli a museli absolvovat 1. opakovanou zkoušku, ve které uspěli.   

 

Ve dnech 3., 4., 5. a 6. dubna proběhlo v Autoškole Antonína Pollaka školení všech strážníků 

MP ze zákona č. 361/2000 Sb. Školení proběhlo v době od 7.00 – 14. 00 hod. a bylo 

zakončeno písemnými testy. 

 

Ve dnech 31. května, 7. a 14. června proběhly v areálu ZŠ F. Hrubína v době od 17.00 - 19.00 

hod. fyzické testy strážníků MP. Fyzické testy strážníků jsou dány „Směrnicí pro fyzické testy 

MP Havířov“, jedná se o baterii testů kondiční zdatnosti, které prověřují základní pohybové 

schopnosti - rychlost, obratnost, pohyblivost, sílu, vytrvalost. Dva strážníci neprospěli. 

Nesplnění fyzických testů bylo zohledněno ve výši přiznaného osobního hodnocení na 

následující 3. čtvrtletí. 

 

Střelecký výcvik strážníků MP proběl dle schváleného plánu střeleckého výcviku v měsíci: 
 

duben (13., 18., 19., 24.)   -  mířená střelba 5+15 ran z pistole CZ-75 opatřené adaptérem   

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

květen (9., 10., 15., 16.)    -  mířená střelba 5+15 ran z přidělené služební zbraně ráže 9 mm    

                                            na terč 50/20 ve vzdálenosti 25 m (prověrkové střelby) 

říjen (10., 12., 23., 25.)     -  dvojstřely v čase 4 sec. na mezinárodní otočný pistolový terč ve    

                                              vzdálenosti 5, 10, 15 a 20 m při použití pistole CZ-75 opatřené     

                                              adaptérem„Kadet“ ráže 5,6mm  

listopad (1., 6., 8., 15.)     -  dvojstřely   v  čase  4 sec. na mezinárodní  otočný pistolový terč

            ve vzdálenosti 5, 10, 15 a 20m z přidělené služební zbraně     

                                             ráže 9mm (prověrkové střelby) 
 

Dosažené výsledky ve střelbě za měsíc květen a listopad (střelba ze služebních zbraní ráže 9 

mm – prověrkové střelby) byly zohledněny ve výši přiznaného osobního hodnocení do doby 

konání dalších prověrkových střeleb. 

 

Dne 24. září proběhly v areálu ZŠ F. Hrubína v době od 17.00-19.00 hod. opravné fyzické 

testy strážníků MP, kteří neprospěli nebo se ze zdravotních důvodů fyzických testů v měsíci 

květnu nezúčastnili. Dva strážníci neprospěli. Strážníkům, kteří neprospěli, bylo nesplnění 

fyzických testů zohledněno ve výši přiznaného osobního hodnocení na další čtvrtletí 

eventuelně do doby než tyto fyzické testy splní. 

 

Ve dnech 11. a 17. října proběhlo na školící místnosti MMH školení všech zaměstnanců MP 

Havířov v oblasti BOZP vždy v době od 13.00 – 14.30 hod. a 15.00 – 16.30 hod. 

Školení provedla osoba odborně způsobilá v oblasti bezpečnosti práce a prevence rizik. 
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Provoz pultu centralizované ochrany (dále jen PCO) 

 
Celkem bylo k 31.12.2018 připojeno na PCO 144 objektů, z nichž 114 objektů je města 

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

Havířova, 8 objektů komerčních a 4 objekty města Šenova, kde výjezd zajišťuje MP Šenov. 

 

Platby k vyrovnání vícenákladů provozu PCO činily v roce 2018 od objektů, které obdržely 

výjimku Rady města Havířova k připojení a jsou na území města 73 168,79 Kč. 

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

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

veřejného pořádku ve městě Havířově“ v celkové výši 145 926,- Kč. 

 

Náklady na opravy a údržbu PCO za rok 2018 činily 8 169,92 Kč a servisní poplatek byl ve 

výši 5 121,93 Kč. Zároveň byl již zaplacen poplatek ČTÚ na rok 2019.  

 

 

Náklady a příjmy PCO 2016 – 2018 

 

 

 

Výpočetní, telekomunikační a dokumentační technika 
 

V roce 2018 bylo v provozu 45 PC z toho na komisariátu č. 1, ul. Karvinská 30 ks,  

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

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

Havířova, 2 ks v mobilních služebnách a 2 ks na detašovaných pracovištích na ul. Dukelská a 

Kpt. Jasioka. Byla provedena profylaxe PC, zejména těch, které jsou v provozu nepřetržitě 

jako prevence proti poruchám. 

 

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

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

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

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

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

systém včasné intervence, přístupy do centrálního registru řidičů, centrálního registru 

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

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

řek. 

  2016 2017 2018 

Oprava a údržba + 

servisní smlouva 
- 6 146,16 Kč - 19 758,66 Kč - 13 291,85 Kč 

Poplatky ČTÚ - 10 900,00 Kč - 10 900,00 Kč - 9 084,- Kč 

Obdržené platby + 260 473,00 Kč + 290 093,70 Kč + 219 094,79 Kč 

Celkem + 243 426,84 Kč + 259 435,04 Kč + 196 718,94 Kč 
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Od října 2016 využívá a eviduje Městská policie Havířov vybrané přestupky v celostátním 

registru přestupků. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

s platnou legislativou. V prosinci 2018 byla zahájena implementace vybraného IS a v průběhu 

roku 2019 bude zahájen ostrý provoz. 

 

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

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

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

 

Pro záznam řešených přestupků bylo využíváno 66 ks digitálních minikamer. 

 

 

 

Autoprovoz 

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

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

řízení byl odprodej 1 opotřebovaného vozidla za vysoutěženou cenu v rámci výběrového 

řízení. Po dodání nového automobilu v říjnu 2018 byly provedeny nutné úpravy na vozidle 

tak, aby ho bylo možno zařadit do výkonu služby městské policie. Jedná se o montáž 

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

vysílací stanice a radaru pro měření rychlosti vozidel. Ze starého vozidla byla veškerá zařízení 

demontována a po repasi namontována do nového vozidla. Také bylo provedeno označení 

vozidla v souladu s prováděcí vyhláškou. 

 

V roce 2018 bylo z tohoto důvodu průběžně v provozu u MP Havířov 9 osobních automobilů, 

1 obytný vůz – mobilní služebna č.2 a 4 přívěsy. 

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

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

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

    1 x revírní komisaři – kontrolní činnost hlídek, psovodi 

    1 x krizové řízení města, integrovaný záchranný systém  

    1 x MTZ, zabezpečení a převozy na hromadné akce 

    1 x mobilní služebna č.2 – obytný vůz 
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Konkrétně se jedná o tyto osobní automobily a přívěsy: 

1x Škoda Octavia Combi 2,0 i  3T1 0778 

1x Škoda Octavia Combi 2,0 TDI  8T1 1222 

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

2x Škoda Octavia 1,6 TDI   8T5 0234 

      8T6 2829 

1x Škoda Yeti 2,0 TDI   7T3 3366 

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

      1TI 3007 

1x Fiat Carrado Capron 2,3   1TL 6444     

 

2x přívěs pro převoz služebních psů 

1x přívěs - mobilní služebna 

1x přívěs nákladní  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PCO, výjezdům na žádost občanů města, k převozům na protialkoholní záchytnou stanici do 

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

k  zajištění vlastního běžného provozu MP Havířov.  

 

Náklady na pohonné hmoty jsou srovnatelné s uplynulým rokem. Došlo k mírnému nárůstu 

nákladů na 1km z 2,15 Kč na 2,18 Kč. Od roku 2013 do roku 2016 jsme evidovali pokles, 

který činil 0,99 haléřů na 1 ujetý kilometr a v roce 2018 nárůst o 0,03 haléřů na 1 ujetý 

kilometr. Do budoucna budeme vozový park městské policie nadále obměňovat s důrazem na 

ekonomiku provozu. Dvě zakoupená vozidla s pohonem na CNG/benzín byly dány do 

provozu v prosinci 2017. Po ročním provozu těchto vozidel se potvrdilo to, že pohon CNG je 

ekonomicky mnohem výhodnější než tradiční pohon na benzín nebo naftu. 
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Na celém autoparku byly prováděny běžné opravy a údržba s celkovými náklady 

365 486,- Kč. Náklady na opravy a údržbu včetně pneumatik jsou ve srovnání s rokem 2017 

nižší o 231 105,- Kč. Pokles je způsoben obnovením vozového parku o 2 vozidla, která byla 

v roce 2018 v záruce.  

V roce 2018 byl vzhledem k bezpečnostní situaci ve městě zachován stanovený doporučený 

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

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

srovnatelný s rokem 2017, bylo najeto o 7 426 km méně. 

Vozidla městské policie při celkovém počtu ujetých kilometrů 281 512 byla účastníkem šesti 

dopravních nehod. Čtyři dopravní nehody byly zaviněné a dvě nezaviněné. V pěti případech 

šlo o velmi lehké situace, kdy u nich ani nevznikla žádná škoda. Jedna dopravní nehoda byla 

s celkovou škodou 199 314,- Kč zaviněná strážníkem MP Havířov a to i přes to, že v době 

nehody bylo na vozidle zapnuto výstražné zvukové a světelné zařízení. Škoda byla uhrazena 

pojišťovnou v plném rozsahu. 

V roce 2018 byla vozidla městské policie i nadále pojištěna u České pojišťovny a jsou 

zařazena do Integrovaného záchranného systému (IZS).  

 

 

 

 

Rozbor spotřeby PHM v roce 2018 

 

 

 

RZ 

 

ujeto 

(km) 

spotřebováno 

PHM (l) 

cena 

(Kč) 

prům.spotř. 

(l/100 km) 

náklady 

na 1 km 

(Kč) 

7T3 3366 
(r.v.2010) 

31 912 2 571,03 77 615,30 8,06 2,43 

3T1 0778 
(r.v. 2005) 

21 552 2 335,01 87 252,50 10,83 4,05 

1TI 3006 
(r.v.2017) 

60 850 3581,62 93 928,40 5,89 1,54 

1TI 3007 
(r.v.2017) 

12 647 640,63 17 692,80 5,07 5,07 

8T1 1222 
(r.v.2012) 

36 512 2 770,02 81 573,30 7,59 2,23 

8T5 0234 
(r.v.2013) 

56 838 4 032 122 126,70 7,09 2,15 

8T6 2829 
(r.v.2014) 

54 603 3922,03 119 040,80 7,18 2,18 

1TL 9393 

(r.v.2018) 
5 100 361 11420,40 7,08 2,24 

1TL 6444 

(r.v.2018) 
1498 153 4 874,50 10,21 3,25 

CELKEM 281 512 20 366,34 615 524,70 7,23 2,18 
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Výpočet průměrné spotřeby a nákladů na 1 km je vypočítán z celkových hodnot. 

Náklady na autoprovoz  

 

AUTOPROVOZ 2016 - 2018 

rok RZ ujeto km prům.spotřeba náklady na 1 km  2
0
1
6
 

7T3 3366 37 952 7,41 1,93 

8T1 1222 61 007 7,28 1,89 

3T1 0778 4 121 9,90 3,30 

8T1 1001 61 452 11,47 1,61 

8T5 0234 62 012 6,84 1,78 

8T6 2829 13 916 6,07 1,64 

7T5 6010 56 613 8,48 2,36 

Celkem 297 073 8,28 1,91  2
0
1
7
 

7T3 3366 36 106 7,55 2,16 

8T1 1222 56 768 7,31 2,08 

3T1 0778 10 456 8,37 2,91 

8T1 1001 55 461 13,04 2,10 

8T5 0234 59665 6,98 1,98 

8T6 2829 17 595 5,69 1,65 

7T5 6010 50 512 8,64 2,55 

Celkem 286 563 8,55 2,15  2
0
1
8
 

7T3 3366 31 912 8,06 2,43 

3T1 0778 21 552 10,83 4,05 

1TI 3006 60 850 5,89 1,54 

1TI 3007 12 647 5,07 1,40 

8T5 0234 56 838 7,09 2,15 

8T6 2829 54 603 7,18 2,18 

8T1 1222 36 215 7,59 2,23 

1TL 9393 5 100 7,08 2,24 

1TL 6444 1498 10,21 3,25 

Celkem 281 512 7,23 2,18 

       Údaje v tabulce převzaty z tabulky Rozbor spotřeby PHM 

 
 

Průměrná cena PHM dle MPSV ČR 

 

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

2015 35,90 36,10 

2016 29,70 29,50 

2017 29,50 28,60 

2018 30,50 29,80 
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Laserový měřič rychlosti (dále jen měřič) 

 
Na měřiči byla provedena pravidelná revize Českým metrologickým institutem v Praze, který 
vystavil osvědčení o spolehlivosti a přesnosti měřiče Lidar – ProLaser III, který provozuje 
MP Havířov. 
V rámci recertifikace přístroje byla provedena kontrola, seřízení měřidla a profylaxe jak 
přístroje, tak i jeho softwaru. 
Na provoz, opravy a údržbu měřiče včetně recertifikace byla vynaložena částka 31 836,- Kč. 
Měřič byl pořízen v roce 2004 a lze tedy v následujících letech předpokládat vyšší 
poruchovost a s tím spojené vyšší náklady na údržbu a provoz. 
Měřičem MP Havířov bylo v roce 2018 zjištěno 269 přestupků a celkově byly uděleny pokuty 
v hodnotě 134 600,- Kč. 
 
 
 

Radar k měření rychlosti 
 
V prosinci 2012 byla provedena montáž radarového měřiče RAMER 10C k měření rychlosti 
vozidel pevnou zástavbou do služebního vozidla. Radar byl financován na základě veřejné 
zakázky z „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného 
pořádku ve městě Havířově“ celkovým nákladem ve výši 825 000,- Kč a byl dodán firmou 
RAMET C.H.M. a.s. Kunovice. V lednu 2013 proběhlo certifikované proškolení vybraných 
strážníků k obsluze radaru.  
Z důvodu obnovy vozového parku byl v roce 2018 radarový měřič demontován ze starého 
služebního vozidla. Cena za demontáž činila 5 421,- Kč. Bylo pořízeno nové vozidlo a za 
montáž radarového měřiče do tohoto vozidla, včetně nových kabelových rozvodů, nového 
softwaru a recertifikace byla uhrazena částka 125 178,- Kč. 
Zařízení bylo na obou vozidlech bez poruchy. Byl zaplacen poplatek ČTÚ za žádost o vydání 
individuálního oprávnění 3 000,- Kč a za využívání rádiových kmitočtů ve výši 1 500,- Kč. 
Radarem bylo v roce 2018 zjištěno 54 přestupků a celkově byly uděleny pokuty v hodnotě  
23 500,- Kč. 
 

Alkohol testery Dräger 
 

Na všech 4ks alkohol testerů Dräger bylo provedeno řádné ověření u Českého metrologického 

institutu a dvakrát ročně také povinná kalibrace senzorů.  

Náklady na údržbu v roce 2018 činily 24 150,26 Kč. Na jednom testeru byl vyměněn vadný 

senzor v celkové ceně 7 725,85 Kč. Z důvodu končící podpory a nedostatku náhradních dílů 

nebyl opraven 1ks přístroje a byl vyřazen. V roce 2019 budou pořízeny 2ks nových přístrojů. 

 

 

Mobilní služebna 1 (MSMP 1) 
 

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

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

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

občanů. Služebna je umísťována na veřejném prostranství na dobu nutnou ke zlepšení 

veřejného pořádku v dané oblasti.  
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V místech, kde je nainstalována mobilní služebna, se strážníci setkávají s velmi pozitivním 

ohlasem ze strany občanů, především v lokalitách s dlouhodobými problémy 

s nepřizpůsobivými občany. Prostřednictvím mobilní služebny je zajištěna vysoká 

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

lokalitě. 

V roce 2018 byla prováděna pravidelná údržba svépomocí. V srpnu a září 2018 byla 

provedena oprava podlahy a elektronické části služebny, včetně výměny baterií. Rovněž byly 

provedeny elektro revize. Náklady na opravy a údržbu dosáhly výše 19 879 Kč.  

 

Zajišťování činnosti Mobilní služebny MP Havířov :  

 

- od 5.1.2018 do 15.3.2018 na ul. J. Kotase v Havířově-Dolní Datyně 

- od 19.3.2018 do 31.3.2018 na nám. Republiky v Havířově - Městě 

- od 3.4.2018 do 12.6.2018 na ul. Mládežnická v Havířově-Podlesí 

- od 13.6.2018 do 21.6.2018 na náměstí Republiky v Havířově-Městě 

- od 22.6.2018 do 30.6.2018 na centrálním parkovišti u kina Centrum v Havířově-Městě 

- od 1.7.2018 do 13.8.2018 na ul. Moravská, Havířově-Šumbarku 

- od 14.8.2018 do 30.8.2018 byla prováděná plánovaná oprava MSMP 

- od 1.9.2018 do 12.9.2018 u MSH v Havířově-Městě 

- od 13.9.2018 do 30.9.2018 byla prováděná oprava MSMP 

- od 1.10.2018 do 19.11.2018 u Školy v Havířově Dolní Suché 

- od 20.11.2018 do 27.12.2018 na nám. Republiky v Havířově-Městě 

 

 

 

Mobilní služebna 2 (MSMP 2) 

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

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

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

řízení.  

Základních části rozsáhlé přestavby obsahují kamerový systém s termokamerou. Kamera je 

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

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

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

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

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

14 dnů. Mobilní služebnu bude možno připojit na Městský kamerový dohlížecí systém a 

sledovat ho z komisariátů. Pro napájení služebny elektrickou energií jsou vybudovány 3 

varianty možného provozu – elektrická síť, elektrocentrály nebo provoz z akumulátoru přes 

měnič. Pro stabilizaci podvozku bylo namontováno elektricko-pneumatické zařízení se 

samostatným kompresorem pro zvýšení tuhosti podvozku. 

Služebna je označena v souladu s vyhláškou a je vybavena výstražným zvukovým a 

světelným zařízením modré barvy, vnějším osvětlením prostoru kolem služebny a vysílacím 

zařízením. 

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

sporákem. Interiér je vybaven klimatizační jednotkou.  
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Cyklohlídky 

 

V roce 2018 bylo u MP Havířov provozováno 6 jízdních kol značky Author a po ukončení 

výběrového řízení byly zakoupeny 2ks elektrokol značky Merida. V první polovině roku se 

používala klasická jízdní kola a po nákupu elektrokol již pouze nová kola. Kola byla využita 

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

kontrole okrajových částí města. Provozována byla stabilně 4 kola a 2 sloužila jako rezerva 

při případné poruše některého z běžně používaných. Na kolech strážníci ujeli za uplynulý rok 

5792 km, což je v porovnání s rokem 2017 nárůst o 3 950 km.  Náklady na údržbu starých 

jízdních kol byly 17 748,- Kč. Elektrokola byla v záruce a bez nákladů. Běžná údržba a 

některé opravy byly prováděny svépomocí po zakoupení náhradních dílů (výměna řetězových 

sad, brzdících špalků, pneumatik apod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok ujeto km 
náklady 

jízdní kolo elektrokolo 

2015 3601 11 432,- - 

2016 3064 4 248,- - 

2017 1842 4 493,- - 

2018 5792 17 748,- 0,-  
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Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS) 

 

MKDS byl v roce 2018 využíván ke kontrolním činnostem v oblastech jeho dosahu. Systém 

využívaný MP Havířov zahrnuje 28 kamer stacionárních a 3 mobilní (2 mobilní služebny a 1 

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

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

body na azylovém domu, na křižovatce ulic Orlovská – U Skleníku a o přenosnou kameru. 

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

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

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

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

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

systému a opravy spojené s výpadky přenosu dat.  

 

Celkové náklady na opravy a údržbu kamerového systému činily 86 640,- Kč. V listopadu 

2017 skončila dvouletá záruční doba na zrekonstruovanou část MKDS. 

 

 

 

Stavební údržba 
V roce 2018 byla prováděna údržba svépomocí i odbornými firmami na základě výběrových 

řízení. 

 

Komisariát č.1  

Rekonstrukce koupelny mužů – kompletní demontáž stávající koupelny, nové odpady, 

zvýšení stropu, hydroizolace, odvětrání, nové keramické obklady a zařizovací předměty, nové 

topení. Celková cena rekonstrukce 357 779,- Kč. Hrazeno částečně z ÚZ 10 – 228 000,- Kč a 

z rozpočtu MP 129 779 ,- Kč. 

Výměna oken a vnějších i vnitřních parapetů za plastová okna se žaluziemi a sítěmi proti 

hmyzu. Cena 132 357,- Kč. 

Montáž klimatizace na zasedací místnost za 45 617,- Kč. 

Výměna vstupních dveří do dílny pro údržbu za 20 152,- Kč. 

 

Komisariát č.2 

Výměna osvětlení za úspornější led panely za 37 792,- Kč. 

Oprava stropů po výměně zářivkových svítidel a výmalba byla provedena svépomocí. 

 

Komisariát č.3 

Výmalba vstupní chodby a místnosti pro rozdělení nákladem 48 022,- Kč. 
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Vyhodnocení čerpání rozpočtu a stavu zaměstnanosti 

 
Rozpočet Městské policie Havířov na rok 2018 po všech úpravách činil celkem 92.345.990,- 

Kč. Na provoz městské policie byla schválena částka 84.792.000,- Kč, k tomu zapojení 

sociálního fondu s ÚZ 419 bylo ve výši 1.669.000,- Kč a fond bezpečnosti s ÚZ 113 s částkou 

300.000,- Kč – nájemné za zařízení pro měření rychlosti vozidel ( GEMOS ). 

 

 

Výdaje MP se v průběhu roku zvýšily o tyto položky: 

 

-  657.800,-Kč z ÚZ 14032 byla poskytnutá dotace na projekt„ Asistent prevence kriminality“ 

( APK)  projekt financován MVČR od 1.1.2018 do 31.12.2018 ve výši 558.000,-,   

spoluúčast Městské policie z ÚZ 113 (Fond bezpečnosti) byla ve výši 99.800,- Kč. 

-  150.050,-Kč - byly poskytnuty finanční prostředky na projekt „Sociálně psychologický 

výcvik pro rodiče s dětmi“, dotace MV ČR s ÚZ 14032 byla ve výši 130.000,- Kč, spoluúčast 

Městské policie z Fondu bezpečnosti ÚZ 113 byla ve výši 20.050,-Kč. 

-   53.900,- Kč – zároveň byly poskytnuty finanční prostředky na projekt „Efektivní práce 

s ohroženými dětmi“, dotace MVČR s ÚZ 14032 byla poskytnuta ve výši 40.000,- Kč, 

spoluúčast Městské policie z Fondu bezpečnosti ÚZ 113 byla ve výši 13.900,- Kč 

-  600.000,- Kč – investiční dotace MVČR s ÚZ 14500 na realizaci dvou kamerových bodů  

- 2.500.000,-Kč – investiční dotace MVČR s ÚZ 14500 na zakoupení a přestavbu mobilní 

služebny. 

- 228.000,- Kč – navýšená částka na rekonstrukci koupelny v šatně mužů na komisariátu MP 

ul. Karvinská z ÚZ 10 

 

-     95.000,- Kč – na financování nájemného při zahájení třetí etapy úsekového měření  

     ( GEMOS ) 

- 100.000,- Kč – Veřejnoprávní smlouva s obcí Soběšovice (navýšen rozpočet) 

- 187.740,- Kč – pojistná událost – červenec 2018(navýšen rozpočet) 

 

 

Další navýšení z „Fondu bezpečnosti ÚZ 113“  

 

-    750.000,- Kč – na dofinancování realizace veřejné zakázky „ Mobilní služebna MP -    

přestavba “ 

-   262.000,- Kč – na financování projektu „ Protidrogový vlak – Revolution Train“ 

-          500,- Kč – na zakoupení 5 ks chráničů zubů pro instruktory výcviku sebeobrany 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2018 byl 123. Z celkového počtu 

zaměstnanců Městské policie Havířov je 28 s VŠ, 95 s SŠ a 3 SOU. V průběhu roku 

nastoupilo 8 zaměstnanců a pracovní poměr ukončilo 7 zaměstnanců. Průměrná měsíční hrubá 

mzda zaměstnanců MP Havířov v roce 2018 činila 37.682,- Kč.  

 

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

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

rozpočtu 
 

 

                 

  Porovnávací tabulka rok 2016 – 2018 
 
 
 

 
 

 počet 
plán 

čerpání 
skutečné 
čerpání 

 %  
 

Počet zaměstnanců 120       

2016 

Odvody a mzdy   67 337,00 67 030 057,00 99,55      

Odvody a mzdy ÚZ 113  69,20 58 443,00 84,46 

Odvody a mzdy ÚZ 14018  516,00 427 059,00 82,77 

Investice  60,00 48 850,00 81,42 

Provoz   7 141,00 6 256 102,15 87,61 

Provoz ÚZ 113   1 554,90 1 369 690,90 88,09 

Provoz ÚZ 14018  181,00 180 746,00 99,86 

Opravy a údržba   1 070 ,00 1 065 652,98 99,59 

Sociální fond ÚZ 419   1 373,00 1 119 721,00 81,55 

Celkem   79 302,10 77 556 322,03 97,80 

Počet zaměstnanců 121     

Odvody a mzdy  69 053,00 68 887 277,00 99,76  
Odvody a mzdy ÚZ 113  79,06 53 729,00 67,96  
Odvody a mzdy ÚZ 14032  507,68 333 796,00 65,74  
Investice  900,00 883 580,00 98,18  
Investice ÚZ 113  195,00 192 430,00 98,68 2017 
Provoz  6 347,00 5 924 621,26 89,88  

Provoz ÚZ 113  1 262,24 
1 100 864,00 

 
87,21  

Provoz ÚZ 14032  223,32 219679,00 98,37  
Opravy a údržba  880,00 876 696,01 99,62  
Sociální fond ÚZ 419  1 358,00 1 349 447,61 99,37  
Celkem  80 805,30 79 822 119,88 98,78  
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Počet zaměstnanců 123     

Odvody a mzdy  74 647,00 74 497 668,00 99,80  
Odvody a mzdy ÚZ 113  69,10 51 955,00 75,19  
Odvody a mzdy ÚZ 14032  532,30  421 900,00 79,26  
Investice  1 696,62 1 633 219,19 96,27  
Investice ÚZ 113  750,00 750 000 100,00 2018 
Investice ÚZ 14500  3 100,00 2 715 096,01 87,59  
Provoz  7 615 ,23 6  973 676,31 91,58  
Provoz ÚZ 113  627,15 612 850,00 97,72  
Provoz ÚZ 14500  195,70 188 093,50 96,12  
Opravy a údržba  1 215,89 1 215 700,06 99,99  
Opravy a údržba ÚZ 10  228,00 227 999,84 100,00  
Sociální fond ÚZ 419  1 669,00 1 254 017,00 75,14  
Celkem  92 345,99 90 523 774,91 98,03  

 

 

Majetek Městské policie Havířov 
 

Městská policie Havířov obhospodařuje majetek v celkové výši 46 885 959,11 Kč z toho 

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

účetní evidenci  je  ve výši  44 539 630,23 Kč.  Zbývající majetek podléhající podrozvahové 

evidenci je v celkové výši 2 173 428,28  Kč. 

 

 

 

Vyhodnocení nákupu výstroje a výzbroje v roce 2018 
 

V roce 2018 byla nakoupena výstroj a výzbroj v celkové výši 877 669,55 Kč, což je 99,99% 

z požadované částky 877,74 tis.,- Kč. Ze skladu byla vydána výstroj a výzbroj za 760 473,08 

Kč.  Na skladových zásobách zůstává materiál v hodnotě 591 399,50 Kč. 
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Ocenění strážníků a zaměstnanců Městské policie Havířov za rok 2018 

 
Stužku Za věrnost - 10 let:  

Davidu Křístkovi, Martinu Šafářovi, Vladislavu Zajacovi 

Odůvodnění: Za dlouhodobou kvalitní činnost k zajištění místních záležitostí veřejného 

pořádku a dlouhodobé přispění k bezpečnosti občanů a jejich majetku, všichni tito 

zaměstnanci nastoupili k Městské policii Havířov před 5.2.2009. 

Pamětní list za 10. let práce u MP Havířov 

Drahoslavě Maláčové 

Odůvodnění: Za dlouholeté kvalitní plnění pracovních úkolů MP Havířov, výše navržená 

nastoupila k Městské policii Havířov před 5.2.2009. 

 

Pamětní list za 15. let práce u MP Havířov a Čestný odznak MP Havířov  

Veronice Putkové, DiS. 

Odůvodnění: Za dlouholeté kvalitní plnění pracovních úkolů MP Havířov, výše navržená 

nastoupila k Městské policii Havířov před 5.2.2004. 

 

Stužku Za věrnost - 25 let:  

Bc. Šárce Liškové, Davidu Rajnochovi, Jiřímu Tesařovi, Bc. Jaromíru Třetinovi, 

Eduardu Uherčíkovi, Mgr. Bc. Liboru Morcinkovi, Ing. Daneši Skulinovi 

Pamětní list za 25. let práce u MP Havířov:  

Danuši Halenkové 

Odůvodnění: Za dlouhodobou kvalitní činnost k zajištění místních záležitostí veřejného 

pořádku a dlouhodobé přispění k bezpečnosti občanů a jejich majetku, všichni tito 

zaměstnanci nastoupili k Městské policii Havířov před 5.2.1994 

 

Stužku Za zásluhy o bezpečnost:  

Dušanu Glezgovi, Liboru Pěgřimkovi  

Za zadržení tří osob podezřelých z poškození několika vozidel  
Odůvodnění: Dne 22.6.2018 v 22,17 hod. na ul. Žákovská v Havířově-Městě strážnici zadrželi 

tři podezřelé osoby, které způsobily několikatisícovou škodu na několika zaparkovaných 

osobních vozidlech. Muži byli předáni na místě hlídce Policie ČR. 

 

Ing. Petru Šataníkovi, Vilému Čepičkovi 

Za zadržení pachatele ublížení na zdraví pobodáním nožem 
Odůvodnění: Dne 1.9.2018 v 15.40 hod. byli strážnici vysláni na ubytovnu HD Impuls 

v Havířově-Suché, kde došlo k pobodání osoby. Po příjezdu na místo se oznámení potvrdilo a 

hlídka poskytla zraněnému muži ošetření a přivolala RZS. Poškozený označil útočníka, který 

byl strážníky zadržen a předán i s nožem na místě Policii ČR. 

 

Ladislavu Stejskalovi 

Za zadržení 9 hledaných osob Policii ČR v době od 6.11. do 5.12.2018 
Odůvodnění: V období jednoho měsíce vyhledal, zjistil a předal Policii ČR 9 hledaných osob. 
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Bc. Ivetě Prokopové, Vítězslavu Hlaváčovi, Lukáši Červenému 

Za zachycení nebezpečné osoby pomocí MKDS a následnému zadržení v autobuse MHD 

Odůvodnění: Dne 23.9.2018 v 15.14 hod. oznámil dozorčí Policie ČR, že z psychiatrické 

léčebny NsP Havířov utekl nebezpečný pacient, který se v minulosti dopustil trestného činu 

loupežného přepadení. Pomoci MKDS byla podezřelá osoba spatřena, jak nasedá do autobusu 

MHD. Vyslaná autohlídka na následující zastávce autobusu podezřelou osobu v autobuse 

zadržela a předala hlídce Policie ČR. 

 

Jozefu Mydlárovi, Jaromíru Šlachtovi 

Za pomoci kamer MKDS zjištění a zadržení pachatele přečinu poškození cizí věci,  

poškozením výplní zábradlí nově zrekonstruovaného železničního podjezdu 

Odůvodnění: Dne 30.3.2018 v 22.55 hod. byl pomoci kamer MKDS zachycen muž, jak 

poškozuje výplně zábradlí nově zrekonstruovaného podjezdu na ul. U Nádraží v Havířově-

Šumbarku. Vyslaná hlídka městské policie na ul. Sokolská zadržela muže, který odpovídal 

popisu a k poškození výplní se doznal. Muž byl na místě předán Policii ČR. 

 

Stužku Za Statečnost:  

Ondřeji Anlaufovi, Jiřímu Podanému 

Za zadržení pachatele trestného činu fyzického napadení 

Odůvodnění: Dne 1.1.2018 v 4.02 hod. strážníci byli vysláni na autobusovou zastávku ul. 

Hlavní, Havířově-Městě, kde podnapilý muž napadá několik osob. Po příjezdu hlídka na místě  

zjistila, že ve skupině několika osob dochází k fyzickému napadání dvou osob. Hlídka za 

použití donucovacích prostředků obě osoby oddělila a přivolala si další hlídky ke zklidnění 

situace. Agresivní muž byl na místě předán Policii ČR.. 

 

Stužku Za záchranu lidského života:  

Romanu Šteflíčkovi, Michalu Byrtusovi 

Za záchranu života muži v silném hypoglykemickém šoku 

Odůvodnění: Dne 29.8.2018 v 10.25 hod. uviděla hlídka na travnaté ploše u ul. Železničářů 

v Havířově-Městě bezvládně ležícího muže. Strážnici uložili muže do stabilizované polohy. 

Muž byl při vědomí, ale nebyl schopen komunikace. Do příjezdu RZS strážnici monitorovali 

u muže základní životní funkce.  Přivolaný lékař RZS si muže s podezřením na 

hypoglikemický šok převzal k ošetření. 

 

Václavu Kotrysovi, Pavlu Kubálkovi 

Za záchranu života nehybně ležící ženě  

Odůvodnění: Dne 23.2.2018 v 15.08 hod. si strážníci všimli na ul. Těšínská v Havířově-

Podlesí ženy, která  na autobusové zastávce upadla a zůstala nehybně ležet. Žena nedýchala a 

neměla tepovou frekvenci. Do příjezdu RZS strážníci prováděli resuscitaci a podařilo se jim 

obnovit základní životní funkce. Následně si ženu převzal přivolaný lékař RZS 

 

Stužku Strážník roku 2018 

Michal Byrtus je oceněn jako Strážník roku 2018 za celoroční kvalitní, iniciativní a 

nadprůměrné plnění všech úkolů MP Havířov. 
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Reprezentace Městské policie Havířov 
 

Psovodi 

 

Dne 24.dubna 2018 se družstvo psovodů ve složení str. Cabák a str. Matějašková zúčastnilo 

soutěže o „Pohár primátora města Liberec“.  

 

Ukázky se služebními psy MP byly provedeny :  
 

17. května  - program k mezinárodnímu dni rodiny s názvem „Spolu a bezpečně ve     

    zdraví i nemoci 

27. května    - Den dětí „Rudolf 

30.,31. května – 1. června -  Den otevřených dveří na MP Havířov 

18. června    - MŠ A.S.Puškina  

22. září    - akce „Útěk v řetězech“  

 

V rámci projektu „PES NENÍ HRAČKA“ bylo provedeno 12 besed, které provedla str. 

Matějašková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STŘELECKÉ SOUTĚŽE 

 

Dne 5. květena se střelecké družstvo ve složení str. Ing. Muras, Bc. Michalíková a Bc. Hanzl 

zúčastnilo 6. ročníku mezinárodní střelecké soutěže IPA (INTERNATIONAL POLICE 

ASSOCIATION) ve Splitu (Chorvatsko). Družstvo MP Havířov se umístilo na 12. místě 

z celkového počtu 22-ti soutěžících družstev. V jednotlivcích se umístil str. Bc. Hanzl na               

15. místě, str. Ing. Muras na 37. místě a Bc. Michalíková na 53. místě z celkového počtu                 

79 soutěžících střelců. 
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Dne 24. května se konal 22. ročník střelecké soutěže o putovní „Pohár primátora statutárního 

města Havířova“ dvojčlenných družstev žáků ZŠ.  

V družstvech se na 1. místě umístilo družstvo ZŠ Žákovská, 2. místo obsadilo družstvo ZŠ Na 

Nábřeží a na 3. místě se umístilo družstvo ZŠ M. Pujmanové. 

V jednotlivcích se 1. místě umístil žák Csato (ZŠ Žákovská), na 2. místě žák Horák (ZŠ Na 

Nábřeží) a na 3. místě žák Unucka (ZŠ Gen. Svobody). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 25. května se konal 22. ročník střelecké soutěže o putovní „Pohár primátora Statutárního 

města Havířova“ dvojčlenných družstev strážníků MP, příslušníků PČR a policistů 

zahraničních družebních policií. Soutěžilo 13 dvojčlenných družstev. 

V družstvech se na 1. místě umístilo družstvo MP Havířov „1“ (str. Mgr. Antošík,                        

Bc. Třetina), 2. místo obsadilo družstvo MP Karviná „2“ (str. Balicki, Rumpel) a na 3. místě 

se umístilo družstvo MP Havířov „2“ (str. Samek, Šafář).  

V jednotlivcích se 1. místě umístil str. Antošík (MP Havířov „1“), na 2. místě str. Rumpel 

(MP Karviná „2“) a na 3. místě str. Bc. Třetina (MP Havířov „1“).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 11. září se zúčastnilo střelecké soutěžní družstvo MP Havířov ve složení str.                      

Mgr. Antošík,  Bc. Hanzl,  Bc.Třetina a Samek – otevřené střelecké soutěže „O pohár starosty 

města Moravské Budějovice“ za účasti 11 družstev z celé republiky.  V družstvech se 

družstvo MP Havířov umístilo na 3. místě. V jednotlivcích se umístil na 5. místě str.                         

Mgr. Antošík, na 8. místě str. Bc. Hanzl, na 12. místě str. Samek a na 18. místě str.                        

Bc. Třetina z celkového počtu 35 soutěžících střelců. 
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Dne 12. září se zúčastnilo střelecké soutěžní družstvo MP Havířov ve složení str. Mgr. 

Antošík, Bc. Třetina, Samek, a Bc. Hanzl - 25. ročníku střelecké soutěže strážníků MP         

„O pohár primátora Statutárního města Přerova“ za účasti 30 družstev z celé republiky.   

V družstvech se družstvo MP Havířov umístilo na 8. místě. V jednotlivcích se na 8. místě 

umístil str. Mgr. Antošík, na 19. místě str. Bc. Třetina, na 34. místě str. Bc. Hanzl a na 63. 

místě str. Samek z celkem 88 soutěžících střelců.           

 

Dne 37. září se zúčastnilo střelecké soutěžní družstvo MP Havířov ve složení str. Mgr. 

Antošík, Bc. Třetina a str. Šafář 10. ročníku střelecké soutěže dvoučlenných družstev a 

jednotlivců MP, PČR a VS „O putovní pohár primátora statutárního města Karviná“ za účasti 

19 družstev.  Družstvo ve složení str. Mgr. Antošík a str. Šafář se umístilo na 4. místě. 

V jednotlivcích se na 7. místě umístil str. Mgr. Antošík,  na 11. místě str. Šafář a na 33. místě 

Bc. Třetina z celkem 39 soutěžících střelců. 

 

 

 

Výroční zpráva o čerpání finančních prostředků z účelového fondu 

„Fond pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově ” (ÚZ 113) 
(dále také jen „FB“) 

 

Zastupitelstvo města Havířova na svém řádném zasedání dne 18.12.2017 usnesením  

č. 871/22ZM/2017 schválilo v rámci schválení Rozpočtu města Havířova na rok 2018  

z celkového objemu prostředků ve výši 80 805,30 tis. Kč, které byly v roce 2018 rozpočtovány  

na výdaje MP, úhradu jejich části ve výši 300,00 tis. Kč z prostředků FB. 
 

300,00 tis. Kč – nákup ostatních služeb (úsekové měření)  ________  čerpáno:  300 000,- Kč 

 

 

Dále Zastupitelstvo města Havířova na svých řádných zasedáních schválilo pro rok 2018 

čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného 

pořádku ve městě Havířově: 

 
č. usnesení 890/23ZM/2018 ze dne 29.1.2018 

schválení finanční spoluúčasti:  

statutárního města Havířova při realizaci 3 dílčích projektů v rámci  

Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR 

ve výši: 

99 800,- Kč  na projekt „Havířov - Asistent prevence kriminality 2018 - 2020“ 

   skutečnost - čerpáno:  69 355,-       

20 050,- Kč  na projekt „Havířov - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2018“  

   skutečnost - čerpáno:  20 050,-       

13 900,- Kč  na projekt „Havířov - Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami  

                                           – Nové hrozby“  

   skutečnost - čerpáno:  12 900,-       
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č. usnesení 918/24ZM/2018 ze dne 26.2.2018 
schváleno čerpání:  

262 000,- Kč Městské policii Havířov 

na financování projektu „Protidrogový vlak - Revolution Train“  

v termínu  19. - 21. dubna 2018 

skutečnost - čerpáno:  262 000,- Kč 

 
č. usnesení 1035/27ZM/2018 ze dne 24.9.2018 
schváleno čerpání:  

750 000,- Kč Městské policii Havířov 

na dofinancování realizace veřejné zakázky ZPŘ/299/MP/18 – „Mobilní  

služebna Městské policie Havířov - přestavba“ 

skutečnost - čerpáno:  750 000,- Kč 

 

       500,- Kč Městské policii Havířov 

na doplnění výstroje pro instruktory výcviku sebeobrany v rámci projektu 

„Ženy naučte se bránit II.“ – 5 ks chráničů zubů Professional Fighter 

skutečnost - čerpáno:  500,- Kč 

 

75 000,- Kč odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova 

na pořízení 2 ks odvlhčovačů zn. EKOTEZ TE-40 s přídavným topením  

pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov Město a Havířov Životice 

skutečnost - čerpáno:  65 243,- Kč  

 

26 700,- Kč Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570  

na nákup jízdních kol, koloběžek a cyklistických přileb  

zvýšení příspěvku na provoz 

 

28 840,- Kč  Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754  

na nákup jízdních kol, koloběžek, cyklistických přileb a chráničů  

zvýšení příspěvku na provoz 
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Tok finančních prostředků a tvorba finančních 
prostředků na účtu FB 

rok 2018 

 

  
Schválený 
rozpočet 
rok 2018 

Upravený 
rozpočet VI. 

rok 2018 

Skutečnost 
01-12/2018 

  

 
(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 +1 183 726,72 

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 108,55 

            sankční platby 0,00 1 091,07 1 183 618,17 

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 (k 31.12.2018) 444,00 513,01 606 682,17 

Změna stavu účtu FB +300,00 +563,46 +469 784,28 
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Přílohy: 
 

Příloha č. 1 – Roční statistika 2018 – MP 

  („vybráno na pokutách“ jedná se o fakticky odvedenou částku na účet města 

  za blok „ pokuta na místě zaplacená“ a blok „pokuta na místě nezaplacená“) 

 

Příloha č. 2 – Přestupky 2018 – MP 

  (částky uvedené u řešení jednotlivých přestupků – jedná se o částku uloženou 

  v blokovém řízení nikoli o odvedenou na účet města) 

 

Příloha č. 3 – Přestupky řešené MP Havířov v roce 2018 

 

Příloha č. 4 – Porovnání výsledků činnosti MP v letech 2011 – 2018 

 

Příloha č. 5 – Zpráva o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu města Havířov a  

  okolí za rok 2018 – Policie ČR  

 

Příloha č. 6 – Zpráva o činnosti HZS Město za rok 2018 

 

Příloha č. 7 – Zpráva o činnosti JSDH Havířov- Město za rok 2018 

 

Příloha č. 8 – Zpráva o činnosti JSDH Havířov-Životice za rok 2018 

 



Příloha č. 1 

Roční statistika 2018-MP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Celkem

    Přestupky řešené napomenutím 428 475 451 357 419 373 515 494 433 370 369 315 4999

Přestupky řešené příkaz blok na místě zaplacený 602 505 734 853 823 682 570 594 617 726 732 607 8045

Přestupky řešené příkaz blok  na místě nezaplacený 257 223 290 312 282 321 364 377 273 463 324 234 3720

Přestupky oznámené správnímu orgánu 336 310 302 247 236 247 263 325 275 244 263 313 3361

Počet řešených přestupků 1623 1513 1777 1769 1760 1623 1712 1790 1598 1803 1688 1469 20125

Vybráno na pokutách ( odvedeno - účet ) 55481 93230 81593 134004 149894 123354 85804 107204 68054 123653 128295 106847 1257413

Vyrozumění pro nepřítomné řidiče 394 225 403 475 347 291 347 338 269 390 511 374 4364

Použití  technických prostředků 7 1 2 13 17 25 8 16 18 21 11 13 152

Asistence u dopravních nehod 10 3 8 4 11 11 4 9 5 7 7 7 86

Poskytnutí  pomoci občanům 404 376 481 485 472 483 511 535 445 441 418 354 5405

Rozhodnutí o PZS/ doprovod  NsP 5/4 6/5 3/18 1/9 0/13 3/9 4/7 7/6 3/4 1/6 2/5 2/11 37/97

Akce s nasazením služebních psů 7 6 13 7 13 7 6 7 6 6 11 6 95

Provedená kontrola podezřelých osob 133 126 169 166 171 169 158 192 157 163 185 160 1949

Předvedení osob podle §13 odst.1,2,3/4 13/1 13/0 8/1 11/1 18/4 16/0 8/0 10/0 21/0 18/0 9/0 13/0 158/7

Zadržení pachatele TČ/ hled.osoby/ hled.vozidel 22/3/1 5/3/1 10/5/0 9/6/0 15/5/0 16/4/1 7/8/0 4/16/0 14/19/0 14/15/0 7/13/0 13/7/0 136/104/3

Spolupráce s PČR 113 92 159 164 142 149 139 127 157 138 140 112 1632

Předané návrhy a opatření 146 90 108 149 123 132 118 129 108 50 116 92 1361

Doručení dopisu, ověřění pobytu 75 112 107 108 42 71 50 65 66 77 43 45 861

Výjezd vozidla na žádost 596 544 680 744 761 800 772 827 715 731 604 601 8375

Výjezd vozidla na objekty PCO 84 65 68 58 81 119 119 173 94 70 76 57 1064



Příloha č. 2 

Přestupky 2018-MP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Celkem

§ 125c N 195 201 205 158 144 115 113 108 115 0 0 0 1354

přestupky proti OZ 229 180 179 128 141 135 156 196 172 132 179 230 2057

bezpečnosti a plynulosti PNM 620 513 763 899 860 687 572 569 628 771 746 606 8234

silničního provozu Kč 69980 53900 59150 122900 125450 93900 61100 85450 77850 116850 102850 82600 1051980

§35 N 0 1 0 0 0 2 6 3 0 0 0 2 14

přestupky na úseku ochrany OZ 3 2 6 1 6 5 4 1 2 4 2 2 38

před alkoholismem a jinými PNM 5 13 15 6 11 8 10 6 8 5 8 7 102

toxikomaniemi Kč 350 1900 900 1100 2000 1900 1600 850 1100 700 1300 700 14400

§4 N 230 271 238 197 272 252 391 377 318 367 365 312 3590

přestupky proti pořádku ve OZ 40 55 48 46 27 39 48 46 31 36 20 19 455

státní správě a proti pořádku PNM 189 178 209 217 177 263 326 367 219 360 269 185 2959

v územní samosprávě Kč 19450 17350 19150 41250 44230 36400 45900 50500 30930 35800 20400 23450 384810

§5 N 3 2 7 2 3 4 5 6 0 3 4 1 40

přestupky proti OZ 19 23 23 19 16 18 14 19 11 2 8 6 178

veřejnému pořádku PNM 23 6 17 23 28 23 12 13 12 20 7 11 195

Kč 6050 600 1100 4300 4350 8600 2500 2200 2900 21450 1800 1900 57750

§7 N 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

přestupky proti OZ 9 8 5 15 5 16 6 25 14 13 4 11 131

občanskému soužití PNM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

§8 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

přestupky proti OZ 36 42 41 38 41 34 35 38 45 57 50 45 502

majetku PNM 22 18 20 20 29 22 14 16 23 33 26 32 275

Kč 20200 17600 1000 24800 18290 17900 14900 6200 12700 29900 0 22500 185990



Příloha č. 3 

11 645 
( 57,9% ) 

Tech. prostředky 
90 z 11645 

154 
( 0,7% ) 

7004 
( 35% ) 

413 
( 2% ) 

132 
( 0,6% )  

777 
( 3,8% ) 

Přestupky řešené MP Havířov v roce 2018  
§ 125c Přestupky proti bezp. a plyn. sil. provozu

§ 125c Přestupky proti bezp. a plyn. sil. provozu
(prostředky k zabránění odjezdu vozidla)

§ 35 (§ 30) Přestupky na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi

§ 4 (§ 46) Přestupky proti pořádku ve SS a proti
pořádku v územní samosprávě

§ 5 (§ 47a § 48) Přestupky proti veřejnému pořádku

§ 7(§ 49) Přestupky proti občanskému soužití

§ 8( § 50) Přestupky proti majetku

  



Příloha č. 4 

STATISTIKA 2011-2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

    Přestupky řešené domluvou/napomenutím 10016 9915 10696 10733 10905 10605 6909 4999

Přestupky řešené  příkaz blok na místě zaplac. 5081 5202 5434 6154 6008 5852 5959 8045

Přestupky řešené příkaz blok na místě nezap. 4438 3991 3684 3858 3598 3331 2861 3720

Přestupky oznámené správnímu orgánu 4666 2939 3556 2014 1904 1940 2472 3361

Počet řešených přestupků 24201 22047 23362 22759 22415 21728 18200 20125

Vybráno na pokutách ( odvedeno - účet ) 1600920 1335983 1231416 1447800 1117446 1041567 825880 1257413

Vyrozumění pro nepřítomné řidiče 1451 1411 1426 1759 2041 2613 3281 4364

Použití TP k zabránění odjezdu vozidla 569 148 174 203 177 124 90 152

Asistence u dopravních nehod 82 98 87 91 92 73 63 86

Poskytnutí pomoci občanům 5377 5404 5748 5428 5275 5748 6193 5405

Akce s nasazením služebních psů 77 116 105 106 91 97 98 95

Zadržení pachatelů trestných činů 247 295 264 190 151 110 147 136

Spolupráce s PČR 2640 2608 2707 2207 2160 1657 1829 1632

Předané návrhy a opatření 2416 2320 2344 1999 2080 1369 1658 1361

Provedená kontrola podezřelých osob 4958 4668 3872 3384 3070 2352 2139 1949

Výjezd vozidla na žádost 9577 9351 9839 8752 7989 7523 8189 8375

Výjezd na objekty PCO 1123 1122 1012 1015 958 921 992 1064
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ÚVOD 

V souladu s § 14 zák. č. 273/2008 Sb., zákona o Policii České republiky o spolupráci s orgány 

samosprávy, předkládám Radě města Havířov zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti 

a veřejného pořádku na teritoriu území města Havířov a okolí za rok 2018.  

Bezpečnost občanů města Havířov zajišťuje Policie České republiky (dále jen PČR) v úzké 

spolupráci s Městskou policií Havířov. PČR má na teritoriu města Havířov Obvodní oddělení 

(dále jen OOP) Havířov 3 a Obvodní oddělení Havířov 1, kde rovněž sídlí 3. oddělení obecné 

kriminality (dále jen 3. OOK) a oddělení hospodářské kriminality (dále je OHK). 

Z pohledu PČR byl stav vnitřní bezpečnosti za rok 2018 na teritoriu města Havířov uspokojivý. 

V roce 2018 dochází ke snížení nápadu trestné činnosti v porovnání s rokem 2017, a to hlavně 

u majetkové trestné činnosti. Nárůst byl sice zaznamenán u mravnostní trestné činnosti, 

avšak i přesto je celková objasněnost ve městě o 2,71 % vyšší. Zvýšil se počet zadržených 

pachatelů, počet zjištěných osob, dopouštějících se přestupků, počet řidičů zadržených 

z důvodu ovlivnění alkoholem či jinou návykovou látkou. Kromě běžných policejních hlídek OOP 

Havířov 1 a OOP Havířov 3, jsou pro celé území města Havířova vyčleněny prvosledové hlídky 

z OOP Havířov 1, které jsou denně doplněny o prvosledové hlídky z oddělení hlídkové služby 

(dále jen OHS). Výkon služby ve městě posilují hlídky Speciální pořádkové jednotky Krajského 

ředitelství policie Moravskoslezského kraje (dále jen SPJ), čímž došlo ke značnému zefektivnění 

práce a výraznému zkrácení dojezdových časů. Policisté zařazení do prvosledových hlídek 

vyjíždějí na oznámení s potřebou rychlého zásahu a mívají vysokou úspěšnost při zadržení 

pachatelů delikventního jednání. Tímto opatřením je lépe a bezprostředně reagováno 

na aktuální změny bezpečnostní situace, čímž se ve městě podařilo zlepšit bezpečnost občanů. 

V roce 2018 nedošlo na území města Havířov k negativní mimořádné události v oblasti 

hromadného narušení veřejného pořádku. Nebyl také zaznamenán žádný konflikt mezi minoritou 

a majoritou.  

Trestná činnost ve městě je v přímé úměře s nezaměstnaností a počtem lidí dostávajících 

se do tíživé situace. Jako trvale znepokojující je oblast závislosti na alkoholu a návykových 

látkách.  Pachatelé, užívající tyto návykové látky, jsou v převážné většině z řad občanů 

bez pracovního poměru, a dopouští se zejména trestné činnosti majetkového a násilného 

charakteru.  

PČR je mnohdy zatěžována oznámeními, které od prvopočátku nespadají do prověřování 

policie, avšak PČR nemá jinou možnost, než i tato účelová oznámení prověřovat, neboť teprve 

po řádném a zdlouhavém prověřování lze konstatovat, že v dané věci se nejedná o podezření 

z přestupku, či trestného činu.  

Bohužel je nutno konstatovat, že i přes různá preventivní opatření se stále nedaří nalézt vhodný 

a účinný způsob, jak změnit myšlení veřejnosti ve vztahu k ochraně vlastního majetku, majetku 

spoluobčanů a ke svému okolí. 

Ve služebním obvodu OOP Havířov 3 je umístěno Pobytové a integrační azylové středisko 

zařízení služeb MV. V uplynulém roce bylo zaznamenáno celkem 7 událostí spojených 

s chodem samotného zařízení, soužitím uprchlíků nebo s jejich pohybem na území města. 

V jednom případě byla osoba žadatele o azyl poškozená ve věci vloupání do motorového 

vozidla. Další událost se týkala přestupku proti občanskému soužití mezi druhy na pobytovém 

středisku. Byly zjištěny 4 přestupky proti majetku ve formě drobných krádeží v obchodech. 

V jednom případě došlo k ublížení na zdraví mezi 1 poškozeným a 3 podezřelými osobami, 
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přičemž všichni zúčastnění byli obyvateli pobytového střediska. S vedením zařízení PČR úzce 

spolupracuje. Uprchlíci z arabských zemí zaujímají do 10 % celé skladby všech zde 

ubytovaných uprchlíků. Většinu žadatelů o azyl tvoří obyvatelé bývalého Sovětského svazu. 

 

TRESTNÁ ČINNOST, NÁPAD A OBJASNĚNOST 

V následujících tabulkách jsou zaznamenány údaje k četnosti jednotlivých druhů trestných činů. 

Pro možnost zpětného porovnání jsou připojeny i statistické údaje za rok 2016.  

Celková trestná činnost 

Na území spadajícím do působnosti obvodních oddělení PČR Havířov 1 a Havířov 3, byl v roce 

2018 celkový nápad trestných činů (dále jen „TČ“) stejný jako v roce 2017. Objasněnost TČ 

se v porovnání s rokem 2017 zvýšila o 2,71% (48,57/51,28).  

 

CELKOVÁ 2016 2017 2018 rozdíl 2017/2018 

zjištěno 1660 1739 1739 0  

objasněno % 52,61 48,57 51,28 +2,71% 

 

Násilná trestná činnost 

U násilné trestné činnosti byl v roce 2018 pokles o 7 skutků. Objasněnost tohoto druhu trestné 

činnosti je oproti roku 2017 mírně nižší o -0,58%.  

 

NÁSILNÁ 2016 2017 2018 rozdíl 2017/2018 

zjištěno 180 180 173 -7 

objasněno % 75,06 70,73 70,15 -0,58% 

 

Mravnostní trestná činnost 

U mravnostní trestné činnosti dochází k nárůstu četnosti zjištěných skutků, a to o 22 skutků. 

Souběžně s ním roste ale i objasněnost tohoto druhu trestné činnosti, jímž se zabývá zejména 

3. oddělení obecné kriminality. Jedná se nečastěji o případy ohrožování výchovy dítěte, 

výjimečně pak pohlavní zneužívání či znásilnění.  

 

MRAVNOSTNÍ 2016 2017 2018 rozdíl 2017/2018 

zjištěno 36 17 39 +22 

objasněno % 59,26 61,9 75 +13,1% 
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Majetková trestná činnost 

Z celkového nápadu TČ v Havířově opětovně jednoznačně dominuje majetková trestná činnost. 

Mezi objekty vloupání patří zejména sklepní boxy, kolovny, motorová vozidla, obchody, prodejní 

stánky, rodinné domy, byty a zahradní chatky. Často dochází ke krádežím na osobách 

v prostředcích MHD, v restauračních zařízeních, ve velkých nákupních centrech 

a na parkovištích před nimi. Počet těchto deliktů meziročně klesl o 24 skutků. Krádeží prostých 

bylo spácháno 538, což je o 34 skutků více než v roce 2017. Proti roku 2017 je nárůst nápadu 

trestné činnosti u krádeží vloupáním, a to o celkem 11 skutků, avšak celková objasněnost těchto 

deliktů byla o 11,05% vyšší, než v roce 2017. Největší podíl na nárůstu krádeží vloupání mají 

série vloupání do sklepů. Důslednou prací policistů v součinnosti s Odborem kriminalistické 

techniky a expertiz Ostrava (dále jen OKTE) se podařilo více takových případů objasnit 

a pachatele realizovat. Časté krádeže jakýchkoliv kovů jsou již minulostí, stejně tak jako s tím 

mnohdy související poškozování obecně prospěšných zařízení. 

PČR stále více uplatňuje tzv. zajišťovací instituty vůči pachatelům trestné činnosti. V roce 2018 

byla zjištěna škoda v trestním řízení na území Havířova ve výši 19.330.971,-Kč, z toho byl 

zajištěn majetek či výnosy z trestné činnosti v celkové výši 3.338.151,-Kč.  

 

MAJETKOVÁ celkem 2016 2017 2018 rozdíl 2017/2018 

zjištěno 913 1025 1001 -24 

objasněno % 31,52 28,53 34,22 +5,69% 

 

KRÁDEŽE VLOUPÁNÍM 2016 2017 2018 rozdíl 2017/2018 

zjištěno 184 318 329 +11 

objasněno % 19,65 16,69 27,74 +11,05% 

 

KRÁDEŽE PROSTÉ 2016 2017 2018 rozdíl 2017/2018 

zjištěno 553 504 538             +34 

objasněno % 38,03 39,48 42,06 +2,58% 

 

Hospodářská trestná činnost 

Nápad hospodářské trestné činnosti se proti roku 2017 snížil o 46 skutků. Velkým problémem 

zůstává internetová kriminalita, kde anonymita internetového prostředí a náročnost odhalování 

této trestné činnosti znesnadňuje její objasňování. Vysoký je počet případů sjednání úvěrových 

smluv na základě smyšlených údajů o zaměstnavateli a příjmu za účelem získání 

neoprávněného finančního prospěchu. V jiných případech pak pachatelé uzavírají smlouvy 

podvodným způsobem pod jmény jiných osob. 
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HOSPODÁŘSKÁ 2016 2017 2018 rozdíl 2017/2018 

zjištěno 149 152 105 -47 

objasněno % 62,43 57,46 50,04 -7,42% 

 

Oběti trestných činů      

Počet obětí trestných činů starších 65 let se i v roce 2017 zvýšil. Zatímco v roce 2017 šlo  

o 150 obětí, v roce 2018 to je 178 obětí. Počet obětí ve věkové kategorii nezletilých 

a mladistvých (0-15 let, 16-18 let) ve sledovaném období klesal - v roce 2017 se jednalo 

o 100 osob, v roce 2018 jich bylo 68. Výrazný pokles je u počtu obětí ženského pohlaví. Zatímco 

v roce 2017 bylo zaznamenáno celkem 705 ženských obětí TČ, v roce 2018 bylo TČ poškozeno 

626 žen.  

 

Významné realizace pachatelů trestné činnosti a specifická trestná činnost 

Policisty 3. OOK byla mimo jiných případů realizována v roce 2018 i níže uvedená závažná 

a sériová trestná činnost: 

 Násilná trestná činnost: 

Za rok 2018 bylo prověřováno celkem 45 skutků, u kterých byly zahájeny úkony trestního řízení 

pro zvlášť závažný zločin loupeže. Z tohoto počtu ¼ skutků byla ukončena s tím, že se skutek 

nestal, neboť poškozený si celou událost z nejrůznějších příčin vymyslel. Z celkového počtu pak 

bylo dále ve 20 případech sděleno obvinění konkrétní osobě a v 7 případech byl zločin loupeže 

překvalifikován na jiný trestný čin.  

Nejčastějším poškozeným násilnou trestnou činností jsou osoby pod vlivem alkoholu, 

které při oznámení a dalším prověřováním neustále mění svou výpověď. Tím se objasňování 

této trestné činnosti stává stále obtížnější. Oproti roku 2017 je na tomto úseku nárůst 

o 15 skutků. 

 Majetková trestná činnost: 

Za rok 2018 se podařilo objasnit dvě velké série krádeží vloupáním do garáží a ostatních 

objektů, kdy v prvém případě jeden pachatel provedl celkem 18 krádeží vloupání do garáží 

a ostatních objektů a ve druhém případě pět pachatelů provedlo celkem 38 případů krádeží 

vloupáním do garáží a ostatních objektů. Dále se podařilo objasnit sérii krádeží vloupáním 

do 25 provozoven, které provedl jeden pachatel.  

Za rok 2018 bylo provedeno 13 případů krádeží vloupáním do rodinných domků, z nichž bylo 

objasněno 5 případů. V roce 2017 to bylo v poměru 24/10. Krádeží vloupáním do bytů bylo 

celkem 36, z toho bylo objasněno 10 případů. V roce 2017 byl tento poměr 40/20. Z uvedeného 

vyplývá, že je zde pokles v nápadu této trestné činnosti. Naopak narostla trestná činnost krádeží 

vloupáním do garáží. 

 Nealkoholová toxikomanie: 

V roce 2018 bylo provedeno 10 realizací pachatelů trestné činnosti, na úseku nealkoholové 

toxikomanie. Jednalo se o případy distribuce omamných a psychotropních látek, zejména 

pervitinu a marihuany. Trestní stíhání bylo zahájeno proti 14 osobám, z nichž 4 byly stíhány 
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vazebně. Na území města Havířova byly v roce 2018 odhaleny 2 nelegální pěstírny konopí 

zneužívaného pro toxikomanii. Ve spolupráci s KŘP Moravskoslezského kraje se podařilo rozbít 

gang výrobců drogy pervitin, kteří se této činnosti věnovali již několik let. 

 Počítačová kriminalita: 

Trestné činy Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, Šíření pornografie: 4 případy, 

kdy ve všech byl zjištěn pachatel. Z kriminalistického hlediska jde o velmi časově 

a administrativně náročné případy. 

 Mravnostní trestná činnost: 

V roce 2018 bylo prověřováno celkem 11 případů Pohlavního zneužívání. Ve 4 případech byl 

zjištěn mladistvý pachatel, 1 případ byl vymyšlen a 2 případy spáchaly dospělé osoby. Další 

4 případy se dosud prověřují. Trestný čin Znásilnění byl v roce 2018 prověřován celkem 

v 6 případech. Ve 2 případech byl pachatel zjištěn. V dalších 4 případech bylo oznámení 

vymyšlené.  

V Havířově je zřízena a stále využívána výslechová místnost, určená primárně k provádění 

procesních úkonů s dětskými oběťmi trestných činů, příp. s jinými zvlášť zranitelnými oběťmi  

 Pátrání po osobách: 

Celkem bylo za rok 2018 vypátráno na úseku pátrání po osobách  97  osob v celostátním 

pátrání a z toho 2 osoby byly předvedeny dle § 90/2 tr.ř. Dále byly prováděny průběžné kontroly 

v zastavárnách a bazarech, kde bylo vypátráno 12 odcizených věcí. Policisté se mimo jiné 

zabývali také celkem 291 případy pátrání po pohřešovaných mladistvých a nezletilých dětech. 

Jednalo se v převážné většině o chovance dětských domovů a výchovných ústavů.  

 

PŘESTUPKY 

Přestupky na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek a přestupky 

na úseku řízení vozidel pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek   

V roce 2017 bylo zaznamenáno 311 těchto přestupků a v roce 2018 pak 434 přestupků (dále jen 

„PŘ"). Nárůst tedy činí 123 skutků. Převážnou část těchto deliktů tvoří přestupky týkající se 

řízení vozidla pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích. Tyto přestupky byly zjištěny zejména při výkonu hlídkové 

a obchůzkové služby. Z číselného vyjádření je patrné, že počet těchto přestupků se zvýšil 

a trend řidičů usedat za volant pod vlivem návykové látky se nemění. Rovněž stále narůstají 

skutky (TČ+PŘ) řízení vozidla pod vlivem jiné návykové látky (toxi), neboť takových skutků bylo 

vyhledáno a řešeno 288 z celkových 512. Počet deliktů spočívajících v řízení vozidla pod vlivem 

alkoholu pak dosáhl 224 (TČ+PŘ). 

 

Přestupky proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití 

V roce 2018 bylo zjištěno či oznámeno 698 přestupků na tomto úseku, což v porovnání s rokem 

2017, kdy bylo zaznamenáno 909 přestupků, činí pokles o 211 případů. 
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 Přestupky proti majetku  

Zde zaznamenáváme výrazný pokles nápadu těchto přestupků z počtu 912 skutků v roce 2017 

na 706 v roce 2018, tzn. - 206 případů.  

 

PŘESTUPKY 2016 2017 2018 rozdíl 2017-2018  

Alkohol, toxi 308 311 434 +123 

Veř. pořádek + obč. 

soužití 
646 909 698 -211 

Majetek 926 912 706 -206 

celkem všech PŘ* 5166 5998 5189 -809 

    * celkový souhrn všech přestupků, vč. blokových pokut a dalších výše nevymezených přestupků.  

 

DOPRAVA  

Počet zjištěných případů řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky 

za období let 2016 až 2018. 

ALKO/TOXI 2016 2017 2018 rozdíl 2017-2018 

alkohol 195 (*70) 125 (*46) 224 (*36) +99 (*-10) 

jiná návyková látka 152 251(*15) 288 (*12) +37(*-3) 

celkem 346 376 512 +136 

* z toho trestných činů 

Dopravní nehodovost na území města Havířov  

Na základě vývoje dopravní nehodovosti bylo v roce 2018 vyhlášeno Policejním prezidiem, 

Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje a Územním odborem Karviná celkem 

28 dopravně bezpečnostních akcí a opatření, zaměřených na eliminaci dopravní nehodovosti 

a dodržování zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, všemi účastníky 

silničního provozu. Na realizaci těchto opatření se podíleli policisté pořádkové a dopravní policie. 

PČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, dopravní 

inspektorát, jako orgán vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích, vypracoval analýzu příčin a následků dopravní nehodovosti 

na území města Havířov. 

DOPRAVNÍ NEHODY 2016 2017 2018 rozdíl 2017-2018 

celkem nehod 357 404 371 -33 

usmrceno osob 0 0 3 +3 

těžce zraněno osob 8 9 10 +1 
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lehce zraněno osob 96 89 71 -18 

zaviněná řidičem motorového 

vozidla 
310 370 341 -29 

zaviněná řidičem nemotorového 

vozidla 
16 11 8 -3 

zaviněná chodcem 7 6 4 -2 

nepřiměřená rychlost 29 46 23 -23 

nesprávné předjíždění 1 5 1 -4 

nedání přednosti 80 85 75 -10 

nesprávný způsob jízdy 216 245 250 +5 

vliv alkoholu 15 20 22 +2 

 

U všech evidovaných dopravních nehod s těžkými a smrtelnými zraněními provádí dopravní 

inspektorát bezpečnostní inspekce zaměřující se na bezpečnostní deficity na místě dopravní 

nehody (sklony komunikace, stav a vlastnosti vozovky, odpovídající dopravní značení, 

rozhledové poměry, pevné překážky, reklamní poutače, další okolnosti). Výsledky těchto 

inspekcí jsou základem pro dopravně inženýrská opatření prováděná v daných místech. 

 

VEŘEJNÝ POŘÁDEK    

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

akcí většího rozsahu (Havířovské slavnosti, hokejová utkání, apod.) a projevy některých 

účastníků těchto akcí. PČR přijímá odpovídající opatření, aby nedocházelo k narušení veřejného 

pořádku, k čemuž nasazuje nemalý počet sil a prostředků havířovských útvarů, psovodů, SPJ 

a OHS Karviná. Ve většině případů bylo u osob narušujících veřejný pořádek zjištěno jejich 

ovlivnění alkoholem či jinými návykovými látkami.   

 

PREVENCE 

V průběhu celého roku 2018 se policisté oddělení tisku a prevence zaměřovali na různé cílové 

skupiny potencionálních obětí protiprávního jednání a to jak v sociální, tak i v situační prevenci. 

Byly realizovány projekty tematicky zaměřené na různé problematiky a účastnili se jich 

i preventisté z obvodních oddělení Havířov 1 a Havířov 3: 

 2 besedy pro seniory, na kterých jim byla představena a následně předána kniha 

Moravskoslezských policistů ČERNÁ KRONIKA. Ta obsahuje preventivní příběhy zaměřené 

na seznámení s riziky a situacemi, v nichž se senior může ocitnout (krádeže, lsti, podvody) 

za účelem osvojení a vštípení zásad bezpečného chování - osloveno 53 osob; 

 v MŠ proběhlo celkem 14 besed se zaměřením na BESIP, činnost Policie ČR a čtení z knihy 

Policejní pohádky - osloveno 389 dětí; 

 na policejní služebně se uskutečnilo 7 akcí k seznámení dětí se zásadami bezpečného 

chování a současně přibližující každodenní službu policistů - osloveno 135 dětí;. 

 v ZŠ proběhly celkem 4 besedy. Dětem I. stupně byla představena a následně předána 
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preventivní didaktická hra Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou. Pro žáky 

II. stupně byly uskutečněny besedy na téma (ne)bezpečný internet - osloveno 48 žáků; 

 pro žáky ZŠ byly provedeny 2 akce Revolution train – návazný program pro žáky, 

kteří navštívili protidrogový vlak - osloveno 50 žáků; 

 beseda v Dětském domově na ul. Čelakovského Havířov, která byla na téma práce 

kriminalistických techniků a pracovní náplně policistů zařazených ve speciálních pořádkových 

jednotkách – osloveno 11 dětí; 

 na SŠ proběhly celkem 10 besed pro studenty II. ročníku na téma odpovědnost za protiprávní 

jednání, přestupky, tr.činy apod. - osloveno celkem 181 posluchačů; 

 návštěva na policejní služebně – seznámení s činnostmi policistů pro mentálně postižené 

občany – osloveno 22 občanů;  

 ve spolupráci s MP Havířov a HZS Havířov proběhly za účasti PČR Dny dětí v areálu MP 

Havířov pro děti MŠ a ZŠ. Ukázky výstroje zásahové jednotky - počet oslovených 1137;  

 Den dětí u restaurace U Jelena Havířov Šumbark s ukázky policejní práce; 

 proběhlo 6 akcí ZEBRA – celorepublikový projekt zaměřený na nejmladší účastníky silničního 

provozu – správné přecházení přes přechod pro chodce - osloveno 201 žáků; 

 preventivní akce ŘÍDÍM, PIJU NEALKO – preventivní akce pro řidiče motorových vozidel – 

osloveno 32 řidičů; 

 preventivní akce NEPOZORNOST ZABÍJÍ – prevence pro řidiče zaměřená na telefonování 

za jízdy. Akce ve spolupráci s BESIPEM – osloveno 28 řidičů; 

 U nákupních center proběhly preventivně informační kampaň „KDO s KOHO“, určená široké 

veřejnosti, k prevenci majetkové kriminality při nakupování před vánočními svátky. 

Policisty obvodních oddělení ve spolupráci s kriminální službou, speciální pořádkovou 

jednotkou, dopravní policií, skupinou služební kynologie a oddělením hlídkové služby, bylo 

v rámci prevence na území města Havířov v roce 2018 uskutečněno celkem 22 bezpečnostních 

akcí a opatření, cíleně zaměřených na BESIP, zajištění veřejného pořádku, pátrání 

po hledaných osobách a věcech pocházejících z trestné činnosti. Při těchto bezpečnostních 

opatřeních nebyla PČR nucena řešit hromadné narušení veřejného pořádku.  

ZÁVĚR   

Město Havířov i nadále zůstává prioritou v rámci územního odboru Karviná, neboť Havířov je 

jedno z měst, kde s policisty obvodních oddělení trvale vykonávají službu policisté 

OHS a rovněž i policisté SPJ, což zvyšuje bezpečnost občanů, zkracuje dojezdové časy 

na místo oznámení, a tím je zabezpečen veřejný pořádek a bezpečnost na velmi dobré úrovni. 

Stav vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v městě Havířov lze hodnotit jako příznivý 

a stabilizovaný. V roce 2018 na území města nedošlo k hromadnému či jinému závažnému 

narušení veřejného pořádku. Zástupce vedoucího Územního odboru Karviná se pravidelně 

účastní zasedání Bezpečnostní rady města. Nadále velmi úzce spolupracujeme s Městskou 

policií Havířov a s orgány samosprávy, kdy spolupráce je na velmi vysoké úrovni. Pravidelné 

součinnostní schůzky vedení PČR a městské policie a inspektora primátora přispívají k efektivitě 

v oblasti zajištění veřejného pořádku ve městě. V nadcházejícím období bude i nadále kladen 

důraz zejména na preventivní činnost, spolupráci s Městskou policií Havířov a aktivity zaměřené 

na službu veřejnosti. 
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1. ORGANIZACE JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY (JPO) HS HAVÍŘOV  
 

 

a) JEDNOTKA A JEJÍ SLOŽENÍ 

 

jednotka: Hasičská stanice Havířov, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

kategorie jednotky: JPO I (profesionální jednotka požární ochrany) 

typ jednotky: P4-C-Z (specifikuje předurčenost jednotky podle jejího složení a vybavení stanice) 

početní stavy jednotky HS Havířov: viz tabulka 

  

 

PŘÍSLUŠNÍCI CELKOVÝ POČET NA HS POČET NA 1 SMĚNĚ / 24 h

velitel stanice 1 (denní směna / 8 h)

velitel čety 3 1

velitel družstva 6 2

technik strojní služby 3 1

technik chemické služby 3 1

technik technické služby 3 1

hasič-strojník 9 3

hasič 6 2

celkem 33 +1 příslušníků max 11 příslušníků (min 8 příslušníků)  
 

 

Podle typu jednotky P4 je stanoven maximální stav 13 příslušníků/směna, minimální stav 10/směna. 

 Dlouhodobě byl tento početní stav nenaplněn. 

 V roce 2018 nedošlo na hasičské stanici ke změnám početních stavů proti roku 2017. 

 Na konci roku 2018 bylo schváleno navýšení stavů o 6 příslušníků (2 na každou směnu) na 

plný stav jednotky typu P4 a od 1.1.2019 bude plnit jednotka HS Havířov služební úkoly 

v těchto nových početních stavech. 
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b) TECHNIKA JEDNOTKY:  

 

 
 

 

 

Výjezdová technika a technické prostředky: 

OZNAČENÍ TECHNIKY VOZIDLO POZNÁMKA

CAS 20 (cisternová automobilová stříkačka) Tatra 815 Terno I. Vůz

CAS 20 (cisternová automobilová stříkačka) Tatra 815 Terno II. Výjezd

AP 27 (automobilová plošina) Tatra 815 6x6 dosah max 27 m

VYA (vyprošťovací automobil) Tatra 815 8x8 pro vyprošťování vozidel aj.

CAS 30 (cisternová automobilová stříkačka) T 815-7CAFS vozidlo s větším objemem hasiva

osobní velitelský automobil Škoda Yeti vozidlo velitele stanice

užitkový automobil VW Caddy vozidlo pro hospodářské činnosti

dopravní automobil VW Crafter vozidlo pro přepravu 9 osob

gumový člun Zodiac motor Evinrude člun je na samostatném přívěsu

hliníkový člun Marine motor Johnson člun je na samostatném přívěsu  
 

 

 V roce 2018 nebyla proti roku 2017 výjezdová technika obměněna. 

 Výjezdová vozidla jsou vybavena všemi základními a důležitými technickými prostředky pro 

řešení mimořádných událostí (požáry, dopravní nehody, zásahy na nebezpečné látky, různé 

technické zásahy na vodě, ve výškách a nad volnou hloubkou, při vyprošťování apod.). 

 Speciální vozidla a technické prostředky (např. automobilový jeřáb, technický a chemický 

automobil) jsou v případě potřeby u zásahu zajišťovány a vysílány z centrální hasičské stanice 

v Karviné, kde jsou také umístěny různé druhy vozidlových kontejnerů s různým technickým 

vybavením (kontejner pro nouzové přežití, povodňový aj.). 

 Při zásazích, které vyžadují další speciální prostředky a techniku jsou v případě potřeby 

povolávány tyto jednotky i v rámci kraje (např. z centrální hasičské stanice v Ostravě nebo i ze 

Záchranného útvaru v Hlučíně, který je v rámci HZS ČR vyčleněn právě pro ty zásahy, kde je 

nutnost použití především těžké techniky). 
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2. OPERAČNÍ ŘÍZENÍ JEDNOTKY  

(vše, co souvisí s činností u mimořádných událostí) 

 

a) POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN MSK A PŘEDURČENOST HS HAVÍŘOV PRO OBCE 

Jednotky požární ochrany jsou k mimořádným událostem vysílány podle požárního poplachového 

plánu kraje (vychází z plošného pokrytí jednotlivých území) a podle vyhlášeného stupně poplachu 

(vychází z typu a velikosti rozsahu události). Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje 

(MSK) tedy zohledňuje dojezdové časy JPO a zařazuje tyto jednotky pro jednotlivé obce. Na základě 

tohoto rozdělení je jednotka HS Havířov standardně vysílána v I. nebo II. stupni do těchto obcí 

hasebního obvodu Havířova a sousedních obvodů: 

 v územním odboru Karviná: Havířov, Horní Bludovice, Těrlicko, Albrechtice, Horní Suchá, 

Český Těšín (Koňákov, Mistřovice, Stanislavice), Karviná (Lázně Darkov, Stonava), Orlová 

(Lazy) 

 v územním odboru Frýdek Místek: Soběšovice, Žermanice, Kaňovice, Lučina 

 v územním odboru Ostrava: Šenov, Václavovice, Vratimov (Horní Datyně) 

 

b) MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI – SYSTÉM VÝJEZDŮ A STATISTIKA OKRESU KARVINÁ 

V rámci celého Moravskoslezského kraje jsou jednotky vysílány k jednotlivým zásahům 

prostřednictvím KOPIS (krajské operační a informační středisko) v Ostravě, které se nachází v budově 

IBC (Integrované bezpečnostní centrum).  

Kromě „standardních“ a očekávaných zásahů při mimořádných událostech jako byly požáry domů, 

chat, vozidel, kontejnerů, travnatých ploch, lesů či jiných objektů, dopravní nehody a vyprošťování 

osobních a nákladních vozidel, úniky nebezpečných látek na zemi a ve vodě, měření koncentrací plynů 

či jiné technické zásahy, nebyl v roce 2018 v rámci ORP Havířov zaznamenán zásah nějakého velmi 

mimořádného a velkého rozsahu. Přesto ani v roce 2018 nebyla nouze o nějaké kuriozní zásahy 

(nezabrzděný osobní automobil, který sjel do Těrlické přehrady v prostoru vodního lyžování) či 

smutné případy s dobrým koncem (opakovaný pokus sebevraha na železničním mostě na ulici 

Dělnická nebo záchrana muže uvízlého na laně při slaňování z budovy na ulici E.F.Buriana), ale i 

špatným koncem (tragické dopravní nehody se smrtelnými úrazy např. velmi mladý muž s novým 

řidičským oprávněním při srážce osobního automobilu s nákladním vozidlem na ulici Vodní) aj. 

 

 
 

 

Následující tabulky podrobně vyčíslují statistiku výjezdů jednotek celého územního odboru Karviná. 
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POČET MIMOŘÁDNÝCH A NEEMERGENTNÍCH UDÁLOSTÍ ZA POSLEDNÍ 3 ROKY 
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POČET UDÁLOSTÍ V ROCE 2018 DLE JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ 
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SROVNÁNÍ POČTU POŽÁRŮ A JEJICH NÁSLEDKY ZA POSLEDNÍ 3 ROKY 
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GRAFICKÉ SROVNÁNÍ VÝŠE PŘÍMÝCH ŠKOD A UCHRÁNĚNÝCH HODNOT VE 

SLEDOVANÉM OBDOBÍ ZA POSLEDNÍ 3 ROKY 

 

 
 

 

 

 

GRAFICKÉ SROVNÁNÍ POČTU USMRCENÝCH A ZRANĚNÝCH OSOB U POŽÁRŮ VE 

SLEDOVANÉM OBDOBÍ ZA POSLEDNÍ 3 ROKY 
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POČET POŽÁRŮ DLE PŘÍČIN VZNIKU V ROCE 2018 
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ZÁSAHOVÁ A OSTATNÍ ČINNOST JEDNOTEK PO DISLOKOVANÝCH NA ÚZEMÍ 

ÚZEMNÍHO ODBORU KARVINÁ – PŘEHLED POČTU ZÁSAHŮ DLE TYPŮ UDÁLOSTÍ VE 

SLEDOVANÉM OBDOBÍ 2018 
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PŘEHLED CELKOVÉHO POČTU ZÁSAHŮ A OSTATNÍ ČINNOSTI DLE KATEGORIÍ JEDNOTEK PO ZA POSLEDNÍ 3 ROKY 
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PŘEHLED CELKOVÉHO POČTU ZÁSAHŮ A OSTATNÍ ČINNOSTI DLE JEDNOTEK PO ZA 

POSLEDNÍ 3 ROKY 
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c) TAKTICKÁ A PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ 

 

V roce 2018 byla kromě mnoha výcviků provedena i tato cvičení: 

 

 7 TAKTICKÝCH CVIČENÍ  (jednotka je předem seznámena s tématem cvičení) 

 5 x likvidace požáru a evakuace v základních školách.  

 Detekce a likvidace nalezené neznámé nebezpečné látky. 

 Likvidace požáru střechy zimního stadionu. 

 

1 PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ (jednotka o cvičení předem neví) 

 Likvidace požáru a evakuace v základní škole. 

 

1 TAKTICKÉ CVIČENÍ IZS (zapojeno více složek IZS) 

 Likvidace požáru a prověření Vnějšího havarijního plánu PRIMAGAS 
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d) SPOLUPRÁCE S JEDNOTKAMI SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 

V hasebním obvodu jednotky HS Havířov jsou zřízeny tyto jednotky: 

 kategorie JPO III 

o JSDH Havířov-Město 

o JSDH Havířov-Životice 

o JSDH Těrlicko-Střed 

o JSDH Albrechtice 

o JSDH Horní Suchá 

o JSDH Horní Bludovice 

 kategorie JPO V 

o JSDH Těrlicko-Hradiště 

 

V roce 2018 byla jednotka JSDH Horní Bludovice zařazena do vyšší kategorie JPO III a posílila tak 

zásahovou činnost hasebního obvodu HS Havířov. 

Kromě těchto jednotek v hasebním obvodu probíhá spolupráce i s dalšími okolními jednotkami spadajícími 

pod jiné ORP. Především jde o spolupráci s blízkou JSDH Šenov (JPO III). 

I během roku 2018 probíhala spolupráce nejen u zásahové činnosti, ale i v rámci taktických či prověřovacích 

cvičení a samozřejmě také při školení velitelů, strojníků a hasičů většiny těchto jednotek. V roce 2018 

probíhaly také stáže některých dobrovolných jednotek na hasičské stanici, kdy jednotka sloužila spolu 

s profesionálními hasiči a vyjížděla společně s nimi k jednotlivým výjezdům. V době, kdy nejsou u 

mimořádných událostí probíhá na stanici školení těchto jednotek. Na hasičské stanici se několikrát během 

roku vystřídaly na těchto stážích tyto jednotky JSDH: Havířov-Město, Havířov-Životice a Těrlicko. 

 

 

 

3. ORGANIZAČNÍ ŘÍZENÍ JEDNOTKY 

 (vše, co souvisí s činností na stanici i mimo ni, kromě mimořádných událostí) 

 

a) ŠKOLENÍ A VÝCVIK 

 Jedná se o pravidelnou činnost, která slouží k připravenosti jednotky pro řešení mimořádných 

událostí  

 

o TEORETICKÁ ŠKOLENÍ   

 Jedná se o velmi široký záběr témat, předpisů a školících materiálů, které se 

každoročně stále rozšiřují a kladou tak na teoretické znalosti příslušníků čím dál tím 

větší nároky - pravidelně se podle rozpisu školí všichni příslušníci na každé směně. 

 

o PRAKTICKÁ ŠKOLENÍ A VÝCVIK 

 Znalost obsluhy všech technických prostředků. 

 Praktická činnost s technickými prostředky (nácvik vyprošťování z vozidel, nácvik 

řešení úniků chemických látek, výcvik pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 

nácvik práce na vodní hladině, praktická školení instruktorů, výcvik s vyprošťovacím 

automobilem, výcvik při řezání stromů aj.). 

 Školení vyčleněných instruktorů pro vyprošťování z havarovaných vozidel, protože 

se zkvalitňující se bezpečností vozidel je čím dál tím náročnější a složitější (a to i ve 
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vztahu k bezpečnosti všech účastníků nehody) samotné vyprošťování zraněných osob 

z havarovaných vozidel. 

 školení vyčleněných instruktorů pro hasební zásahy a následně hasičů v simulačních 

kontejnerech na požáry, protože nebezpečí u požárů skrývá čím dál tím více různých 

a častokrát velkých či skrytých nebezpečí 

 pravidelná zdravotnická praxe vyčleněných a proškolených příslušníků, kteří slouží 

s výjezdovou složkou zdravotní záchranné služby - tito příšlušníci jsou pak velmi 

platní při zásazích s předlékařskou pomocí a také při školení hasičů ze zdravotní 

přípravy 

 pravidelné prohlídky objektů a znalost hasebního obvodu - k tomuto účelu se využívá 

i „Dokumentace zdolávání požáru“ jednotlivých objektů 

 po dohodě s vedením obce Horní Suché je využívána stará skipová věž bývalého 

Dolu František v Horní Suché pro výcvik příslušníků s použitím dýchacích přístrojů a 

také lezecké techniky. 

 

o ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A PŘEZKOUŠENÍ 

 Příslušníci jsou povinni mít platnou odbornou způsobilost ve funkci, do které jsou 

zařazeni. Z toho vyplývá i ověřování této odborné způsobilosti. Kromě těchto 

odborných specializací, probíhajících ve zvláštních kurzech, probíhá každoroční 

ověřování základních teoretických a praktických znalostí a dovedností, které jsou 

ověřovány a hodnoceny přímo na hasičské stanici. 

 

o FYZICKÁ PŘÍPRAVA 

 Pravidelná činnost na směnách pro zvyšování fyzické kondice příslušníků 

 Jednou ročně musí všichni příslušníci absolvovat přezkoušení fyzické způsobilosti, 

kterým je ověřována a hodnocena jejich fyzická zdatnost, kterou musí v určitých 

limitech splnit a to v těchto disciplínách: běh 2000 m nebo plavání 200 m, kliky nebo 

shyby, leh-sed nebo přednožování) 

 Příprava a účast na soutěžích v požárním sportu a jiných sportovních disciplínách 

v roce 2018 (futsal, florbal, silové soutěže, tenis aj.) 

 Všechny tyto činnosti fyzické přípravy značným dílem přispívají nejen ke zvyšování 

fyzické kondice a následnému zvládání náročných zásahů u mimořádných událostí 

ale také i k dobré prezentaci hasičské stanice 
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b) EXKURZE A UKÁZKY NA HS HAVÍŘOV NEBO MIMO STANICI - PRO DĚTI, STUDENTY A 

VEŘEJNOST 

 V roce 2018 byla uskutečněna celá řada ukázek činností a exkurzí pro děti, mládež i dospělé. Kromě 

ukázek v mateřských a základních školách byla předvedena technika a činnost hasičů na hasičské 

stanici a to v rámci Dne požární bezpečnosti, při exkurzích škol na stanici, z nichž tradičně největší 

účast je ve dnech pořádaných při akci ke Dni dětí, která v roce 2018 připadla na 3 dny od 30. května 

do 1.června a je pořádána ve spolupráci s Městskou policií Havířov, PČR a ZZS. 

 

 

 
 

 

c) HOSPODÁŘSKÁ A JINÁ ČINNOST 

 Opravy, doplňování a údržba techniky a technických prostředků, údržba,  čištění a opravy zázemí 

provozu stanice v obytné budově a v garážích i v okolním areálu spolu se  zelení jsou realizovány 

zpravidla svépomocí (kromě speciálních a odborných oprav) z řad příslušníků na jednotlivých 

směnách. Tyto činnosti jsou součástí výkonu služby v rámci hospodářských prací v době mimo 

zásahovou činnost. 

 Od roku 2014 začala být evidována tzv. „ostatní (neemergentní) činnost“ (viz statistické tabulky). 

Jde o činnosti jednotky mimo stanici, které nemají charakter řešení mimořádné události (nejedná se 

tedy o hašení či záchranné a likvidační práce apod.), ale přitom jednotka provádí určitou konkrétní 

dohodnutou činnost např. pro obec apod. (řezání stromů, technická pomoc při spolupráci apod.). 

Vzhledem k tomu, že na hasičské stanici v Havířově je dislokována výšková technika (automobilová 
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plošina AP27), která je velmi účinná pro tyto činnosti ve výškách, je havířovská jednotka zapojena 

do těchto ostatních činností v rámci celého okresu. 

 

 

4. PREVENCE 

 

a) ČINNOST A SPOLUPRÁCE NA ÚSEKU PREVENCE 

 Pracoviště prevence, ochrany obyvatel a krizového řízení územního odboru Karviná má sídlo na 

centrální hasičské stanici v Karviné. Velitel hasičské stanice Havířov s tímto pracovištěm velmi úzce 

spolupracuje a tak tomu bylo i v roce 2018. K různým novým projektům, kolaudacím, k dokumentaci 

zdolávání požáru aj. má povinnost se vyjadřovat z pohledu represe. Jednotlivé směny jednotky se 

s novými objekty a prostorami uvnitř objektů, se změnami apod. vždy co nejdříve seznamují a to 

nejen v rámci dokumentace, ale nejlépe přímo na konkrétních místech. Během roku pak provádějí 

exkurzní činnost i ve starších objektech, aby byli dobře připraveni na případný zásah. 

 Stavební činnost odboru prevence v roce 2018: 

o Z celkového počtu 1087 požárně bezpečnostních řešení (v rámci územního odboru Karviná) 

jich bylo v Havířově realizováno 289. 

o Z celkového počtu 503 kolaudací (v rámci územního odboru Karviná) jich bylo na území 

města Havířova realizováno 172. 

 Kontrolní činnost odboru prevence v roce 2018: 

o Z celkového počtu 180 požárních kontrol (v rámci územního odboru Karviná) bylo v rámci 

ORP Havířov realizováno 36 kontrol. 

 

 

b) PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST 

 

 HASÍK-PROGRAM PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI 

 V roce 2018 proběhla tato výuka, kterou provádějí zpravidla proškolení lektoři z řad příslušníků 

HZS na: 

o všech základních školách (česká i polská výuka), odloučených pracovištích, v dětském 

domově v Těrlicku a na gymnáziích  ORP Havířov: 

 celkem 28 základních stupňů a 2 gymnázia 

 celkem 46 tříd 2. stupně a 40 tříd 6. stupně 

 Touto preventivně výchovnou činností jsou v rámci územního odboru (okresu) Karviná 100% 

pokryty všechny základní školy. 

 Každá třída 2. a 6. ročníků ZŠ absolvuje během roku celkem 2 rozdělené vyučovací hodiny 

preventivní výchovy v oblasti požární ochrany a 1 hodinu pak zpravidla na hasičské stanici. 

 Kromě tohoto programu na školách byla v rámci preventivně výchovné činnosti v roce 2018 

uskutečněna 3 setkání v Klubu seniorů Havířov (celkem 60 osob) 
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ZÁVĚR 

 

Příslušníci HZS Moravskoslezského kraje, společně se členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, 

zasahovali na území Moravskoslezského kraje v roce 2018 u mimořádných událostí, které se dnes již 

pohybují v řádu desítek tisíc. Je velmi pozitivní pro město Havířov, že došlo od 1.1.2019 k navýšení stavů a 

doplnění na potřebný počet hasičů, který vyplývá z plošného pokrytí daného území. Hasební obvod hasičské 

stanice Havířov je poměrně rozsáhlý, má velký počet obyvatel a hustou zástavbu. Dojde tak k dalšímu 

zvýšení bezpečnosti tohoto regionu pro případy a situace stálých občanů či návštěvníků, které vyžadují zásah 

složek integrovaného záchranného systému, do kterého HZS Moravskoslezského kraje a jeho hasičská 

stanice Havířov také patří. 

 

 

                                      Zpracoval v Havířově dne 22.1.2019 

 

                   npor. Ing. Pavel Budina 

            velitel HS Havířov 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jednotka SDH Havířov Město 
 Zřizovatelem jednotky je dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně je 

Statutární město Havířov. Organizačně jednotka spadá pod kancelář primátora. 
Hlavní činností je hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných 
mimořádných událostech. Jednotka je v plošném pokrytí kraje zařazena do kategorie 

JPO III/1.  

 

. 

 
 
 
 
 



Zpráva o činnosti  
“Jednotky SDH Havířov Město” 

 
Celkem 24 členů z toho - 4 velitelé, 13 strojníků, 7 hasičů. 
 
Odborná příprava k zajištění akceschopnosti jednotky:  
Hasič(každý člen jednotky) - 40 hodin ročně + každoroční přezkoušení v rámci jednotky 
 
Navíc v rámci funkce : 
Strojník - 8 hodin ročně + každých 5 let přezkoušení, 
Velitel - 8 hodin ročně + každých 5 let přezkoušení, 
Nositel DT - výcvik každé 3 měsíce + 2x v OPCH 90  cca 8 hodin, 
Obsluha motorových pil - pravidelné školení 4 hodiny teorie + 2 hodiny praxe, 
Průmyslový lezec - pravidelné školení + přezkoušení 8 hodin, 
 
Specializace jednotky: 
Lezecká skupina pro práce ve výškách (7 členů),  
Zásahy na nebezpečné látky v rámci koncepce HZS MSK,  
 
Technika: 
 Cisternová stříkačka CAS 24 R4x4 Renault ( r. v. 2003) 
 Dopravní automobil DA 12 Renault (r. v. 2008) 

 
  
Zásahy za rok 2018: 
Typ události počet celkový čas (hod) 
 
Dopravní nehoda silniční         3   3:32 
Ostatní pomoc                         2   3:59 
Planý poplach                        16   4:54 
Požár 53 38:15 
Technická pomoc                   71 60:24 
Únik plynu/aerosolu                 2   2:24 
Únik ropných produktů             1   2:28 
 
CELKEM ZA JEDNOTKU        148                   119:00 hodin 
 
Jednotka vyjela průměrně co třetí den.  
Každý člen je za celoroční činnost odměněn  “ částkou 2 000 Kč “  
 
 
 
Došlík Emanuel 
velitel JSDH Havířov Město 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



















Důvodová zpráva: 
 

První úpravy rozpočtu na rok 2019 zapracovávají do rozpočtu usnesení zastupitelstva a rady 

města Havířova mající vazbu na rozpočet města. Jsou zde rozpočtová opatření, která řeší 

přijetí dotací v roce 2019 na souhrnný dotační vztah, pěstounskou péči a průtokové dotace pro 

základní školy. Na základě žádostí některých organizačních jednotek MMH jsou zde zahrnuty 

i přesuny nevyčerpaných prostředků z roku 2018 (OŠK, OÚR, OSV a KP). Jsou zde také 

zapracována rozpočtová opatření podle dosažené skutečnosti: skutečně dosažený výsledek 

hospodaření za rok 2018, úprava výdajů OSV podle skutečného zůstatku na účtu pěstounské 

péče, přijatá pojistná plnění na konci roku 2018 i v lednu 2019.  Dále je zde řešeno snížení 

rozpočtu o dotace, které byly ve schváleném rozpočtu na rok 2019, ale město je obdrželo na 

konci roku 2018. 

 

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. 1. Ve schváleném rozpočtu je na položce 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR – 

souhrnný vztah rozpočtována dotace na výkon státní správy 56 230 000,00 Kč. Na základě 

rozpisu státního rozpočtu na rok 2019, který provedl KÚ MSK, se tato dotace zvyšuje na 

60 940 000,00 Kč. Tento příspěvek je určen na částečnou úhradu neinvestičních výdajů 

spojených s výkonem státní správy v přenesené působnosti obcí na výdaje spojené s výkonem 

agendy veřejného opatrovnictví, na financování vydávání občanských průkazů, kde došlo ke 

zvýšení částky za 1 ks „nabraného“ občanského průkazu. Nově od roku 2019 obdrží obce 

v této dotaci příspěvek na pokrytí výkonu agendy úřadů územního plánování.  

Rozdíl ve výši 4 710 000,00 Kč bude rozdělen pro organizační odbor ve výši 3 210 000,00 Kč 

a odbor územního rozvoje ve výši 1 500 000,00 Kč na akci – oprava střechy radnice. 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR 

v rámci souhrnného dotačního vztahu zvyšují o částku                               4 710 000,00 Kč 

Rozpočtované výdaje ORG se zvyšují o částku                                              3 210 000,00 Kč, 

dále pak rozpočtované výdaje OÚR se zvyšují o částku                                 1 500 000,00 Kč. 

Příspěvek na výkon státní správy je účelový, ale nepodléhá finančnímu vypořádání. 

 

 

č. 2. Na základě přijatého rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajská pobočka 

v Ostravě v souladu s § 47d zákona č. 359/1999 Sb., byl městu přiznán státní příspěvek na 

výkon pěstounské péče na rok 2019 ve výši 1 344 000,00 Kč. 
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Tímto se rozpočtované příjmy EO s ÚZ 13010 na položce 4116 – Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze státního rozpočtu zvyšují o částku                                1 344 000,00 Kč 

a rozpočtované výdaje OSV se s ÚZ 13010 zvyšují o částku                          1 344 000,00 Kč. 

 

 

č. 3.  Na základě žádosti o poskytnutí podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních  

a zpevňujících dřevin při obnově porostu podle vyhlášky č. 80/1996 Sb., získá město Havířov 

od Ministerstva zemědělství finanční prostředky (náhradu) na výsadbu melioračních  

a zpevňujících dřevin při obnově porostu za I. pololetí roku 2018 ve výši 3 600,00 Kč. 

Tímto se rozpočtované výdaje EO snižují o částku                                                 3 600,00 Kč, 

a rozpočtované výdaje OŽP se zvyšují o částku                                             3 600,00 Kč.  

 

 

č. 4. ZMH usn. č. 83/4ZM/2019 ze dne 28. 1. 2019 schválilo „Zapojení schválené rozpočtové 

rezervy OŠK“, na jehož základě dochází k následujícím rozpočtovým úpravám: 

a) Zvýšení příspěvků na provoz právních subjektů o „dofinancování odměňování v ostatních 

osobních nákladech dle novely nařízení vlády č. 567/2006 Sb.“ a v prostředcích na platy dle 

nařízení vlády č. 341/2017 Sb. včetně zákonných odvodů: 

 

SVČ ASTERIX 96 600,00 Kč 

ZŠ 1. máje 3 200,00 Kč 

ZŠ F. Hrubína 17 100,00 Kč 

ZŠ a MŠ Frýdecká 11 200,00 Kč 

ZŠ Gen. Svobody 19 800,00 Kč 

ZŠ Gorkého 6 300,00 Kč 

ZŠ Jarošova 6 200,00 Kč 

ZŠ K. Světlé 11 100,00 Kč 

ZŠ Kpt. Jasioka 3 800,00 Kč 

ZŠ M. Kudeříkové 21 300,00 Kč 

ZŠ M. Pujmanové 20 700,00 Kč 

ZŠ Mládežnická 15 300,00 Kč 

ZŠ Moravská 51 700,00 Kč 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 44 000,00 Kč 

ZŠ a MŠ Selská 1 900,00 Kč 

ZŠ Školní 11 200,00 Kč 

ZŠ a MŠ Zelená  15 500,00 Kč 

ZŠ Žákovská 7 500,00 Kč 

MŠ Balzacova 7 200,00 Kč 

MŠ ČSA 1 900,00 Kč 

MŠ E. Holuba 5 600,00 Kč 

MŠ Horymírova 3 300,00 Kč 

MŠ Lípová 7 500,00 Kč 

MŠ Mládí 4 000,00 Kč 

MŠ Moravská 10 200,00 Kč 

MŠ Okružní 2 100,00 Kč 

MŠ Petřvaldská 13 100,00 Kč 

MŠ Přímá 3 000,00 Kč 

MŠ Puškinova 4 800,00 Kč 

MŠ Radniční 6 300,00 Kč 

MŠ Sukova 2 500,00 Kč 
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MŠ Švabinského 3 900,00 Kč 

MŠ U Jeslí 2 700,00 Kč 

MŠ „U kamarádů“ 6 000,00 Kč 

MŠ U Stromovky 2 300,00 Kč 

MŠ U Topolů 2 300,00 Kč 

Celkem  453 100,00 Kč 
 

b) Zvýšení příspěvku na provoz právního subjektu na zabezpečení kroužků od 1. 2. 2019 

v rámci dohod o provedení práce: 

ZŠ Školní                                                                                                               16 300,00 Kč 

Tato navýšení příspěvků na provoz právních subjektů (body a a b) budou řešena snížením 

rozpočtovaných výdajů OŠK  o částku                                                               469 400,00 Kč. 

 

 

č. 5. ZMH usn.č. 67/4ZM/2019 ze dne 28. 1. 2019 schválilo podání žádostí o dotace ze 

státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019. Na 

základě obdržených rozhodnutí Ministerstva vnitra o poskytnutí neinvestičních dotací budou 

tyto dotace zapracovány do rozpočtu. Podmínkou je spoluúčast města. Zdrojem financování 

spoluúčasti města Havířova je fond bezpečnosti. 

Jedná se o tyto čtyři dílčí projekty: 

„Havířov - Asistent prevence kriminality 2018-2020“, 

„Havířov – Konference 20 let prevence Městské policie Havířov“, 

„Havířov Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2019“, 

„Havířov – Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami v Systému včasné  

  intervence“ . 

 

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

ze SR s ÚZ 14032 zvyšují o částku                                                                     787 000,00 Kč. 

 

Výdaje MP se zvyšují s ÚZ 14032 (projekt „Asistent prevence kriminality 2018-2020“)  

o částku                                                                                                                 546 000,00 Kč 

a současně se výdaje MP zvyšují s ÚZ 00113 o částku                                        99 800,00 Kč. 

 

Rozpočtované výdaje MP se zvyšují s ÚZ 14032 (projekt „Konference 20 let prevence MP 

Havířov“) o částku                                                                                                  54 000,00 Kč                                     

a současně se výdaje MP zvyšují s ÚZ 00113 o částku                                        25 000,00 Kč. 

 

Rozpočtované výdaje MP se zvyšují (projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče 

s dětmi 2019“) o částku s ÚZ 14032                                               139 000,00 Kč  

a zároveň se rozpočtované výdaje MP s ÚZ 00113 zvyšují o částku                   21 000,00 Kč. 

 

Dále pak se rozpočtované výdaje MP zvyšují s ÚZ 14032 (projekt „Efektivní práce 

s ohroženými dětmi a jejich rodinami …“) o částku                                              48 000,00 Kč                                     

a současně se výdaje MP zvyšují s ÚZ 00113 o částku                                        15 300,00 Kč. 

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

                                                                                                                              161 100,00 Kč. 

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

o částku                              161 100,00 Kč 

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

                                                                                                                              161 100,00 Kč. 
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Dotace podléhá vyúčtování. 

 

 

 

 

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 

 

   0 

 

 

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku 

 

   0 

 

 

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci) 

  

   0 

 

 

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce) 

 

   0 

 

 

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

č. 6. Na účet města bylo koncem roku 2018 připsáno pojistné plnění ve výši  

131 008,00 Kč a nebylo je již možné zapracovat do rozpočtových úprav. Toto pojistné plnění 

je určeno Městskému kulturnímu středisku Havířov k úhradě vzniklých škod. V roce 2018 

tato částka nebyla příspěvkové organizaci zaslána a stala se součástí výsledku hospodaření 

(který se převádí do FRR), proto bude tato platba zaslána v roce 2019 s ÚZ 010. 

 

Příspěvek na provoz se zvyšuje pro Městské kulturní středisko s ÚZ 00010 o částku  

                                                                                                                              131 008,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                 131 008,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                     131 008,00 Kč 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                                    131 008,00 Kč. 

 

 

č. 7. Do schváleného rozpočtu na  rok 2019 byly zahrnuty příjmy na níže uvedené projekty: 

- Domácí kompostéry a rozšíření sběrné sítě na textil a oděvy pro občany města Havířova ve    

  výši 4 000,00 tis. Kč 

- Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská, Havířov ve výši 4 000,00 Kč 

- Nucené větrání s rekuperací na MŠ Petřvaldská, Havířov ve výši 1 400,00 Kč 

- Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové, Havířov - Šumbark  ve výši 7 900,00 Kč 

- Nucené větrání s rekuperací ZŠ M. Pujmanové, Havířov – Šumbark ve výši 2 354,00 Kč 
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- Odkanalizování V. etapa – ve schváleném rozpočtu 2019 je částka 12 615,00 Kč,  

  dojde ke snížení jen části obdržené na konci r. 2018 a to o 3 702,54 tis. Kč 

 

Město Havířov tyto dotace získalo na konci roku 2018 a o tyto finanční prostředky se navýšil 

výsledek hospodaření, který je převeden na účet FRR. V rozpočtu roku 2019 je nutné snížit 

příjmy o dotace z uvedených projektů v celkové výši 23 356 536,00 Kč.  

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu snižují:  

s ÚZ 106515974 (org 17025) o částku                                                             5 400 000,00 Kč, 

s ÚZ 106515974 (org 14040) o částku                                                           10 254 000,00 Kč, 

s ÚZ 15825 (org 10063) o částku                                                                     3 702 536,00 Kč. 

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

transfery ze státního rozpočtu snižují (org 16051) o částku                         4 000 000,00 Kč.  

 

Skutečná výše dotací, které město Havířov na konci roku 2018 na výše uvedené akce získalo, 

je celkem 25 879 626,00 Kč. V rozpočtu na rok 2019 je to částka 23 356 536,- Kč. Z FRR tak 

bude pokryto 23 356 536,00 Kč.  

V části rozpočtu Financování se snižuje (znaménko +) položka 8124 – Uhrazené splátky 

dlouhodobých přijatých půjčených prostředků s ÚZ 00000 o částku       23 356 536,00 Kč 

a současně se v části rozpočtu Financování zvyšuje (-) položka 8124 – Uhrazené splátky 

dlouhodobých přijatých půjčených prostředků s ÚZ 00010 o částku       23 356 536,00 Kč. 

K pokrytí výpadku příjmů v roce 2019, způsobeného přijetím uvedených dotací koncem roku 

2018, budou použity prostředky FRR, pro EO se v části rozpočtu Financování změna stavu 

účtu FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                    23 356 536,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4133 – Převody z vlastních rezervních fondů se zvyšuje  

o částku                                                                                                            23 356 536,00 Kč 

a výdajová konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům se zvyšuje  

o částku                                                                                                            23 356 536,00 Kč. 

 

 

č. 8. Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 se předpokládal výsledek hospodaření za rok 2018 

ve výši 135 125,00 tis. Kč a z této částky převod 131 042,00 tis. Kč na účet FRR. Skutečný 

výsledek hospodaření za rok 2018 je 172 360 914,33 Kč a na účet FRR bude převedena částka 

168 163 673,82 Kč. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným převodem je 37 121 673,82 Kč.  

Z tohoto důvodu se v části rozpočtu Financování pro EO změna stavu účtu ZBÚ, položka 

8115, zvyšuje o částku                                                                                     37 121 674,00 Kč 

a změna stavu účtu FRR, položka 8115, se snižuje o částku                         37 121 674,00 Kč. 

Pro EO se příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů zvyšuje                

o částku                                                                                                            37 121 674,00 Kč 

a výdajová konsolidační položka 5344 – Převody vlastním rezervním fondům se zvyšuje              

o částku                                                                                                            37 121 674,00 Kč. 

 

 

č. 9. Finanční prostředky určené na výkon pěstounské péče jsou vedeny na samostatném účtu 

a ten je podúčtem ZBÚ. K 1. 1. 2019 se ve schváleném rozpočtu předpokládal zůstatek  

na tomto podúčtu 2 561,00 tis. Kč. Skutečný stav na tomto podúčtu k 1. 1. 2019 je 

2 675 240,51 Kč.  

Tímto se rozpočtované výdaje OSV s ÚZ 13010 zvyšují o částku                     114 241,00 Kč. 

K zachování vyrovnanosti rozpočtu se v části rozpočtu Financování pro EO změna stavu 

účtu ZBÚ, položka 8115, zvyšuje o částku                                                         114 241,00 Kč. 
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č. 10. OÚR – oddělení investic v roce 2018 nevyčerpal všechny rozpočtované prostředky ze 

zdrojů města a požádal o jejich převedení. Tyto nevyčerpané prostředky budou OÚR - 

oddělení investic poskytnuty z FRR, FNB a FVPA viz níže uvedený rozpis dle zdrojů a akcí. 

Požadovaná částka OÚR - oddělení investic představuje 77 352,00 tis. Kč. 

 

Přehled akcí podle zdroje financování: 

 

Akce Číslo 

stavby 

Kč 

FRR – ÚZ 010   

Odkanalizování části města Havířova – V. etapa (lokalita ul. 

Fryštátská a okolí, Pr. Suchá) 

16025 14 310 000,00 

Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská 17017 27 500 000,00 

Domov seniorů Havířov- středisko Luna  18037 3 500 000,00 

Jímání srážkových vod na MFK v Prostřední Suché 17035 40 000,00 

Ledová plocha u VÚH Havířov – PD 18013 2 420 000,00 

Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov - Šumbark 

- PD 

18012 900 000,00 

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

stacionář 

18029 1 513 000,00 

Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová, Havířov - 

Šumbark 

18008 450 000,00 

Spojovací chodník k VÚH Havířov 17046 495 000,00 

Chodník MK Selská – 1. etapa 5042 980 000,00 

Krytí pozastávek z roku 2018 - 6 022 000,00 

Celkem FRR - 58 130 000,00 

   

FVPA – ÚZ 115   

Areál volné času – 1. etapa, zóna pod letním kinem 3026 6 800 000,00 

Celkem FVPA - 6 800 000,00 

   

FNB – ÚZ 114   

Krytí pozastávek z roku 2018 9069,9070 3 992 000,00 

Sanace obytného domu na ul. Mánesova 12-16, Havířov - 

Město 

14029 2 230 000,00 

Sanace obytného domu ul. Uzavřená 13, Havířov - Město 14030 6 200 000,00 

Celkem FNB -  12 422 000,00 

Celkem   77 352 000,00  

 

 

Rozpočtované výdaje OÚR – oddělení investic se zvyšují o částky:                                                               

s ÚZ 00010 58 130 000,00 Kč 

s ÚZ 00115 6 800 000,00 Kč 

s ÚZ 00114  12 422 000,00 Kč 

Celkem 77 352 000,00 Kč 
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Zapojením fondů do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu 

účtu: 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                            58 130 000,00 Kč, 

FVPA (položka 8115) zvyšuje o částku                                                           6 800 000,00 Kč, 

FNB (položka 8115) zvyšuje o částku                                                            12 422 000,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                58 130 000,00 Kč. 

Konsolidační příjmová položka 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů se pro EO 

zvyšuje o částku                                                                                               19 222 000,00 Kč     

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                               77 352 000,00 Kč. 

 

 

č. 11. OSV požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 ve výši  

689 700,00 Kč. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky na nákup automobilu pro Sociální 

služby města Havířova, kdy na základě zadávacích řízení byly v loňském roce nakoupeny dva 

osobní automobily a letos bude dokoupen třetí automobil. Tyto nevyčerpané prostředky jsou 

součástí výsledku hospodaření za rok 2018, který je převáděn na účet FRR. Navýšení výdajů 

OSV se uskuteční formou zapojení FRR do výdajů ve výši 689 700,00 Kč. 

Tímto se rozpočtované výdaje OSV zvyšují s ÚZ 00010, org 18025 o částku  689 700,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                689 700,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                     689 700,00 Kč 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                                   689 700,00 Kč. 

č. 12. KP požádala o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 ve výši  

86 758,00 Kč. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky pro jednotky sboru dobrovolných 

hasičů na opravy požární techniky, popř. nákupy potřebných věcných prostředků. Tyto 

nevyčerpané prostředky jsou součástí výsledku hospodaření za rok 2018, který je převáděn na 

účet FRR. Navýšení výdajů KP se uskuteční formou zapojení FRR do výdajů ve výši 

86 758,00 Kč. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje KP zvyšují s ÚZ 00010 o částku                         86 758,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                   86 758,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                       86 758,00 Kč 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                                      86 758,00 Kč. 

 

 

č. 13. V roce 2018 nevyčerpal OŠK rozpočtované prostředky na stavbu „Oprava asfaltových 

ploch MŠ U kamarádů“ ve výši 440 000,00 Kč z důvodu nerealizace veřejné zakázky. Dále 

pak OŠK potřebuje převést z r. 2018 finanční prostředky na pozastávku ze stavby „Opravy 

plochých střech VŠ na ul. V. Nezvala“ ve výši 68 671,00 Kč. Tyto nevyčerpané prostředky 

jsou součástí výsledku hospodaření za rok 2018, který je převáděn na účet FRR. Na základě 

požadavku OŠK o převedení finančních prostředků se se navýšení výdajů OŠK uskuteční 

formou zapojení FRR do výdajů ve výši 508 671,00 Kč. 
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Tímto se rozpočtované výdaje OŠK zvyšují s ÚZ 00010 o částku                    508 671,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                 508 671,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                     508 671,00 Kč 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                                    508 671,00 Kč. 

 

 

č. 14. Město Havířov získalo v roce 2018 pojistná plnění ve výši 70 259,00 Kč, která jsou 

určena níže uvedeným základním školám k úhradě vzniklých škod. Toto pojistné je součástí 

výsledku hospodaření za rok 2018, který je převáděn na účet FRR a proto navýšení příspěvku 

na provoz se uskuteční zapojením FRR do výdajů ZŠ. 

 

Tímto se  zvyšuje příspěvek na provoz s ÚZ 00010 dle následujícího členění: 

ZŠ M.Kudeříkové o částku  10 900,00 Kč 

ZŠ Mládežnická o částku  23 990,00 Kč 

ZŠ Školní o částku  9 094,00 Kč 

ZŠ Žákovská  26 275,00 Kč 

 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                 70 259,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4133 – Převody z vlastních rezervních fondů se zvyšuje 

o částku                                                                                                                70 259,00 Kč 

a výdajová konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům se zvyšují  

o částku                                                                                                                 70 259,00 Kč. 

 

 

č. 15.  V letošním roce bylo připsáno pojistné plnění pro ZŠ Gorkého ve výši 694,00 Kč. 

Pojistné plnění je určeno k úhradě vzniklých škod, nebo její části.  

Rozpočtované příjmy OŠK se na položce 2322 – Přijaté pojistné náhrady zvyšují o částku                                                                                                                         

                                                                                                                                    694,00 Kč. 

Dále pak se pro ZŠ Gorkého příspěvek na provoz s ÚZ 00000 zvyšuje o částku  694,00 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. 16. Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT- č. j. 

MSMT-2620/2019 získalo město Havířov zálohovou platbu na projekt využívající 

zjednodušené vykazování nákladů (šablony II) v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke 
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kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání OP Výzkum, vývoj  

a vzdělávání pro níže uvedené příspěvkové organizace. Dotace podléhá vyúčtování.  

ímto 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 

1059 1 987 382,00 350 715,00 

1054 999 272,00 176 343,00 

1066 1 407 396,00 248 364,00 

1047 1 147 781,00 202 550,00 

Celkem 5 541 831,00 977 972,00 

 

Zároveň se zvyšuje pro níže uvedené příspěvkové organizace neinvestiční dotace na položce 

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím 

členění: 

                                                                                                                                            (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 Celkem 

ZŠ 1. máje 1059 1 987 382,00 350 715,00 2 338 097,00 

ZŠ Gorkého 1054 999 272,00 176 343,00 1 175 615,00 

ZŠ K. Světlé 1066 1 407 396,00 248 364,00 1 655 760,00 

ZŠ Moravská 1047 1 147 781,00 202 550,00 1 350 331,00 

 

 

 

 

č. 17. Na základě usn. zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 10/1054 ze dne 13. 12. 2018 

a následně uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje získá 

Městská knihovna Havířov neinvestiční dotaci ve výši 1 029 000,00 Kč na zajištění výkonu 

regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji. Dotace bude v průběhu roku 

poskytnuta ve dvou částkách.  

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od 

krajů s ÚZ 345 zvyšují o částku                                                                      1 029 000,00 Kč.  

Dále pak se zvyšuje neinvestiční dotace pro MK na položce 5336 – Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 345 o částku                             1 029 000,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

 

Závěr 
 

Po navrhovaných rozpočtových opatření budou celkové příjmy, včetně konsolidačních 

položek, ve výši 2 165 883,67 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 

1 422 430,96 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se snížily oproti schválenému rozpočtu  

o 8 966,04 tis. Kč a jsou především ovlivněny snížením příjmové části rozpočtu o dotace, 

které přišly na konci roku 2018, ale byly rozpočtovány v roce 2019. 
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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 I.  

r. 2019 

tř. 1 - daňové příjmy 79,15 79,65 

tř. 2 - nedaňové příjmy 1,32 1,33 

tř. 3 - kapitálové příjmy 0,11 0,11 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 80,58 81,09 

tř. 4 - přijaté transfery 19,42 18,91 

tř. 1 až 4 - příjmy celkem 100,00 100,00 

 

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 2 343 629,94 tis. Kč. Výdajové 

konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 139 477,71 tis. Kč a jejich upravený 

rozpočet je 743 452,71 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky).  

Tento nárůst vznikl z důvodu převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018  

a to především zapojením FRR. Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 93 504,23 tis. Kč než 

schválený rozpočet a dosáhly hodnoty 1 600 177,23 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek 

po konsolidaci jsou ve výši 1 255 211,07 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace 

organizacím“ se oproti schválenému rozpočtu zvýšila o 8 220,16 tis. Kč především z důvodu 

přijatých průtokových dotací pro základní školy a Městkou knihovnu Havířov. 

 

Po prvních úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 75 276,00 tis. Kč na 

částku  - 177 746,27 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 I. 

FRR 130 542,00 161 941,22 169 617,00 155 164,96 

FRHA 29 500,00 30 057,40 25 312,00 25 869,40 

FŽP 865,00 892,18 635,00 662,18 

FNB 75 060,00 96 706,39 17 539,00 26 763,39 

FB 723,00 606,68 423,00 145,58 

FVPA 28 775,00 30 909,94 6 783,00 2 117,94 

Celkem účelové fondy 265 465,00 321 113,81 220 309,00 210 723,45 

SF 3 077,00 3 731,82 3 082,00 3 736,82 

ZBÚ 135 125,00 172 360,91 0,00 0,00 

Celkem 403 667,00 497 206,54 223 391,00 214 460,27 

 

 

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 1 422 430,96 

Výdaje celkem -1 600 177,23 
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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 +430 154,04 

z toho: FRR 174 979,94 

 

 

FRHA 4 190,00 

 

 

FŽP 230,00 

 

 

FNB 205 090,00 

 

 

FB 461,10 

 

 

FVPA 38 800,00 

 

 

SF 6 403,00 

 Příjmy fondů -151 605,00 

z toho: FRR 40,00 

 

 

FRHA 2,00 

 

 

FŽP 0,00 

 

 

FNB 135 147,00 

 

 

FB 0,00 

 

 

FVPA 10 008,00 

 

 

SF 6 408,00 

 Konečný stav k 31.12.2019 (výsledek hospodaření) 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ 172 360,91 

 



Příloha č. 1a
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P
o
č
e
t 

č
le

n
ů

 

d
o
 1

5
 l

et
 

P
o
č
e
t 

č
le

n
ů

 

d
o
 1

9
 l

et
 

P
o
č
e
t 

č
le

n
ů

 

d
o
 2

6
 l

et
 

P
o
č
e
t 

č
le

n
ů

 

n
a
d

 2
6
 l

e
t

P
o
č
e
t 

č
le

n
ů

 

c
e
lk

e
m

1

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 80 000 80 000 80 000

Činnost Nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládež Havířov v roce 

2019 1 546 217 80 000 31.10.2018 31.12.2019

Registrovaná sociální služba 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

(děti od 6 do 15 let v problémových 

životních situacích), poskytování 

bezpečného místa pro trávení volného 

času. Službu využívá cca 150 dětí 

ročně. 80 000

2

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 80 000 80 000 80 000

Terénní programy v Havířově 

v roce 2019 439 796 80 000 31.10.2018 31.12.2019

Registrovaná sociální služba terénní 

programy (práce s klienty staršími 18 

let bez přístřeší nebo ohroženými jeho 

ztrátou), vyhledání, podpora a pomoc v 

praktických záležitostech. V roce 2018 

zaznamenáno 537 kontaktů. 80 000

3

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 253 000 280 600 326 000

Prevence bezdomovectví v 

Havířově v roce 2019 1 996 187 386 000 31.10.2018 31.12.2019

Registrovaná sociální služba terénní 

programy pro osoby bez přístřeší či jeho 

ztrátou ohrožené - pomoc při hledání 

bydlení, zaměstnání, tréninkové byty. 

Ročně cca 40 uživatelů. 386 000

4

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 85 000 85 000 85 000

Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi v Havířově 

v roce 2019 1 214 643 85 000 31.10.2018 31.12.2019

Registrovaná sociálně aktivizační 

služba pro rodiny s dětmi v nepříznivé 

sociální situaci (až odebrání dětí), 

služeb využívá cca 40 rodin ročně. 85 000

5

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 20 000 20 000 26 000

Sociálně aktivizační služby pro 

seniory v Havířově v roce 2019 1 615 917 26 000 31.10.2018 31.12.2019

Registrovaná sociálně aktivizační 

služba pro klienty nad 60 let a osoby se 

zdravotním postižením. Ročně cca 40 

klientů. 26 000

6

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 131 000 150 000 150 000

Činnost Domu pod svahem 

Havířov v roce 2019 5 845 000 150 000 31.10.2018 31.12.2019

Registrovaná sociální služba následné 

péče (muži od 18 let se závislostí 

na alkoholu či hráčských aktivitách 

abstinující alespoň 14 dní, 18měsíční 

program a tréninkové byty, kapacita 23 

míst). Unikátní program v rámci ČR s 

výbornými výsledky. 150 000

7

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 150 000 150 000 150 000

Činnost Vyhlídky Havířov v roce 

2019 2 488 000 150 000 31.10.2018 31.12.2019

Registrovaná sociální služba následné 

péče (klienti od 18 let se závislostí 

na alkoholu či hráčských aktivitách 

po řádném absolvování léčby, kapacita 

12 míst v 6 tréninkových bytech). 150 000

8

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 281 000 300 000 300 000

Činnost Noclehárny pro muže 

v Havířově v roce 2019 2 242 510 300 000 31.10.2018 31.12.2019

Registrovaná sociální služba noclehárna 

pro muže (18 lůžek pro muže nad 18 let 

bez přístřeší, v mrazivých dnech tzv. 

"volné židle", hygienického zázemí 

a poradenství, v roce 2018 poskytnutí 

noclehu cca 160 mužům). 300 000

Poznámka

Návrh RMH

v Kč dne 

18.2.2019

Návrh ZMH

v Kč dne 

4.3.2019
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(název projektu) 
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náklady 

na projekt v roce 

2019 v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 2019 

v Kč

Datum doručení 
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účelu 
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Sociální oblast "RS" 2019 - 1. kolo 1
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Členská základna 

Dotace 

2018 

v Kč

Dotace 

2017

v Kč

Dotace 

2016

v Kč

9

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x x x 15 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem v Domově 

Přístav Ostrava-Zukalova občanům 

města Havířova v roce 2019 15 557 516 180 000 30.10.2018 31.12.2019

Příspěvek na činnost domova se 

zvláštním režimem v Ostravě (část 

Moravská Ostrava a Přívoz), jehož 

služeb využívají 3 havířovští občané. 15 000

10

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x x x 30 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem v Domově 

Přístav Ostrava-Kunčičky občanům 

města Havířova v roce 2019 38 883 442 360 000 30.10.2018 31.12.2019

Příspěvek na činnost domova se 

zvláštním režimem v Ostravě-

Kunčičkách, jehož služeb využívá 

6 havířovských občanů. 30 000

11 BESKYD DZR, o.p.s. 28618530 x x x x x

jiný projekt 

15 000

jiný 

projekt 

7 989 Kč 9 400 Pro čistý vzduch 22 290 22 290 22.10.2018 31.12.2019

Projekt spočívá v pořízení čističky 

vzduchu do společných prostor domova 

se zvláštním režimem, jehož služeb 

využívá 1 havířovský občan. 5 000

12

Centrum pro dětský sluch Tamtam, 

o.p.s. 00499811 x x x x x x x x

Poskytování služby rané péče pro 

Moravu a Slezsko v roce 2019 101 652 10 000 26.10.2018 31.12.2019

Raná péče v rodinách s dětmi se 

sluchovým postižením, služeb využívají 

aktuálně 2 havířovské rodiny (návštěvy, 

konzultace, poradenství, případně i 

doprovod). 10 000

13

Centrum pro rodinu a sociální péči 

z. s. 48804517 x x x x x x 5 000 10 000

Poskytování služby Osobní 

asistence OASA u uživatelů se 

zdravotním postižením z Havířova 

v roce 2019 1 042 500 210 000 31.10.2018 31.12.2019

Sociální služba osobní asistence - děti 

a mladí lidé do 30 let se zdravotním 

postižením - 2 klientky z Havířova, 

předpoklad poskytnutí cca 2 900 hodin 

osobní asistence v roce 2019. 10 000

14

Centrum pro rodinu a sociální péči 

z. s. 48804517 x x x x x x 10 000 15 000

Poskytování Odlehčovací služby 

RESPIT v rodinách z Havířova  

pečujících o dítě se zdravotním 

postižením v roce 2019 112 000 28 000 31.10.2018 31.12.2019

Sociální odlehčovací služba pro rodiny 

se zdravotně postiženými dětmi - 1 

rodina z Havířova. 5 000

15

Centrum pro rodinu a sociální péči 

z. s. 48804517 x x x x x x 10 000 10 000

Poskytování služby Integračního 

klubu BRÁNA - sociálně 

aktivizační činnosti pro mladé lidi 

se zdravotním postižením z 

Havířova v roce 2019 160 000 32 000 31.10.2018 31.12.2019

Sociálně aktivizační služba pro děti 

a mladé lidi od 12 do 35 let se 

zdravotním postižením - 2 klienti 

z Havířova. 10 000

16

Centrum služeb pro neslyšící 

a nedoslýchavé, o.p.s. 02407451 x x x x x 25 000 30 000 40 000

Poskytování tlumočnické služby 

pro neslyšící občany města 

Havířova v roce 2019 3 642 000 50 000 30.10.2018 31.12.2019

Bezplatná tlumočnická a poradenská 

služba pro neslyšící - 10 klientů 

z Havířova. 50 000

17 Česká unie neslyšících, z.ú. 00675547 x x x x x x x x

Poskytování tlumočnické služby 

pro osoby se sluchovým postižením 

z Havířova v roce 2019 338 524 10 000 31.10.2018 31.12.2019

Ambulantní i terénní tlumočení 

z/do znakového jazyka v různých 

životních situacích (úřední jednání, 

každodenní záležitosti, volnočasové 

aktivity), 3 klienti z Havířova. 10 000

18 Česká unie neslyšících, z.ú. 00675547 x x x x x x x x

Poskytování sociálně aktivizační 

služby v Centru sociálních služeb 

Ostrava občanům města Havířova 

v roce 2019 649 640 10 000 31.10.2018 31.12.2019

Sociálně aktivizační služby 

pro sluchově postižené - poradenství 

a pomoc v každodenních záležitostech, 

sociálně právní pomoc, klubová 

a zájmová činnost. Služeb využívají 

3 klienti z Havířova 10 000

Sociální oblast "RS" 2019 - 1. kolo 2
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19

Domov Březiny, příspěvková 

organizace 00847348 x x x x x 5 000 5 000 5 000

Poskytování služeb domova 

pro seniory občanům města 

Havířova v roce 2019 22 810 200 50 000 26.10.2018 31.12.2019

Činnost domova pro seniory - klienti od 

65 let se zhoršeným zdravotním stavem, 

7 klientů z Havířova. 5 000

20

Domov Březiny, příspěvková 

organizace 00847348 x x x x x 60 000 70 000 75 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem občanům města 

Havířova v roce 2019 45 748 800 150 000 26.10.2018 31.12.2019

Činnost domova se zvláštním režimem - 

klienti od 55 let se sníženou 

soběstačností a demencí, 24 klientů 

z Havířova. 70 000

21

Domov Vesna, příspěvková 

organizace 75154391 x x x x x 21 000 29 000 24 000

Poskytování služeb domova 

pro seniory občanům města 

Havířova v roce 2019 46 063 000 30 000 29.10.2018 31.12.2019

Činnost domova pro seniory - osoby 

starší 65 let se sníženou soběstačností, 

27 klientů z Havířova. 23 000

22 DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s.
63024730

x x x x x x 332 000 363 000

Činnost nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládež klub Přístav v 

roce 2019 1 650 000 412 500 31.10.2018 31.12.2019

Činnost nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládež - klienti od 6 do 19 let 

v obtížných životních situacích 

či ohrožených negativními sociálními 

jevy ve vyloučených lokalitách, 

okamžitá kapacita 35 klientů, max. 100 

klientů ročně. 412 500

23 DZR Pohoda, z. ú. 07174357 x x x x x 25 000 20 000 20 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem občanům města 

Havířova v roce 2019 11 140 000 40 000 18.10.2018 31.12.2019

Činnost domova se zvláštním režimem - 

osoby se sníženou soběstačností a 

demencí, 8 klientů z Havířova. 35 000

24 Charita Český Těšín 60337842 x x x x x x x x

Poskytování Charitní pečovatelské 

služby občanům města Havířova v 

roce 2019 6 958 000 20 000 31.10.2018 31.12.2019

Pečovatelská služba pro osoby se 

sníženou soběstačností z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo tělesného 

a zrakového postižení, cílem je umožnit 

setrvání co nejdéle ve vlastním domově. 

Služby využívají 2 havířovští občané. 0

Vyjádření komise: Na území města

Havířova poskytuje pečovatelskou

službu naše příspěvková organizace

Sociální služby města Havířova a

taktéž soukromý poskytovatel

Komplexní domácí péče Hestia s. r. o.

Není nám známo, že by Charita na

území města Havířova poskytovala

pečovatelskou službu pro naše občany.

25 Charita Český Těšín 60337842 x x x x x x x x

Poskytování  služeb Charitní 

asistence občanům města Havířova 

v roce 2019 4 740 000 10 000 31.10.2018 31.12.2019

Osobní asistence pro osoby se sníženou 

soběstačností z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo tělesného 

postižení, cílem je umožnit setrvání co 

nejdéle ve svém přirozeném prostředí. 

Služby využívá 1 havířovský občan. 0

Vyjádření komise: Osobní asistenci

našim občanům poskytují Podané ruce

z Frýdku-Místku a Centrum pro rodinu

a sociální péči, z. s. Nemáme

informace o tom, že by Charita Český

Těšín našim občanům tuto službu

poskytovala.

26 Charita Český Těšín 60337842 x x x x x x x 8 000

Poskytování služeb domova 

pro seniory v Charitním domě 

pokojného stáří občanům města 

Havířova v roce 2019 11 835 000 80 000 31.10.2018 31.12.2019

Činnost domova pro seniory 

s omezenou soběstačností, 2 klienti 

z Havířova. 0

Vyjádření komise: Po kontrole

seznamu klientů z Havířova bylo

zjištěno, že u obou klientů v roce 2018

došlo k úmrtí.

27 Charita Český Těšín 60337842 x x x x x x x 5 000

Poskytování služeb Charitního 

střediska sociální rehabilitace 

občanům města Havířova v roce 

2019 1 128 000 10 000 31.10.2018 31.12.2019

Sociální služba "sociální rehabilitace" 

pro osoby starší 18 let a rodiny s dětmi 

v nepříznivé sociální situaci, podpora 

začlenění do společnosti, 1 klient 

z Havířova. 5 000

Sociální oblast "RS" 2019 - 1. kolo 3



Příloha č. 1a

P
o
č
e
t 

č
le

n
ů

 

d
o
 1

5
 l

et
 

P
o
č
e
t 

č
le

n
ů

 

d
o
 1

9
 l

et
 

P
o
č
e
t 

č
le

n
ů

 

d
o
 2

6
 l

et
 

P
o
č
e
t 

č
le

n
ů

 

n
a
d

 2
6
 l

e
t

P
o
č
e
t 

č
le

n
ů

 

c
e
lk

e
m

Poznámka

Návrh RMH

v Kč dne 

18.2.2019

Návrh ZMH

v Kč dne 

4.3.2019

Účel, na který žadatel žádá o dotaci 

(název projektu) 

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

P
o

řa
d

o
v

é 
čí

sl
o

 

Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018 

v Kč

Dotace 

2017

v Kč

Dotace 

2016

v Kč

28 Charita Český Těšín 60337842 x x x x x 5 000 5 000 10 000

Charitní centrum pro seniory 

Havířov v roce 2019 2 340 000 65 000 31.10.2018 31.12.2019

Sociálně aktivizační služby pro klienty 

nad 65 let a osoby se zdravotním 

postižením. Služeb využívá 17 klientů. 10 000

29 Charita Český Těšín 60337842 x x x x x 5 000 5 000 9 000

Poskytování služeb domova 

pro seniory v Charitním domě 

pro seniory občanům města 

Havířova v roce 2019 24 781 000 225 000 31.10.2018 31.12.2019

Činnost domova pro seniory - osoby 

starší 65 let a mladší se zdravotním 

postižení, 6 klientů z Havířova. 10 000

30 Charita Jeseník 60339241 x x x x x 4 000 4 000 4 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory v Domově pokojného stáří 

sv. Františka občanům města 

Havířova v roce 2019 9 225 200 20 000 30.10.2018 31.12.2019

Činnost domova pro seniory - klienti od 

65 let, se zdravotním postižením od 50 

let, 1 klientka z Havířova. 4 000

31 Charita Jeseník 60339241 x x x x x 5 000 5 000 5 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem v Charitním 

domě sv. Anežky občanům města 

Havířova v roce 2019 7 665 600 20 000 29.10.2018 31.12.2019

Činnost domova se zvláštním režimem - 

klienti od 60 let se stařeckou demencí, 

1 klient z Havířova. 5 000

32 Charita Krnov 48806510 x x x x x 5 000 5 000 5 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem v Domě dobré 

vůle Žáry občanům města Havířova 

v roce 2019 12 090 000 5 000 22.10.2018 31.12.2019

Činnost domova se zvláštním režimem - 

klienti se stařeckou či jinou demencí, 

1 klientka z Havířova. 5 000

33 KAFIRA o.p.s. 26588773 x x x x x 20 000 15 000 15 000

Poskytování služeb sociální 

rehabilitace občanům města 

Havířova v roce 2019 3 668 000 50 000 31.10.2018 31.12.2019

Sociální služba sociální rehabilitace pro 

osoby se zrakovým postižením - 

poradenství a pomoc, nácvikové kurzy, 

aktivizační činnosti. Služeb využívají 3 

klienti z Havířova. 20 000

34 Krizové centrum Ostrava, z.s. 22735283 x x x x x x 26 000 50 000

Činnost krizového centra Ostrava v 

roce 2019 7 822 551 50 000 25.10.2018 31.12.2019

Sociální služba krizová pomoc - jako 

jediné zařízení v kraji poskytuje 

nepřetržitou pomoc ambulantní, 

pobytovou i terénní formou lidem v 

akutní krizi a psychické tísni, 

spolupracuje s psychiatrickými 

odděleními, IZS, školami a jinými 

institucemi. V roce 2018 využilo služeb 

39 klientů z Havířova 50 000

35 Linka bezpečí, z.s. 61383198 x x x x x x x 5 000 Činnost Linky bezpečí v roce 2019 25 464 521 50 000 22.10.2018 31.12.2019

Nepřetržitá krizová telefonická sociální 

služba pro děti a mládež do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími 

jevy, v roce 2019 se předpokládá 150 

000 volajících, z toho 1 100 z Havířova. 

Služba je poskytována zdarma. 10 000

36

Nový domov, příspěvková 

organizace 00847330 x x x x x 20 000 15 000 20 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem občanům města 

Havířova v roce 2019 7 323 810 45 000 29.10.2018 31.12.2019

Činnost domova se zvláštním režimem - 

klienti s chronickým duševním 

onemocněním a demencí, 14 klientů z 

Havířova. 30 000

37

Obecně prospěšná společnost Sv. 

Josefa, o.p.s. 25910558 x x x x x x 12 000 8 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory občanům města Havířova 

v roce 2019 15 418 000 20 000 25.10.2018 31.12.2019

Činnost domova pro seniory v Ropici - 

2 klienti z Havířova 8 000
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38 Podané ruce - osobní asistence 70632596 x x x x x 60 000 60 000 85 000

Poskytování služby osobní 

asistence občanům města Havířova 

v roce 2019 1 718 734 330 000 30.10.2018 31.12.2019

Terénní služba osobní asistence - klienti 

se všemi typy postižení a senioři, 

27 klientů z Havířova. Předpokládá se 

poskytnutí 6 000 hod přímé péče 

s klientem. 120 000

39

SENIOR DOMY POHODA 

ČESKÝ TĚŠÍN a.s. 24135160 x x x x x 31 000 100 000 75 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem občanům města 

Havířova v roce 2019 6 050 000 350 000 29.10.2018 31.12.2019

Činnost domova se zvláštním režimem 

(osoby starší 50 let s různými typy 

demencí, 18 klientů z Havířova) 75 000

40

SENIOR DOMY POHODA 

ČESKÝ TĚŠÍN a.s. 24135160 x x x x x 20 000 33 000 36 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory občanům města Havířova 

v roce 2019 3 900 000 250 000 29.10.2018 31.12.2019

Činnost domova pro seniory - osoby 

starší 60 let vyžadující pomoc druhých, 

11 klientů z Havířova) 25 000

41

SENIOR DOMY POHODA 

Jablunkov a.s. 03041573 x x x x x x x 10 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem občanům města 

Havířova v roce 2019 12 600 000 40 000 31.10.2018 31.12.2019

Činnost domova se zvláštním režimem 

(osoby starší 50 let s různými typy 

demencí, 2 klienti z Havířova) 10 000

42  Slezská diakonie 65468562 x x x x x 17 000 13 000 0

Poskytování služeb domova pro 

seniory občanům města Havířova 

v roce 2019 31 262 000 100 000 31.10.2018 31.12.2019

Činnost domova pro seniory v Komorní 

Lhotce - 8 klientů pocházejících z 

Havířova. 17 000

43  Slezská diakonie 65468562 x x x x x x x x

Poskytování služby sociální 

rehabilitace v zařízení RÚT 

Karviná občanům města Havířova 

v roce 2019 2 447 000 30 000 29.10.2018 31.12.2019

Sociální služba pro dospělé 

s chronickým duševním onemocněním, 

ambulantní i terénní  forma (plánováno 

je max. 5 klientů z Havířova terénních a 

max. 10 ambulantních). 0

Vyjádření komise: Jedná se o novou

službu, která byla do krajské sítě

sociálních služeb zařazena 01.01.2019.

44  Slezská diakonie 65468562 x x x x x x 10 000 12 000

Poskytování služeb azylového 

domu HANNAH Orlová občanům 

města Havířova v roce 2019 5 165 000 10 000 29.10.2018 31.12.2019

Činnost azylového domu pro rodiny s 

dětmi a ženy bez přístřeší, v průběhu 

roku 2018 využívalo služeb 6 dospělých 

a 5 dětí z Havířova. 10 000

45  Slezská diakonie 65468562 x x x x x 50 000 50 000 50 000

Činnost Intervenčního centra 

Havířov - odborné sociální 

poradenství v roce 2019 1 960 000 80 000 30.10.2018 31.12.2019

Činnost intervenčního centra - 

poskytování odborné pomoci a podpory 

osobám od 16 let ohroženým domácím 

násilím či jinými trestnými činy s ním 

souvisejícími. 80 000

46  Slezská diakonie 65468562 x x x x x 50 000 50 000 50 000

Činnost Občanské poradny 

Havířov - odborná pomoc 

a poradenství v roce 2019 1 022 000 80 000 30.10.2018 31.12.2019

Činnost poradny - bezplatné odborné 

sociální poradenství pro klienty starší 

16 let v nepříznivé sociální a životní 

situaci, široký okruh řešené 

problematiky. 80 000

47  Slezská diakonie 65468562 x x x x x 130 000 130 000 130 000

Činnost Poradny pro rodinu 

Havířov - odborné sociální 

poradenství a terapie v roce 2019 462 000 138 000 30.10.2018 31.12.2019

Činnost poradny - bezplatné odborné 

sociální poradenství pro klienty s 

problémy v partnerských a rodinných 

vztazích, SPOD, mediace, terapie. 138 000

48  Slezská diakonie 65468562 x x x x x x x 187 000

Činnost Poradny pro rodinu 

Havířov - krizová pomoc v roce 

2019 654 000 196 000 30.10.2018 31.12.2019

Rozšíření služeb poradny pro rodinu 

o služby krizové intervence pro děti 

v náročných životních situacích. 196 000

Sociální oblast "RS" 2019 - 1. kolo 5
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49

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně 

prospěšná společnost 42864917 x x x x x 17 000 21 000 17 000

Poskytování služeb domova 

pro seniory v Českém Těšíně 

občanům města Havířova v roce 

2019 12 881 000 120 000 30.10.2018 31.12.2019

Činnost domova pro seniory - osoby 

nad 65 let se sníženou soběstačností, 7 

klientů z Havířova. 21 000

50

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně 

prospěšná společnost 42864917 x x x x x 61 000 73 000 64 000

Poskytování služeb domova 

pro seniory v Orlové občanům 

města Havířova v roce 2019 12 647 000 150 000 30.10.2018 31.12.2019

Činnost domova pro seniory (osoby nad 

65 let se sníženou soběstačností, 16 

klientů z Havířova) 64 000

51

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně 

prospěšná společnost 42864917 x x x x x 17 000 25 000 29 000

Poskytování služeb domova 

pro seniory v Horní Suché 

občanům města Havířova v roce 

2019 22 765 000 200 000 30.10.2018 31.12.2019

Činnost domova pro seniory (osoby nad 

65 let se sníženou soběstačností, 20 

klientů z Havířova) 40 000

52

Sociální služby Karviná, 

příspěvková organizace 70997136 x x x x x 5 000 5 000 5 000

Poskytování sociální služby Denní 

stacionář občanu města Havířova 

v roce 2019 365 000 20 000 26.10.2018 31.12.2019

Ambulantní služba denního stacionáře - 

klienti s mentálním, fyzickým a 

kombinovaným postižením, 1 klient 

z Havířova služeb využívá celoročně 5 

dní v týdnu. 5 000

53

Středisko rané péče SPRP, 

pobočka Ostrava, Společnost pro 

ranou péči, pobočka Ostrava* 75095017 x x x x x 30 000 25 000 25 000

Poskytování služby rané péče 

rodinám s dětmi se zrakovým 

postižením a kombinovaným 

postižením z města Havířova 

v roce 2019 222 400 60 000 29.10.2018 31.12.2019

Poskytování služby raná péče rodinám 

dětí do 7 let se zrakovým 

a kombinovaným postižením - 

konzultace, instruktáž, odborné 

poradenství pro cca 98 rodin v kraji, z 

toho 4 z Havířova. 20 000

5 675 790 3 015 500

Vysvětlivky: Rekapitulace: /v Kč/

sloupec "Dotace v r. 2016, 2017, 2018 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost 3 360 000

3 015 500

344 500

Schválený objem pro sociální oblast "RS"

Návrhy dotací v 1. kole celkem 

* Po podání žádosti o dotaci, konkrétně 16.2.2019, došlo ke změně názvu subjektu a jeho sídla. Nový název zní: Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, nové sídlo je na adrese: Rodinná 2719/57, Zábřeh, 700 30 Ostrava.

Zůstatek prostředků pro 2. dotační kolo celkem 

CELKEM

Sociální oblast "RS" 2019 - 1. kolo 6
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1 ADAM - autistické děti a my, z.s. 22867368 x x x x x 25 000 25 000 50 000 Terapie pro děti s autismem 160 000 70 000 22.10.2018 31.12.2019

Sportovní terapie, dramaterapie a nácvik 

sociálních dovedností pro děti s autismem. 

Kroužky vedeny za odborné podpory behaviorální 

terapie zkušeným psychologem. Spolek pečuje 

o cca 125 dětí s autismem včetně jejich rodin. 60 000

2 ADRA, o.p.s. 61388122 x x x x x 250 000 250 000 300 000 ADRA projekty v Havířově 1 323 794 300 000 29.10.2018 31.12.2019

Projekt předpokládá vyslání 184 dobrovolníků k 

dětem, handicapovaným, hospitalizovaným 

a seniorům, jejich činnost zastřešují školení 

koordinátoři a supervizoři. ADRA provozuje 

charitativní obchůdky, sociální šatník, šicí koutek, 

poskytuje polévku zdarma. 300 000

3 APROPO z. s. 69206244 x x x x x 10 000 10 000 20 000

Celoroční podpora zdraví občanů s 

tělesným postižením 139 500 79 500 17.10.2018 31.12.2019

Spolek zabezpečuje více než 70 zdravotně 

postiženým členům podporu a pomoc formou 

poradenských konzultací, zprostředkování osobní 

asistence, návštěv rehabilitačních zařízení, 

pořádáním rekondičních pobytů a setkání, 

sportovních aktivit. Rekondiční pobyt 

handicapované (včetně asistentů) se uskuteční v 

Horním Bradle. 20 000

4

INNA z.s. Havířov onkologická 

organizace 22858644 x x x x x 10 000 10 000 16 000 Činnost spolku v roce 2019 84 400 30 600 22.10.2018 31.12.2019

Spolek sdružuje pacienty po onkologické léčbě, 

pomáhá jim zapojit se zpět do života a organizuje 

osvětové preventivní akce - Jablíčkový den, 

Český den proti rakovině, přednášky na školách 

a v kolektivech. 20 000

5 NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 27163059 x x x x x 5 000 5 000 10 000

Činnost konzultanta 

a konzultačního střediska 

pro oblast bezbariérového užívání 

staveb dle 398/2009 Sb., pro 

správní obvod města Havířov 33 000 16 000 15.10.2018 31.12.2019

Posuzování projektových dokumentací z hlediska 

bezbariérovosti, odborné poradenství pro 

projektanty i zdravotně postižené při stavebních 

úpravách bytů, vydávání stanovisek, účast 

na kolaudacích. Dlouhodobá aktivita realizovaná 

ve prospěch osob s omezenou schopností 

orientace a pohybu. 5 000

6

Oblastní spolek Českého červeného 

kříže Karviná 00426458 x x x x x x 358 300 345 800 Senior doprava ČČK 426 000 376 000 31.10.2018 31.12.2019

Služba pro seniory nad 75 let - doprava 

automobilem s vyškoleným řidičem k lékaři či na 

úřad. Maximálně 6 jízd měsíčně, klient hradí 20 

Kč za jízdu (z permanentky). V roce 2018 službu 

využilo 344 klientů, do září realizováno 1815 jízd, 

vytíženost meziročně roste. 376 000

7 Podané ruce, z. s. 70305731 x x x x x 24 000 25 000 38 000 CANISTERAPIE 559 120 38 000 30.10.2018 31.12.2019

Žádaná terapie vedená školenými dobrovolníky s 

využitím vycvičených a testovaných psů, klienti 

jsou všech věkových kategorií - psychicky 

nemocní nebo tělesně postižení, osamělí senioři, 

děti v dětských domovech. Na rok 2019 

plánováno cca 50 hodinových návštěv v Havířově 

a okolí - ve Středisku Luna Domova seniorů 

Havířov a denním stacionáři Sociálních služeb 

města Havířova. 25 000
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8

Sjednocená organizace nevidomých a 

slabozrakých České republiky, zapsaný 

spolek 65399447 x x x x x 10 000 10 000 12 000

Rekondiční pobyt zaměřený 

na prostorovou orientaci 

a rehabilitaci 155 000 12 000 25.10.2018 31.10.2019

Cílem projektu je naučit nevidomé orientaci v 

neznámém prostředí, seznámit se sociálně 

právními předpisy, které se k nevidomým vztahují 

a poskytnout rehabilitační procedury. Důležitá je 

výměna osobních zkušeností a sdílení s lidmi 

podobně postiženými. 12 000

9 SPMP ČR pobočný spolek Havířov 70984964 x x x x x 49 000 50 000 65 000

Činnost pobočného spolku v roce 

2019 155 000 92 000 29.10.2018 31.12.2019

Spolek se věnuje lidem s mentálním 

a kombinovaným postižením - nabízí aktivní 

využití volného času, rehabilitace, sportovní 

kroužky a akce (turnaj ve stolním tenise o pohár 

primátora, bowlingový turnaj), arteterapie, 

muzikoterapie, rehabilitační pobyty, setkání rodin 

s odborníky.  O 45 handicapovaných pečuje cca 

43 opatrovníků a příznivců spolku. 65 000

10 Společnost senior, z.s. 26595982 x x x x x 10 000 20 000 30 000 XXI. ročník časopisu SeniorTip 336 000 40 000 26.10.2018 31.12.2019

21. ročník časopisu SeniorTip - kulturní 

čtvrtletník v nákladu 7 000 ks, informuje 

o kulturních akcích, činnosti klubů seniorů, 

zajímavostech a předkládá tipy na výlety. 30 000

11 Spolek AktivSen 06919880 x x x x x x x x

Podpora činnosti Multigeneračního 

centra Lučina v roce 2019 1 270 000 25 000 31.10.2018 31.12.2019

Cílem činnosti centra Lučina je propojit generace, 

oslovit pestrou nabídkou aktivit veřejnost 

v jakémkoliv věku. Na rok 2019 jsou plánovány 

besedy, přednášky, workshopy, kurzy a kulturní 

akce, odhadovaný počet účastníků je 1 500. 5 000

12 Spolek PORTAVITA 22611908 x x x x x 0 3 000 5 000 Šumbarácký Mikuláš 36 000 24 000 30.10.2018 31.12.2019

Kulturně společenská akce s mikulášskou 

nadílkou pro děti z rodin v nepříznivé sociální 

situaci, rozdáno bude cca 300 balíčků, kulturní 

vystoupení zajistí děti z místní ZŠ, z klubu při 

NZDM a další účinkující, podáván bude 

nealkoholický punč. 10 000

13 Spolek PORTAVITA 22611908 x x x x x x 5 000 5 000 Šumbark spolu 39 000 24 000 30.10.2018 31.12.2019

Podpora komunitních aktivit lokality "starého 

Šumbarku" - tvořivá odpoledne pro děti a seniory, 

přednášky, poznávací zájezdy pro rodiny s dětmi 

a seniory. Cílem je zpřístupnit aktivity občanům, 

pro které jsou finančně nedostupné. Předpoklad 

cca 130 účastníků. 10 000

14 "Sportovní-klub.cz" 22815783 x x x x x x x x Mládež s handicapem na rafty 151 000 27 000 31.10.2018 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. *0

* Komise sociální a zdravotní 

navrhuje přesunout žádost do II. 

kola dotačního řízení, po 

doplnění informací k podané 

žádosti, které se týkají podkladů 

k žádosti a proběhlým akcím.

15

Svaz postižených civilizačními 

chorobami v ČR, z.s., Základní 

organizace Havířov KARDIO 66182921 x x x x x 36 000 36 000 40 000

Činnost SPCCH ZO Havířov 

a jejího komunitního centra v roce 

2019 182 500 63 000 26.10.2018 31.12.2019

Edukační, pohybové a volnočasové aktivity pro 

osoby s civilizačními chorobami - 

kardiovaskulárními, respirickými a 

metabolickými, ZO má 126 členů převážně 

seniorského věku. Cílem aktivit je zabránit 

prohlubování postižení, zlepšit zdravotní stav i 

společenské začlenění. 45 000

Sociální oblast "S" 2019 - 1. kolo 2



Příloha č. 1b

P
o

če
t 

čl
en

ů
 

d
o

 1
5

 l
et

 

P
o

če
t 

čl
en

ů
 

d
o

 1
9

 l
et

 

P
o

če
t 

čl
en

ů
 

d
o

 2
6

 l
et

 

P
o

če
t 

čl
en

ů
 

n
a

d
 2

6
 l

et

P
o

če
t 

čl
en

ů
 

ce
lk

em

P
o

řa
d

o
v

é 
čí

sl
o

 

Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2017

v Kč

Dotace 

2016

v Kč

Účel, na který žadatel žádá o dotaci 

(název projektu) 

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 

Poznámka

Návrh ZMH 

v Kč dne 

4.3.2019

Návrh RMH 

v Kč dne 

18.2.2019

Popis projektu /

Specifikace činnosti

16 Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. 01821504 x x x x x 5 000 5 000 5 000 Činnost spolku v roce 2019 785 754 5 000 23.10.2018 31.12.2019

Činnost svépomocného spolku lidí s duševním 

onemocněním, pestrá nabídka aktivizačních 

činností a terapií. Klub aktuálně navštěvuje 1 

občan Havířova. 5 000

17 TRIANON, z.s. 26621908 x x x x x 10 000 5 000 15 000

Realizace programu Bez bariér -

Bez hranic® 700 000 33 000 31.10.2018 31.12.2019

Projekt je realizován od r. 2003 za účelem 

posilování udržitelného rozvoje regionu s důrazem 

na sociální inovace, rozvoj prvků občanské 

společnosti a ekologii. Pracovní programy pro cca 

30 zdravotně znevýhodněných osob umožňují 

nalézt pracovní uplatnění a podpořit společenské 

začlenění. Součástí projektu je i ekologická osvěta 

a podpora technického vzdělávání (konference, 

zájmový kroužek, workshopy, dny otevřených 

dveří). 10 000

1 255 100 998 000 0

Rekapitulace:

Vysvětlivky: 1 000 000

sloupec "Dotace v r. 2016, 2017, 2018 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost 998 000

2 000

Schválený objem pro sociální oblast kód "S" 

Návrhy dotací v 1. kole celkem 

Zůstatek prostředků pro 2. dotační kolo celkem 

CELKEM 

Sociální oblast "S" 2019 - 1. kolo 3
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1 Apoštolská církev, sbor Havířov 63024829 x x x x x x 10000 12 000 Den dětí na Šumbarku 37 000 24 000 17.10.2018 30.06.2019

Program pro děti  na náměstí TGM pro cca 300 

dětí Havířova-Šumbarku (soutěže o 8 

stanovištích, kulturní vystoupení). Drobná 

odměna pro každé dítě. 15 000

2 Apoštolská církev, sbor Havířov 63024829 x x x x x 10000 10000 10 000 Půlnoční pod širým nebem 33 000 20 000 17.10.2018 31.12.2019

Půlnoční bohoslužba pod širým nebem na 

náměstí Republiky, účast cca 500 os., půlnoční 

se pořádá od r. 2000. Spolupořadatel Armáda 

spásy, Evangelikální spol. křesťanů, Církev 

bratrská, Křesťanské sbory. 15 000

3 Duhové noty, z. s. 22854274 25 2 1 4 32 15000 20000 20 000

Činnost tanečního klubu MD v roce 

2019 127 000 60 000 31.10.2018 31.12.2019

Disciplína latina a latinsko-americké tance.  V 

roce 2018 finalista Czech Dance Tour Praha, v 

2017 finalista MIA Dance festival Praha 2017, 

2krát mistři ČR a vicemistr v mezinárodním 

finále MIA Dance Festival Praha 2016. 25 000

4

Evangelikální společenství křesťanů, 

z.s. 68321236 x x x x x 30000 15000 0

Činnost studentského rock-pop sboru 

Fusion v roce 2019 150 000 100 000 31.10.2018 31.12.2019

Pravidelné zkoušky sboru, workshopy, pořádání 

koncertů pro školy i veřejnost, účast na 

mezinárodních turné, letní kempy. Účastníci se 

zapojují do organizace akcí, tím získávají 

zkušenosti pro samostatnou činnost. 50 000

5

Gymnázium, Havířov-město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x x x x Studentský Majáles 100 000 100 000 29.10.2018 31.05.2019

Cílem je obnovit tradici studentských majálesů, 

se zapojením 7 SŠ v Havířově, štafetový způsob 

pořádání. Zahájení hvězdicovým pochodem do 

středu města, zábavné odpoledne a večerní 

program, včetně občerstvení v prodejních 

stáncích. 100 000

6 Hornická kapela z.s. 02863235 x x x x x 40000 100000 100 000 Činnost spolku v roce 2019 500 000 250 000 17.10.2018 31.12.2019

Žánrově hraje i swing, dixieland i sakrální 

hudbu, založena v roce 1908. Účastní se 

koncertů v Havířově, ČR, mezinárodní festival v 

Příboru, festival v Rtyni,mezinárodní soutěžní 

festival v krzyzanowice-PL, dožínky Tošanovice, 

živý koncert v českém rozhlase atd. 80 000

7 Jež Rostislav 68896387 x x x x x 70000 70000 70 000 Hudební koncerty ve Stolárně 605 000 185 000 29.10.2018 31.12.2019

Rozšíření kulturní nabídky ve městě  (tento typ 

koncertů MKS nerealizuje) - hudební žánry rock, 

funky, blues, jazz, prostor pro mladé umělce z 

Havířova,25-30 koncertů  v r. 2019. V r.2018 se 

uskutečnilo celkem 27 koncertů s cenově 

dostupným vstupným. Plán koncertů: ADRIAN 

T.BELL, MONKEY BUSINESS, 

MASOMLEJN, THAT SHY BAND, ONE 

KNOR SHOW  a další... 100 000

8

Klub přátel hornického muzea 

v Ostravě, z. s. 41033035 x x x x x x 5000 20 000

23. Setkání hornických a hutnických 

spolků ČR v Jihlavě 62 800 10 000 24.10.2018 31.07.2019

Setkání hornických a hutnických spolků ČR má 

dlouholetou tradici. Důstojná reprezentace Klubu 

a našeho hornického regionu početnou delegací 

na 23. Setkání  v Jihlavě. 10 000

9

Klub přátel školy, Havířov-

Prostřední Suchá, z.s. 48805416 x x x x x 20000 20000 20 000 K-MODE 2019 123 000 20 000 29.10.2018 31.12.2019

Tradiční akce netradiční módní přehlídky 

dovedností studentů školy - vystoupení 130 žáků 

školy v kulturním programu plném účesů, módy 

a kosmetiky. 20 000

10

Klub přátel školy, Havířov-

Prostřední Suchá, z.s. 48805416 x x x x x 350000 450000 450 000 MISS RENETA 2019 1 227 000 450 000 29.10.2018 31.05.2019

Organizace 27. ročníku Mezinárodní soutěže 

studentek SŠ, postupová soutěž. 400 000

Poznámka

Návrh RMH 

v Kč dne 

18.2.2019

Požadovaná 

dotace v roce 

2019 v Kč
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Popis projektu /
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11

Klub rodičů a přátel Základní 

umělecké školy Bohuslava Martinů 

Na Schodech 1, Havířov-Město, z.s. 63025124 x x x x x 20000 30000 30 000

Rozvoj talentovaných žáků - soutěžní 

činnost ZUŠ B. Martinů 80 000 40 000 29.10.2018 31.12.2019

Účast žáků na soutěžích národních i 

mezinárodních - účastnické poplatky, startovné.  

Pěvecká soutěž Olomouc, Písňová soutěž Praha, 

Pěvecká soutěž Olomouc, mez. klavírní soutěž 

Amadeus Brno, Prague Junior Note, Pro 

Bohemia Ostrava, houslová soutěž J. Kociána - 

přední umístění v soutěžích. 30 000

12

Macierz szkolna w Republice 

Czeskiej - Matice školská v ČR 44940858 x x x x x x 40000 x XVI. Finále Festivalu dětské písně 220 000 40 000 31.10.2018 31.05.2019

Matice školská v ČR sdružuje rodiče a žáky ZŠ i 

SŠ s polským vyučovacím jazykem na území 

ČR. Organizují rozsáhlé aktivity: lyžařské 

závody, závody v lehké atletice,soutěže v oblasti 

kultury a hudby, největší akcí je Festival dětské 

písně. Koná se ve dvouletém cyklu, školních 

přehlídek se účastní cca 600 dětí. 40 000

13

Místní skupina Polského kulturně-

osvětového svazu v Havířově-

Bludovicích z.s. 69624054 x x x x x 110000 110000 115 000

Činnost tanečního souboru Bledowice v 

roce 2019 410 000 190 000 31.10.2018 31.12.2019

Folklorní soubor udržující lidové tradice, založen 

v r. 1947. V r. 2016 zvítězil v soutěži "Takoví 

jsme"  Kongresu Poláků, účast na světovém 

festivalu v PL, dále v ČR, Makedonii, Bulharsku, 

Chorvatsku, Itálii a Slovensku. V r. 2019 nutnost 

doplnit krojové vybavení o 8 párů.    100 000

14

Nadační fond přátel kulturní 

památky - evangelického kostela v 

Havířově Bludovicích 29390222 x x x x x 70000 80000 30 000

Kulturní a vzdělávací akce na propagaci 

kulturní památky - evangelického 

kostela v Havířově-Bludovicích 524 000 370 000 29.10.2018 31.12.2019

Celoroční program vážné i populární hudby, 

zpřístupnění architektonicky                    a 

akusticky výjimečného prostředí pro celé 

generační spektrum. Začlenění kulturní památky 

do vyhledávaných turistických míst. Od jazzu po 

současnost - Aprílový koncert, H.Fialová a 

T.Savka-Bartolomějské slavnosti, R.Krajčo a 

N.Grigoriadis-komorní program, J.Uhlíř-

komponovaný pořad slova a hudby, 

A.Slováčková a M.Peroutka-koncert, Moravia 

Brass Band-filmová hudba a další. 100 000

15 Okresní organizace ČSŽ Havířov 03838871 x x x x x 10000 18000 15 000 Činnost spolku v roce 2019 43 000 30 000 31.10.2018 31.12.2019

Zájmová činnost členek, pletní dárečků 

novorozeňatům, šití panenek pro děti v 

nemocnici, šití oblečků pro panenky do MŠ, 

vánoční výstava, akce pro havířovské děti 

(Mikulášská besídka, zahájení školního roku), 

setkání členek ČSŽ MSK. Prezentace v 

celostátním Bulletinu ČSŽ. 10 000

16 Okresní organizace ČSŽ Havířov 03838871 x x x x x 10000 11000 15 000 Havířovské babky 30 000 15 000 31.10.2018 31.12.2019

Havířovské babky působí při ČSŽ již 27 let. 

Soubor zachovává kulturní dědictví zdejšího 

regionálního nářečí. Vystupují v klubech 

důchodců, v nemocnicích, LDN, PZKO, 

knihovně, ve středisku volného času,  celoměst. i 

mezinárodních akcích (PL). 10 000

17 Okresní organizace ČSŽ Havířov 03838871 x x x x x x x x Poznejme se navzájem 18 000 13 000 31.10.2018 31.07.2019

Společný projekt poboček ČSŽ byl zahájen v r. 

2016. Jde o každoroční setkávání žen, v r. 2019 

v Havířově. Cílem je seznámit ženy s 

významnými kulturními i památnými místy 

pořadatelského města.  5 000

18

Římskokatolická farnost sv. Anny 

Havířov - Město 66182981 x x x x x 10000 10000 20 000

Činnost scholy - souboru mladých 

zpěváků v roce 2019 70 000 32 000 29.10.2018 31.12.2019

Sbor zpěváků, které doprovází kapela pod 

vedením dirigenta. Vystupují na koncertech v 

okolí Havířova, při vlastních mších, na křtech a 

svatbách. Členů scholy je cca 35, děti ve věku 5-

10 let, mládež i mladé manželské páry. 25 000

Kulturní oblast 2019 - 1. kolo 2
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19

Sjednocená organizace nevidomých a 

slabozrakých České republiky, 

zapsaný spolek 65399447 x x x x x x x 7 000

Festival dny umění nevidomých na 

Moravě 2019 16 000 9 000 25.10.2018 31.10.2019

Cílem 25. ročníku festivalu je pozitivně ovlivnit 

hlavně mladou generaci v nazírání na lidi s 

hendikepem. V rámci festivalu proběhne putovní 

výstava obrazů a koncert nevidomých v Městské 

knihovně Havířov.

9 000

20 Spolek havířovských fotografů z.s. 03274420 x x x x x 10000 10000 15 000 Činnost spolku v roce 2019 27 000 17 000 17.10.2018 31.12.2019

Sdružení fotografů, pořádání výstav, školení, 

seminářů, besed, zpracovávání fotografií, v r. 

2018 pořádání 7. výstavy regionálních 

fotoklubů, spolků a fotoskupin. K 5. výročí 

vzniku spolku příprava výstavy fotografií v kině 

Centrum Havířov - podzim 2019. 15 000

21 Spolek MINITEATRO 22674829 x x x x x 95000 85000

85 000 

Loutkový 

svět Miniteatro Jiřího Tibitanzla 2019 90 000 90 000 31.10.2018 31.05.2019

Organizace 28. ročníku festivalu profesionálních 

nezávislých divadel pro děti.  Jediný festival, 

tohoto druhu v ČR. Divadelní představení, 

festivalový průvod, doprovodný program - 

výtvarné dílny, vystoupení vodnické kapely, 

návštěva herců v nemocnici. V r. 2018 byla 

přehlídka podpořena dotací ve výši 85 000 Kč.  90 000

22

Spolek přátel historie města Havířov, 

z. s. 03744132 x x x x x 25000 36000 12 000 Činnost spolku v roce 2019 100 000 98 000 29.10.2018 31.12.2019

Spolek se zabývá podporou a uchováním 

historického dědictví Těšínského Slezska, se 

naměřením na Havířov a obce před jeho 

vznikem. Pořádá výstavy, zaměřuje se na 

badatelskou činnost v archivech, domovech 

seniorů. Provozuje internetové stránky i na 

Facebooku (přes 5800 členů).  35 000

23 Spolek VONIČKA Havířov, z.s. 26984202 51 14 1 0 66 200000 200000 130 000 Činnost spolku v roce 2019 510 000 300 000 17.10.2018 31.12.2019

Spolek směřuje činnost k šíření folkloru a 

zachování jeho tradic z regionu, s dětmi a 

mládeží pracuje již 28 let (více než 1000 

vystoupení). Pořádají výchovné koncerty, účastní 

se festivalů v ČR i zahraničí (Belgie, Bulharsko, 

Litva, Velká Británie,Makedonie, Turecko aj.)  200 000

24

SRPŠ ZUŠ Leoše Janáčka v 

Havířově, z.s. 04074050 x x x x x 20000 25000 48 000

Účast žáků ZUŠ Leoše Janáčka v 

uměleckých soutěžích a přehlídkách 97 000 48 000 24.10.2018 31.12.2019

Plánována účast na soutěžích ve hře na 

akordeon, na elektronické klávesové nástroje, 

komorní hře dechových a smyčcových nástrojů a 

soutěž sborového zpěvu. Žáci se účastní 

přehlídky v celostátní soutěži v koncertním 

melodramu.  Využití dotace na startovné, 

dopravu a pobyt na soutěžích a soustředěních. 40 000

25 TK Flodur-Floduraček Havířov z.s. 26988861 34 36 4 28 102 100000 70000 70 000 Činnost spolku v roce 2019 240 000 140 000 30.10.2018 31.12.2019

Standartní, latinsko-americký tanec - zkoušky, 

účast na postupových soutěžích - Polsko, 

Slovensko, Maďarsko. Pořádání mezinárodní 

postupové soutěže. Několikrát mistři a vicemistři 

ČR. 70 000

26 TS LDance, z.s. 05461189 83 5 2 0 90 x 20000 80 000 Činnost klubu v roce 2019 485 000 215 000 31.10.2018 31.12.2019

Taneční styl Street Dance Dancehall, Vogue, 

Wacking, House Dance, break dance, L.A. style, 

Hip-Hop… Trénink probíhá 2x týdně v taneč. 

sále KDLJ. Vicemistři ČR a 4. místo v celostátní 

soutěži Czech Dance Tour, postup  na 

mezinárodní soutěž Mia Dance Festival v 

pražské Lucerně a další úspěchy. 0

Vyjádření komise: Žádost TS LDance, z. s., na

Činnost klubu v roce 2019 nesplňuje podmínky 

Zásad pro poskytování dotací, Článek V,

Postup žadatele při podání žádosti o poskytnutí

dotace, bod 1. v rozsahu přílohy č. 1 těchto

Zásad, bod 4. Žadatelé s IČ doloží potvrzení

finančního úřadu o neexistenci daňových

nedoplatků vůči územním finančním orgánům

ČR (ne starší 3 měsíců). Potvrzení nebylo

doloženo. 
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27 Victory Havířov z.s. 22898051 45 7 0 0 52 x x 30 000

Činnost klubu Victory Dance Havířov v 

roce 2019 249 000 146 000 24.10.2018 31.12.2019

Taneční skupina tančící: street show, hip hop, 

street dance a MTV style. V r. 2018 získala 

skupina mini zlato, děti stříbro a juniorky bronz 

v Praze. Cílem je podpora dětí ke kolektivní 

souhře. Letos budou mít navíc workshopy s 

externími trenéry. 40 000

28 VIKING AGENCY s.r.o. 26869845 x x x x x 90000 90000 100 000 Líheň 2019 530 000 255 000 31.10.2018 31.08.2019

18. ročník mezinárodní soutěže amatér. 

hudebních skupin, které ze zkušeben stoupají k 

veřejnosti. V r. 2019 by se poprvé měla konat i v 

zahraničí Slovensko, Polsko.  Výstup - vítězné 

kapely mají možnost vystupovat na koncertech v 

ČR, Colours of Ostrava... Za dobu existence se 

do soutěže přihlásilo na 4 000 kapel. Soutěž má 

24 základních kol, 2 semifinále a finále soutěže. 

Organizačně náročná akce. V r. 2018 získala 

agentura"Certifikát prověřené společnosti"- 

ocenění GOLD. 120 000

29

Základní umělecká škola Bohuslava 

Martinů, Havířov - Město, Na 

Schodech 1, příspěvková organizace 62331663 x x x x x x 40000 50 000 Koncertní činnost ZUŠ B. Martinů 125 000 65 000 29.10.2018 31.12.2019

Plánovaná vystoupení: Májový koncert souborů 

a taneční akademie, vystoupení "KODOLÉ" - 

dramatický obor, koncert učitelů ZUŠ v KD 

Radost, Mikulášský koncert. ZUŠ nedisponuje 

vhodnými prostory pro koncertní činnost. 

Koncerty se budou realizovat v prostorách KD. 

Dotace je žádána na nájmy v MKS. 50 000

30

Základní umělecká škola Bohuslava 

Martinů, Havířov - Město, Na 

Schodech 1, příspěvková organizace 62331663 x x x x x x x x

Výjezd pěveckých sborů a sólistů do 

Německa 240 000 100 000 29.10.2018 31.07.2019

Pěvecký sbor Meandy vznikl před 15 lety. Na 

pozvání německého města Kirchheimbolanden 

bude sbor, o 3-denním pobytu, prezentovat svou 

tvorbu, navazovat partnerské vztahy a nové 

kontakty mezi hudební mládeží (cca 45 osob, vč. 

pedag.doprovodu). 40 000

31

Základní umělecká škola Leoše 

Janáčka, Havířov, příspěvková 

organizace 62331647 x x x x x x x x

Výjezd školního orchestru ZUŠ L. 

Janáčka na koncertním vystoupení v 

Německu 230 000 100 000 31.10.2018 31.12.2019

Školní orchestr navázal spolupráci s hudební 

školou v Německu (podzim 2016). V repre.sále 

ZUŠ se konal společný koncert. Na podzim 

2019 bude další v Německu, členové orchestru 

se zapojí i do výuky v hudební škole v Glachau. 

Finanční podpora by přinesla rovný přístup 

žákům všech sociálních vrstev.  40 000

CELKEM 3 532 000 1 884 000

Vysvětlivky: Rekapitulace: /v Kč/

sloupec "Dotace v r. 2016, 2017, 2018 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost
2 249 000

1 884 000

365 000Zůstatek prostředků pro 2. dotační kolo 

Schválený objem finančních prostředků 

pro kulturní oblast celkem 

Návrhy dotací v kulturní oblasti  v 1. kole 

celkem 

Kulturní oblast 2019 - 1. kolo 4
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1

10. přední hlídka Royal Rangers 

Havířov 69206180 x x x x x 15 000 25 000 10 000

Činnost pobočného spolku v roce 

2019 100 000 40 000 24.10.2018 31.12.2019

Celoroční oddílová práce s dětmi - schůzky, 

výlety,víkendové akce, tábor. Výchova 

k pozitivním životním hodnotám. 15 000

2 Amatérský spolek rybářů 06646972 x x x x x x x x

Činnost spolku a rybářského kroužku 

v roce 2019 95 000 95 000 29.10.2018 31.12.2019

Náplní kroužku je naučit mladé rybáře rybařit, 

pořádat závody v rybaření, přimět děti ke 

správnému chování v přírodě. 0

Vyjádření komise: p.Míča

exekuce z minulosti, nyní vedeno

na dceru, 6 zakládajích členů 4 z

rodiny Míčových, výbor spolku

složen pouze ze zástupců z rodiny

Míčových

3

Česká tábornická unie - T.K. 

Placatý kámen Havířov, p.s. 69603324 x x x x x 50 000 50 000 40 000 Činnost klubu v roce 2019 110 000 50 000 29.10.2018 31.12.2019

Práce s dětmi, mládeží i dospělými, včetně dětí z 

pěstounských rodin a handicapovanými. 

Smysluplné využití volného času, získávání 

nejrůznějších znalostí a dovedností. 45 000

4

Český rybářský svaz, z. s., 

místní organizace Lučina 18050328 x x x x x 10 000 20 000 25 000

Činnost kroužku dětí a mládeže                    

v roce 2019 146 700 48 000 25.10.2018 31.12.2019

Environmentální výchova mládeže, snaha o 

návrat pstruhů do pstruhových revírů - nákup 

pomůcek pro odchov ryb.Kroužek má 51 členů 

dětí a mládeže. 30 000

5

Český svaz bojovníků 

za svobodu 00442755 x x x x x 10 000 10 000 10 000

Činnost ZO ČSBS Havířov                    

v roce 2019 15 000 15 000 29.10.2018 31.12.2019

Účastníci národního boje za svobodu a jejich 

rodinní příslušníci - tradiční účast na pietních 

aktech, návštěvy nemocných členů a jubilantů, 

besedy pro žáky ZŠ s poznávacím zájezdem. 10 000

6

Farní sbor Slezské církve 

evangelické a. v. v Havířově - 

Bludovicích 69624585 x x x x x 5 000 10 000 15 000

Prázdninové workshopy a dětský letní 

tábor 105 000 70 000 31.10.2018 31.12.2019

Workshopy pro děti v průběhu celého roku - 

kvalitní využití volného času - pěvecké, 

sportovní, dramatické a výtvarné. 20 000

7

Farní sbor Slezské církve 

evangelické a. v. v Havířově - 

Suché 69624593 x x x x x 5 000 10 000 10 000

Činnost dětského volnočasového 

klubu Paprsek v roce 2019 35 000 30 000 29.10.2018 31.12.2019

Volnočasový klub pro děti a mládež ze sociálně 

slabších rodin v Prostřední Suché, navštěvuje jej 

cca 50 dětí romského etnika. Smysluplné využití 

volného času na principech křesťanství, setkání, 

výlety a akce. 5 000

8

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 5 000 6 000 5 000 Debrujáři - Malí komeňáci 7 000 7 000 29.10.2018 31.12.2019

Kroužek fyzikálních a chemických experimentů 

se snadno dostupnými pomůckami, podpora 

zvídavosti, objevování a kreativity dětí. Hlavní 

každoroční akci jsou Vánoce Debrujárů formou 

divadelního představení pro spolužáky a děti 

z MŠ a ZŠ Gorkého. 7 000

9

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 3 000 6 000 8 000 Malí vědci na prvním stupni ZŠ 9 600 9 600 29.10.2018 31.12.2019

Provádění jednoduchých přírodovědných 

experimentů žáky 3. nebo 4. tříd pod vedením 

studentů gymnázia. Cílem je podpora zájmu 

o vědu, zvídavosti a učení prožitkem. Absolvuje 

cca 50 dětí. 8 000

10

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x x x 5 000 Projekt Gymkom - emise 10 000 10 000 29.10.2018 31.12.2019

Ekologické aktivity studentů - přírodovědná 

dopoledne pro žáky ZŠ, soutěž GYMKOM, 

organizace Dne Země, Dne stromů. Podpora 

zájmu o přírodovědné obory a informovanosti 

širší veřejnosti o kvalitě životního prostředí. 10 000
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11

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 4 000 6 000 5 000

Seminář z chemie k chemické 

olympiádě pro žáky základních škol 

Havířova 7 000 7 000 29.10.2018 31.12.2019

Seminář pro cca 30 žáků ZŠ s výkladem 

složitějších témat a realizací praktických 

laboratorních činností v rámci přípravy 

na Chemickou olympiádu. 7 000

12

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 3 000 2 000 2 000 Soutěž v řešení SUDOKU 3 000 3 000 29.10.2018 31.12.2019

Soutěž v rébusech SUDOKU a KAKURO pro 

žáky ZŠ a studenty SŠ celého MSK. Účastní se 

celkem cca 90 dětí. 2 000

13

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 7 000 5 000 5 000

Vydávání studentského časopisu 

KOMÁR 20 000 7 000 29.10.2018 31.12.2019

Měsíčník vydávaný studenty, pravidelně získává 

přední umístění v celostátních soutěžích 

školních časopisů. Dotace využita k částečné 

úhradě nákladů na tisk. 2 000

14

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 20 000 30 000 20 000 Účast Pěveckého sboru na soutěžích 30 000 30 000 29.10.2018 31.12.2019

Smíšený pěvecký sbor studentů a absolventů 

gymnázia, účinkuje na slavnostních akcích 

gymnázia i města Havířova, pravidelně se 

umisťuje na předních místech v celostátních 

soutěžích středoškolských sborů. Dotace využita 

k částečné úhradě nákladů účasti na soutěžích. 30 000

15

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x x x x Oslavy 50. výročí školy 40 000 40 000 29.10.2018 30.11.2019

Oslavy proběhnou v říjnu 2019, součástí bude 

sportovní den, kulturní představení a Den 

otevřených dveří. V roce 2019 proběhne řada 

aktivit pro školy i veřejnost. 10 000

16

Gymnázium, Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace 62331582 x x x x x 40 000 15 000 15 000 Soutěžní činnost kroužku debatování 69 000 23 000 28.10.2018 31.12.2019

Reprezentace Havířova v rámci celostátní 

Debatní ligy, víkendové turnaje se konají po celé 

republice, finále se koná v Praze ve 

Valdštejnském paláci. 20 000

17 Mgr. Halina Františáková 67712142 x x x x x 0 80 000

20000 

nerealizován

o 

Výchovné pořady pro mateřské, 

základní a střední školy 130 000 80 000 31.10.2018 31.12.2019

Komponovaná interaktivní představení pro děti 

z MŠ, ZŠ a SŠ, i handicapované - seznámení s 

uměním výtvarným, hudebním a literárním. 0

Vyjádření komise: Subjekt v r.

2018 nezrealizoval žádné jimi

uváděné výchovné programy pro

děti MŠ, ZŠ ani SŠ, i když mu

byla schválena dotace.

18

Havířovsko-karvinský kovo 

klastr, z.s. 04583302 x x x x x x x x

Zvýšení zájmu žáků ZŠ o technické 

obory 250 000 125 000 31.10.2018 31.12.2019

Rozvoj užší spolupráce s žáky, studenty a učiteli 

ZŠ, SŠ s cílem zvýšení zájmu žáků a studentů o 

studium technických oborů a věd. 20 000

19

Klub branné všestrannosti při 

Střední škole technických 

oborů, Havířov -

Šumbark, Lidická 1a/ 600, 

příspěvková organizace, z.s. 07095422 x x x x x x x x Na činnost spolku v roce 2019 30 000 30 000 31.10.2018 31.12.2019

Sportovně branná činnost: zdravověda, 

střelecká příprava, topografie-orientace v 

terénu, zvyšování fyzické kondice,  

zvyšování psychické odolnosti, studium 

českých dějin, příprava k obraně státu. 20 000

20 Kokoška Adam Ing. x x x x x x x x x Podpora talentovaných žáků 160 000 45 000 26.10.2018 01.09.2019

Ellen Kokošková studuje gymnázium v Havířově 

současně se studiem ve Francii. Ke studiu ve 

Francii byla vybrána a finančně podpořena 

Moravskoslezským krajem v rámci dotačního 

programu "Rok v Lotrinsku". 0

Vyjádření komise: Subjekt je již 

finančně podpořeny 

Moravskoslezským krajem.

21 Krčmářová Iveta Ing. x x x x x x x x x Podpora talentovaných žáků 160 000 45 000 26.10.2018 01.09.2019

Alexandra Krčmářová studuje gymnázium v 

Havířově současně se studiem ve Francii. Ke 

studiu ve Francii byla vybrána a finančně 

podpořena Moravskoslezským krajem  v rámci 

dotačního programu "Rok v Lotrinsku". 0

Vyjádření komise: Subjekt je již 

finančně podpořeny 

Moravskoslezským krajem.

22

Junák - český skaut, středisko 

Havířov, z. s. 18055958 x x x x x x 5 000 15 000 Memoriál plukovníka Malíře 20 000 15 000 31.10.2018 30.11.2018

Branný závod pro širokou veřejnost, zaměřený 

na rozvoj klíčových kompetencí, orientaci v 

terénu a pohybové schopnosti. 10 000
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23

Junák - český skaut, středisko 

Havířov, z. s. 18055958 x x x x x 85 000 80 000 50 000

Nebuď aut, buď skaut!                                 

- na celoroční činnost 443 000 180 000 31.10.2018 31.12.2019

Oddílová práce s dětmi, mládeží, výchova 

nových generací skautů. Získávání nejrůznějších 

znalostí a dovedností. Postupná rekonstrukce 

budovy skautského střediska, v roce 2019 

plánována výměna elektroinstalace v 1.NP, 

rekonstrukce sociálního zařízení a vybudování 

kuchyňské linky. 30 000

24 MÁMA centrum z.s. 03481051 x x x x x 20 000 20 000 20 000 Činnost spolku v roce 2019 187 000 100 000 30.10.2018 31.12.2019

Kurzy, workshopy a cvičení pro těhotné a 

nastávající rodiče, rodiče s dětmi i dospělé. 

Kontinuální péče o rodinu, výchova ke 

zdravému způsobu života. 20 000

25

Mateřská škola MATEŘINKA 

s.r.o. 25372793 x x x x x 292 000 280 000 300 000 Činnost mateřské školy v roce 2019 5 580 000 395 000 24.10.2018 31.12.2019

Mateřská škola provozovaná od roku 1993, 

výchova a vzdělávání dětí k základním životním 

hodnotám, spolupráci, zdravému způsobu 

života. Všestranný rozvoj i díky široké nabídce 

zájmových aktivit. Kapacita plně využita (75 

dětí). 250 000

26 Moje Hnízdo z. s. 03225607 x x x x x 30 000 50 000 30 000

Činnost Montessori školky 

Bimbonido v roce 2019 -péče                     

o děti v malém kolektivu, jejich 

výchova a vzdělávání 498 000 72 000 23.10.2018 31.12.2019

Spolek provozuje rodinné centrum Baby Care 

(kurzy pro děti i rodiče) a školku Bimbonido, 

kapacita naplněna. Podpora výchovy 

a vzdělávání v souladu s principy Marie 

Montessori. Aktivity a osvěta přispěly k 

založení Montessori ZŠ Úsměv Havířov, se 

kterou nyní spolek spolupracuje. 10 000

27 Muzeum CO Dukla, z. s. 22840222 x x x x x x 15 000 10 000

Činnost spolku v roce 2019 spojená s 

údržbou a revitalizací protiatomového 

krytu civilní ochrany v lokalitě 

bývalého dolu Dukla 160 200 37 500 26.10.2018 31.12.2019

Spolek historických nadšenců udržuje a 

postupně renovuje šestipatrový kryt civilní 

ochrany, největší náklady tvoří energie - kryt je 

nutno odvětrávat, vytápět a osvětlovat - a 

materiál na opravy. Kryt je pravidelně přístupný 

veřejnosti, je zde expozice dobového vybavení 

civilní ochrany. 10 000

28 Naše místo z. s. 02666162 x x x x x 40 000 18 500 10 000

Pohyb pro radost - cvičební pomůcky 

pro děti 1 380 800 20 000 24.10.2018 31.08.2019

Registrovaná dětská skupina s naplněnou 

kapacitou 12 dětí, včetně dětí se zdravotními 

indispozicemi a specifickými potřebami. Cílem 

projektu je pořízení dalších pomůcek pro rozvoj 

motorických a fyzických schopností dětí. 10 000

29 Naše místo z. s. 02666162 x x x x x x x x

Provoz Coworkingového centra a 

kulturní aktivity pro občany města 

Havířova v roce 2019 114 492 57 000 31.10.2018 31.12.2019

Spolek Naše místo od r. 2014 provozuje veřejný 

společenský prostor, dříve rodinné centrum, kde 

se pořádají vzdělávací kurzy, např. Pedagogický 

asistent, projekt Pracovat může každý. Kapacita 

je 30 míst k sezení. Předpokládaný počet 

návštěvníků v r. 2019 je 400 osob (věk 5-100 

let).   20 000

30 Naše Montessa, z.s. 05435404 x x x x x x 15 000 100 000

Činnost Montessori základní školy 

Úsměv v roce 2019 4 670 000 253 000 30.10.2018 31.12.2019

Zahajovací školní rok soukromé základní školy 

s Montessori metodikou výuky, akreditováno 

MŠMT. Povinnou školní docházku plní 11 dětí 

ve dvou trojročích. Z dotace chce spolek hradit 

mimo jiné nezbytné pořízení videozvonku. 50 000
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31

Střední odborné učiliště 

DAKOL, s.r.o. 25831101 x x x x x x 27 000 15 000 ZLATÝ MASÉR 2019 37 000 30 000 29.10.2018 31.10.2019

Organizace 5. ročníku soutěže studentů SŠ v 

masérských dovednostech - jednotlivců 

i družstev, předpokládá se zahraniční účast. V 

roce 2018 se soutěže účastnilo 43 studentů ze 13 

škol. 14 000

32

Střední škola a Základní škola, 

Havířov-Šumbark, příspěvková 

organizace 13644297 x x x x x 2 100 000 2 100 000 2 100 000 Krytý bazén Havířov-Šumbark 6 517 000 2 100 000 16.10.2018 31.12.2019

Provoz bazénu - využíván k výuce žáků ZŠ a 

plavání veřejnosti. 2 100 000

33

Střední škola, Havířov-

Šumbark, Sýkorova 1/613, 

příspěvková organizace 13644289 x x x x x x 10 000 10 000

Organizování akcí havířovských 

středních škol - Techniáda 2019 10 000 10 000 26.10.2018 31.12.2019

Organizace 8. ročníku soutěže pro žáky 9. tříd 

havířovských ZŠ v technických znalostech a 

sportovních dovednostech. Očekává se 250-300 

účastníků, dotace bude využita k nákupu cen pro 

vítěze. 10 000

34 U Lišky Pampelišky, z.s. 05162840 x x x x x x 10 000 20 000 Činnost spolku v  roce 2019 2 270 640 430 000 31.10.2018 31.12.2019

Spolek provozuje lesní školku, podporuje soužití 

dětí i jejich rodin v souladu s přírodou, nabízí 

kroužky zaměřené pohybově, jazykově 

i umělecky, realizuje ekologické a osvětové 

projekty pro žáky ZŠ i veřejnost. V roce 2018 

byla otevřena "družina v přírodě" pro děti 

prvního stupně ZŠ. Díky dotaci se rozšířilo 

zázemí. 54 000

35

Vysoká škola sociálně správní, 

z.ú. 25840886 x x x x x 100 000 62 000 45 000 Provoz vysoké školy v roce 2019 505 000 150 000 31.10.2018 31.12.2019

Provoz vysoké školy - dotace využita k částečné 

úhradě nákladů na energie, teplo, vodné a revize. 50 000

36

Vyšší odborná škola DAKOL a 

Střední škola DAKOL, o.p.s. 25353446 x x x x 370 x x x

Oprava výukového vybavení a 

bezpečnostního alarmu školy 20 000 20 000 29.10.2018 31.06.2019

Cílem projektu je oprava 4 ks masérských 

lehátek a oprava bezpečnostního alarmu školy, 

který je nyní nefunkční, na pracovišti Moravská. 1 000

4 679 100 2 900 000 0

Vysvětlivky: Rekapitulace: /v Kč/

sloupec "Dotace v r. 2016, 2017, 2018 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost 3 073 000

2 900 000

173 000

2 900 000

164 000  viz příloha č. 3b

0

9 000

    z toho objem finančních prostředků pro       školskou 

oblast

Zůstatek prostředků pro 2. dotační kolo                                

- mimosportovních kroužky 

Návrhy dotací ve školské oblasti - mimosportovní 

kroužky na SŠ 

CELKEM

    z toho objem finančních prostředků pro 

mimosportovní kroužky na SŠ 

Zůstatek prostředků pro 2. dotační kolo - školská 

oblast

Schválený objem pro školskou oblast celkem 

Návrhy  dotací ve školské oblasti   v 1. kole 
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1

Gymnázium, Havířov - Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 34 000 36 000 34 000

Mediciální chemie, mladí 

debrujáři, filmový a dramatický 

kroužek, pěvěcký sbor 40 000 40 000 29.10.2018 31.12.2019 Mimosportovní kroužky 40 000

2

Gymnázium, Havířov - Podlesí, 

příspěvková organizace 62331582 x x x x x 20 000 31 000 20 000

Němčina k Deutsches 

Sprachdiplom, debatování, 

čtenářský kroužek 30 000 30 000 26.10.2018 31.12.2019 Mimosportovní kroužky 30 000

3

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Havířov, 

příspěvková organizace 62331574 x x x x x 15 000 20 000 20 000

Automatizace, elektrotechnika, 

programování 20 000 20 000 22.10.2018 31.12.2019 Mimosportovní kroužky 20 000

4

Střední průmyslová škola stavební, 

Havířov, příspěvková organizace 62331566 x x x x x 5 000 6 000 6 000 Projektujeme na počítači 6 000 6 000 26.10.2018 31.12.2019 Mimosportovní kroužky 6 000

5

Střední škola a Základní škola, 

Havířov - Šumbark, příspěvková 

organizace 13644297 x x x x x x x 0

Kroužek pracovně-technický,  

čtenářský, Šikovné ručičky, 

Vaření - malý kuchtík, 

přírodovědný kroužek 18 000 18 000 30.10.2018 31.12.2018 Mimosportovní kroužky 18 000

6

Střední škola, Havířov - Prostřední 

Suchá, příspěvková organizace 13644271 x x x x x 41 000 59 000 50 000

Matematika hrou, kroužek 

matematiky, kroužek českého 

jazyka, fotokroužek, K-Mode-

Modeling, K-Mode-Kosmetika, 

K-Mode-Kadeřnice, Take it easy, 

kroužek psychologie, kroužek 

znakové řeči, konverzace v 

anglickém jazyce, hudební 

kroužek, kroužek ekologie, 

literární kroužek 50 000 50 000 29.10.2018 31.12.2019 Mimosportovní kroužky 50 000

164 000 164 000

Vysvětlivky: Rekapitulace: /v Kč/

sloupec "Dotace v r. 2016, 2017, 2018 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost 173 000

164 000

9 000
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2017                    

v Kč

Dotace 

2016                  

v Kč

Návrhy ve školské oblasti - mimosportovní 

kroužky na SŠ celkem 

Zůstatek prostředků pro 2. dotační kolo                                

ve školské oblasti - mimosportovní kroužky

Návrh ZMH 

v Kč dne 

4.3.2019

Schválený objem pro školskou oblast - 

mimosportovní kroužky na SŠ celkem 

Účel, na který žadatel žádá                                     

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na 

projekt v roce 

2019 v Kč

Požadovaná 

dotace                              

v roce 2019 

v Kč

Návrh RMH 

v Kč dne 

18.2.2019

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2019

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu

Popis projektu/ Specifikace 

činnosti 

CELKEM 

Dotace 

2018                    

v Kč

Mimosportovní kroužky na SŠ 2019 - 1. kolo



Příloha č. 4

OBLAST PARTNERSKÝCH VZTAHŮ 2019 
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1

Městský Fotbalový Klub 

Havířov, z.s. 27008240 129 50 67 40 286 10 000 10 000 x

Zajištění 4. ročníku 

mezinárodního turnaje v rámci 

příhraniční spolupráce v roce 

2019 44 000 30 000 25.10.2018 31.10.2019

Fotbalový turnaj pro 8-10 družstev 

z partnerských měst ve 2. kategoriích, účast cca 200 

dětí. 0

2

Střední škola technických 

oborů, Havířov-Šumbark, 

Lidická 1a/600, příspěvková 

organizace 68321261 x x x x x 16 000 16 000 20 000

Program vzájemných kontaktů 

a spolupráce mezi SŠTO, Lidická 

1a/600, Havířov-Šumbark a 

Zespółem Szkół Nr 6 v Jastrzębiu-

Zdróju v roce 2019 16 000 16 000 31.10.2018 31.12.2019

Spolupráce pedagogů a žáků v oblasti řemeslné, 

kulturní, sportovní i jazykové - výměna zkušeností 

mezi učiteli v rámci jednodenních vzájemných 

návštěv, výměna zkušeností a soutěže znalostí mezi 

žáky, jednodenní stáže 

a přímá účast ve výuce předmětů (společná výuka: 

cizích jazyků, sportovní akce, odborných předmětů). 16 000

16 000 16 000

Vysvětlivky: Rekapitulace: /v Kč/

sloupec "Dotace v r. 2016, 2017, 2018 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost
107 000

16 000

91 000

Schválený objem pro oblast partnerských 

vztahů celkem 

Návrhy dotací v oblasti partnerských vztahů  

v 1. kole celkem 

Návrh ZMH 

v Kč dne 

4.3.2019

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 RMH 

v Kč dne 

18.2.2019

Zůstatek prostředků pro 2. dotační kolo 

celkem 

Dotace 

2016              

v Kč

Dotace 

2017                  

v Kč 
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v
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018 

v Kč

Partnerské vztahy 2019 - 1. kolo



Příloha č. 5 

OBLAST PODPORY PREVENCE KRIMINALITY, PROTIDROGOVÉ PREVENCE A BEZPEČNOSTI V SILNIČNÍM PROVOZU 2019
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1

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-

Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková 

organizace 48004774 x x x x x 47 000 46 000 50 000

Letní dobrodružství v roce 

2019 50 000 50 000 24.10.2018 30.09.2019

Vyplnění volného času dětí (období hlavních 

prázdnin), které přicházení 

do DD z nepodnětného prostředí - pobyt 

na horách, a to buď formou jednodenních 

výletů nebo dlouhodobějšího pobytu, 

návštěvy různých atrakcí, rozhleden, 

koupališť, bobové dráhy, lanového centra, 

jízdy na koni, apod. 10 000

2 Junák - český skaut, středisko Havířov, z. s. 18055958 x x x x x 15 000 20 000 20 000

Za dobrodružstvím na tábor 

v roce 2019 130 000 30 000 31.10.2018 30.09.2019

Plán projektu obsahuje 1 letní stanový tábor 

na Vysočině, 2 příměstské tábory 

v Havířově. Dotace bude využita na 

zakoupení dovybavení kuchyně (bez kterého 

se neobejde žádný tábor). 15 000

3 VESELÉ RUKAVICE z. s. 69624127 x x x x x 20 000 30 000 35 000

Letní tábor a víkendové 

pobyty v roce 2019 95 000 45 000 30.10.2018 31.12.2019

Organizace letního stanového tábora - 

turisticko-vodácký tábor v přírodě pro děti ze 

soc. slabých rodin   

s problémovým zázemím (především 

ze Šumbark). Víkendové aktivity 

v Beskydech -  turistika, vodáctví k posílení 

mezilidských vztahů a rozvoje kladných 

životních hodnot. 30 000

4 ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc 70240205 x x x x x 10 000 10 000 20 000

Klub 3NYTY - celoroční 

činnost pravidelných 

volnočasových klubů a 

preventivních aktivit pro 

mládež z Havířova v roce 

2019 112 000 52 000 31.10.2018 31.12.2019

Otevřený Klub 3NYTY funguje na základě 

nízkoprahových principů (např.vstup zdarma, 

možnost anonymity, aj.) a je určen především 

veřejnost - mladší generaci. Činnost 

probíhající v prostoru Klub 3 NYTY 

doplňuje projekt ZDRAVÁ MLÁDEŽ - 

besedy prevence na ZŠ.  40 000

5 ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc 70240205 x x x x x 47 000 25 000 35 000

Celoroční činnost ZDRAVÁ 

MLÁDEŽ s besedami 

primární prevence a etiky pro 

žáky havířovských ZŠ v roce 

2019 430 000 77 000 31.10.2018 31.12.2019

Realizace besed primární prevence 

a etiky pro II. stupeň ZŠ (lektor navštěvuje 

třídu vždy po půl roce s novým tématem).  

Na žádost škol byly zařazeny nové besedy 

pro žáky 5. tříd. Téma přednášek - 

protidrogová tématika, sexuální výchova a 

problematika šikany, sekty a extremismus. 

Besedy jsou připraveny zábavnou, 

interaktivní formou plnou her, kvízů, 

videoprojekcí, vyprávění příběhů, testů, 

diskuzí. Do projektu je zapojeno 15 škol. 60 000

254 000 155 000

Vysvětlivky: /v Kč/

sloupec "Dotace v r. 2016, 2017, 2018 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost 200 000

155 000

45 000

Rekapitulace:

P
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d
o
v
é 

čí
sl

o
 

Název organizace IČO     

Členská základna 

Schválený objem pro oblast prevence kriminality 

a protidrogové prevence celkem

Návrhy dotací v oblasti PKD celkem  

Rezerva pro oblast PKD pro 2. dotační kolo celkem 

Dotace 

2018

v Kč

Účel, na který žadatel žádá o 

dotaci (název projektu) 

Návrh ZMH 

v Kč dne 

4.3.2019

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 RMH 

v Kč dne 

18.2.2019

Prevence kriminality a protidrogové prevence 2019 - 1. kolo



Příloha č. 5 
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018

v Kč

Účel, na který žadatel žádá o 

dotaci (název projektu) 

Návrh ZMH 

v Kč dne 

4.3.2019

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

Dotace 

2016

v Kč

Dotace 

2017

v Kč

Návrh RMH 

v Kč dne 

18.2.2019

Prevence kriminality a protidrogové prevence 2019 - 1. kolo



Příloha č. 6a OBLAST BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ - PODPORA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU 2019
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1

Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje 70884561 x x x x x 500 000 500 000 500 000

Sanace, izolace, obklady podlah, 

stěn budovy, místností a sklepních 

prostor HS Havířov v roce 2019 800 000 800 000 30.10.2018 31.12.2019

Odstranění vlhkosti stěn a podlah 

a zabránění dalšímu šíření vlhkosti pomocí 

sanace, rekonstrukce izolace, nátěrů 

a obkladů podlah a stěn obytné části budovy a 

místností a sklepních prostor HS Havířov pro 

zásadní zlepšení hygienických podmínek 

provozu 

na hasičské stanici Havířov. 500 000

2 "Sportovní-klub.cz" 22815783 x x x x x 0 0 0

Projekt výukové cvičné AED pro 

prožitkové kurzy první pomoci v 

roce 2019 36 000 18 000 31.10.2018 31.12.2019

Projekt výukové a tréninkové AED 

v praktickém výcviku k záchraně postiženého. 

Cílová skupina: mládež 

z dětského domova /12 osob/, osoby 

s hendikepem /24 osob/. - základem je umět 

poskytnout první pomoc. Projekt byl zahájen v 

roce 2016 - přiložena kladná reference 

účastníků kurzu první pomoci. *0

* Usnesení komise: Organizaci 

Sportovní-klub. cz, na projekt Výukové 

cvičné AED pro prožitkové kurzy první 

pomoci v roce 2019 - odůvodnění: 

Komise sociální a zdravotní navrhuje 

přesunout žádost do II. kola dotačního 

řízení, po doplnění informací k podané 

žádosti, které se týkají podkladů 

k žádosti a proběhlým akcím. 

3

Vodní záchranná služba ČČK 

Těrlicko, pobočný spolek 68898878 x x x x x 100 000 100 000 100 000 Činnost spolku v roce 2019 200 000 100 000 31.10.2018 31.12.2019

Hlídková činnost plavčíků na vodním díle 

Těrlická přehrada, úhrada nákladů spojených s 

provozem motorových člunů na Těrlické 

přehradě, výdaje na opravy 

a režijní materiál - "Mladý vodní záchranář" 

na bazéně ZŠ Fr.Hrubína 

v Havířově, školení členů IZS - Policie ČR, 

HZS, školení, výcvik vůdců plavidel,  odborná 

praxe studentů oboru zdravotnický záchranář, 

lektorská činnost u kurzu "Zdravotník 

zotavovacích akcí",  projekt VEOLIA - 

připravit aktivní formou mládež společně se 

seniory 

na možná úskalí a nebezpečí při pobytu 

u vody. 100 000

918 000 600 000

Vysvětlivky: 

sloupec "Dotace v r.2016, 2017, 2018 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost Rekapitulace: /v Kč/

700 000

600 000

100 000

Poznámka

Zůstatek prostředků pro oblast IZS pro 2. dotační 

kolo 

Návrh RMH 

v Kč dne 

18.2.2019

Návrh ZMH 

v Kč dne 

4.3.2019

Schválený objem pro oblast bezpečnost a ochrana 

zdraví - IZS celkem 

Návrhy dotací v oblasti IZS v 1. kole celkem 

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

Účel, na který žadatel žádá o dotaci 

(název projektu) 

CELKEM 

P
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čí

sl
o

 

Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018 

v Kč

Dotace 

2016 

v Kč

Dotace 

2017

v Kč

Oblast bezpečnost a ochrana zdraví - IZS 2019 - 1. kolo



Příloha č.6b

OBLAST BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ - ZDRAVOTNICTVÍ 2019

P
o

č
e
t 

č
le

n
ů

 

d
o

 1
5

 l
e
t 

P
o

č
e
t 

č
le

n
ů

 

d
o

 1
9

 l
e
t 

P
o

č
e
t 

č
le

n
ů

 

d
o

 2
6

 l
e
t 

P
o

č
e
t 

č
le

n
ů

 

n
a

d
 2

6
 l

e
t

P
o

č
e
t 

č
le

n
ů

 

c
e
lk

e
m

1

Andělé Stromu života pobočný 

spolek Moravskoslezský kraj 03632661 x x x x x x x x

Projekt Mobilní hospic Strom 

života - pobočka Havířov 

v roce 2019 2 185 074 100 000 31.10.2018 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. *0

*Výpis z usnesení komise: 

– odůvodnění: vzhledem k tomu, že do 

termínu jednání komise nebyly splněny 

všechny náležitosti pro podání žádosti o 

dotaci, Komise sociální 

a zdravotní navrhuje přesunout žádost do 

II. kola dotačního řízení, po doložení 

potvrzení o bezdlužnosti.

2 Hospic Frýdek - Místek, p.o.  72046546 x x x x x 20 000 20 000 20 000

Dofinancování nákladů 

na elektrickou energii v roce 

2019 2 218 000 25 000 29.10.2018 31.12.2019

Zdravotní služba pacientům a dále hospicová 

zdravotní péče pro nevyléčitelně nemocné pacienty v 

konečném stádiu onemocnění 

s cílem vytvářet co nejdůstojnější podmínky pobytu. 

Náklady na energie tvoří značnou část rozpočtu. 

Služby jsou poskytovány 

i občanům města Havířova. V r. 2017 33 os.

z Havířova. 25 000

3

Mobilní hospic Ondrášek, 

o.p.s. 26850176 x x x x x 60 000 80 000 100 000

Mobilní hospicová péče pro 

děti a dospělé v roce 2019 14 511 121 150 000 23.10.2018 31.12.2019

Komplex. domácí hospic. péče poskyt. 

nevyléčitelným nemocným dětským i dospělým 

pacientům ve městě Havířově - hospicová 

péčeumožní pacientovi strávit závěr svého života v 

domácím prostředí. 

V roce 2018 ke dni podání žádosti je to 14 dospělých  

a 2 děti.  Odhadované náklady 

na péči o 1 pacient  62 000 Kč/rok. 125 000

275 000 150 000

Vysvětlivky: /v Kč/

Rekapitulace:

sloupec "Dotace v r. 2016, 2017, 2018 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost 200 000

150 000

50 000

Poznámka

CELKEM 

Návrh RMH 

v Kč dne 18.2.2019

Schválený objem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví - 

zdravotnictví

Návrhy dotací v oblasti zdravotnictví v 1. kole celkem 

Dotace 

2017 

v Kč

Zůstatek prostředků v oblasti zdravotnictví pro 2. dotační 

kolo celkem 

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Návrh ZMH 

v Kč dne 

4.3.2019

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

P
o

ř
a

d
o

v
é
 č

ís
lo

 

Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018 

v Kč

Dotace 

2016 

v Kč

Oblast bezpečnost a ochrana zdraví - Zdravotnictví 2019 - 1. kolo



Příloha č. 6c

OBLAST BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2019
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1 "Sportovní-klub.cz" 22815783 x x x x x x 4 000 4 000

Projekt čištění meandrů řeky 

Lučiny, přírodní památky v roce 

2019 44 000 22 000 31.10.2018 31.12.2019

Každoročně je tok řeky Lučiny znečištěn 

odpady pocházejících z různých zdrojů. Cílem 

je vyčistit 2,5 km říčních meandrů Lučiny - 

směrem k Žermanické hrázi. 10 000

2

Českomoravská myslivecká 

jednota, z.s. - okresní 

myslivecký spolek Karviná 67777252 x x x x x x x 15 000 Zlatá srnčí trofej 2019 47 000 30 550 24.10.2018 30.06.2019

III. ročník celorepublikové soutěže "Zlatá 

srnčí trofej 2019" bude probíhat na ZŠ a MŠ v 

období měsíců října 2018 a června 2019. 

Vítězové předkol se utkají ve třech věkových 

kat. účastnit o celkové vítězství na městské 

úrovni. 20 000

3 PETILO, z.s. 03660052 x x x x x 0 15 000 19 000 Na činnost spolku v roce 2019 100 000 40 000 31.10.2018 31.12.2019

Cílem je soužití mezi člověkem a psem i  

ostatními domácími zvířaty. Spolupráce s 

veterinární klinikou Lískovka ohledně 

zanedbaných a týraných zvířat. Pořádání 

přednášek pro děti MŠ a ZŠ na téma 

"Komunikace mezi člověkem a psem" - 

prevence napadení dítěte psem a jak se chovat 

ke zvířatům. Organizování volnočasových 

aktivit se psy. 20 000

4 Vavřík Jiří občan x x x x x 22 000 15 000 17 000

Činnost včelařského kroužku 

Ambrožíci v roce 2019 36 000 14 000 29.10.2018 31.12.2019

Mimo pravidelné činnosti kroužku budou 

pořádat akce pro veřejnost  "Exkurze do 

včelího království", Medové dny, včelařské 

výstavy, včelařský kroužek pro dospělé, 

výroba včelích svíček a další.. 14 000

5 ZO ČSOP 69/01 Havířov 48427047 x x x x x 8 000 10 000 10 000

Podpora činnosti spolku ZO 

ČSOP 69/01 Havířov v roce  

2019 23 000 17 000 26.10.2018 31.12.2019

Podílí se na péči o chráněné území, přírodní 

památky, památné stromy,                 o zvláště 

chráněné a vzácné druhy rostlin a živočichů, 

údržbu přírodní památky Meandry řeky 

Lučiny a na výkonu služby stráže přírody….. 17 000

123 550 81 000

Vysvětlivky: /v Kč/

sloupec "Dotace v r. 2016, 2017, 2018 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost 105 000

81 000

24 000

Návrh ZMH 

v Kč dne 4.3.2019
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CELKEM

Schválený objem pro oblast ochrany zdraví - 

životní prostředí celkem 

Návrhy dotací v oblasti životní prostředí  

v 1. kole celkem 

Zůstatek prostředků v oblasti životní prostředí 

pro 2. dotační kolo 

Oblast bezpečnost a ochrana zdraví - Životní prostředí 2019 - 1. kolo
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1 1. SFK Havířov, z.s. 03751171 131 0 5 11 147 50 000 100 000 150 000 Činnost v roce 2019 1 215 000 400 000 29.10.2018 31.12.2019 Florbal 230 000

2 1. SFK Havířov, z.s. 03751171 131 0 5 11 147 x x 25 000

Letní florbalové kempy 

v přírodě pro děti - Jeseníky 

2019 272 000 60 000 29.10.2018 31.08.2019 Florbal 0

3 Atletický Klub Havířov z. s. 06359949 96 6 4 2 108 x x 100 000 Činnost v roce 2019 1 202 000 900 000 29.10.2018 31.12.2019 Atletika 350 000

4 Atletický oddíl Slavia Havířov, z.s. 01249673 68 20 21 16 125 250 000 300 000 200 000 Činnost v roce 2019 770 000 410 000 29.10.2018 31.12.2019 Atletika 50 000

5 Billiard Club Havířov, z.s. 64630234 0 0 1 34 35 10 000 15 000 15 000 Činnost v roce 2019 270 000 50 000 30.10.2018 31.12.2019 Billiard 20 000

6 BK Havířov z.s. 22898450 53 25 9 10 97 600 000 831 000 958 000 Činnost v roce 2019 1 650 000 960 000 22.10.2018 31.12.2019 Basketbal 960 000

7 BOX Havířov z.s. 05070911 17 10 4 3 34 x 20 000 80 000 Činnost v roce 2019 220 000 140 000 26.10.2018 31.12.2019 Box 100 000

8 Bridžový spolek Havířov 26585995 30 16 7 14 67 40 000 50 000 50 000 Činnost v roce 2019 230 000 50 000 22.10.2018 31.12.2019 Bridž 50 000

9

Česká asociace Sport pro všechny, 

z.s. 00551368 0 0 0 15 15 x x x

Účast na XVI. Světové 

gymnaestrádě - WG 2019 

Dornbirn 295 230 100 000 31.10.2018 31.12.2019 Sport pro všechny 0

10

Fitcentrum Club KARO Havířov, 

z.s. 05177278 9 20 72 114 215 15 000 15 000 15 000 Činnost v roce 2019 520 000 230 000 29.10.2018 31.12.2019 Kulturistika a fitness 15 000

11 FK Gascontrol Havířov, z.s.  45215626 89 11 41 44 185 155 000 200 000 250 000 Činnost v roce 2019 1 805 000 800 000 23.10.2018 31.12.2019 Fotbal 300 000

12 FK Gascontrol Havířov, z.s.  45215626 89 11 41 44 185 x x 20 000

Mezinárodní halový turnaj žen 

a juniorek 89 000 25 000 23.10.2018 31.12.2019 Fotbal 0

13 FK Gascontrol Havířov, z.s.  45215626 89 11 41 44 185 x x

10 000 

Bezdíček Jiří 

Memoriál Ferdiše Polaka v 

kopané starých pánů 30 000 10 000 23.10.2018 31.08.2019 Fotbal 0

14 Florbal Havířov, z. s. 64630455 153 67 52 85 357 600 000 700 000 720 000 Činnost v roce 2019 3 500 000 1 500 000 31.10.2018 31.12.2019 Florbal 750 000

15 Florbal Havířov, z. s. 64630455 153 67 52 85 357 x x x

Jarní havířovský florbalový 

kemp 2019 90 000 40 000 31.10.2018 28.02.2019 Florbal 0

16 Gymnastika M&E Havířov, z.s. 02121239 102 0 0 9 111 60 000 60 000 80 000 Činnost v roce 2019 462 000 300 000 31.10.2018 31.12.2019 Gymnastika 90 000

17 Handicap Sport Club Havířov, z.s. 01260596 6 8 37 88 139 70 000 90 000 100 000 Činnost v roce 2019 650 000 130 000 29.10.2018 31.12.2019 Boccia 130 000

18 Handicap Sport Club Havířov, z.s. 01260596 6 8 37 88 139 x x 30 000

Mezinárodní 21. havířovský 

turnaj v boccie 125 000 50 000 29.10.2018 31.05.2019 Boccia 0

19 HC AZ Havířov 2010 z.s. 68941994 209 69 12 15 305 4 000 000 4 000 000 4 500 000 Činnost v roce 2019 7 085 000 4 500 000 30.10.2018 31.12.2019 Hokej mládež 4 500 000

20 HC Havířov 2010 s.r.o. 28627181 0 13 23 9 45 5 890 000 6 300 000 6 500 000 Činnost v roce 2019 15 150 000 6 800 000 30.10.2018 31.12.2019 Hokej 6 600 000

21 Hriadel Vladimír x x x x x x x 20 000

Světový pohár v Polsku (Štětín) 

a v Německu (Hannover), 

MČR, pohárové závody v ČR 150 000 132 000 16.10.2018 31.12.2019 Sportovní střelba 0

SPORTOVNÍ OBLAST 2019
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Návrh RMH 

v Kč dne 

18.2.2019

Členská základna 
Plánované 

náklady  

na projekt 

v roce 2019 

v Kč

Požadovaná 

dotace 

v roce 2019 

v Kč              

Dotace 2018 

v Kč

Návrh ZMH 
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dosaženo 
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22 JUDO CLUB HAVÍŘOV z.s. 66182760 145 15 2 15 177 200 000 250 000 350 000 Činnost v roce 2019 720 000 380 000 23.10.2018 31.12.2019 Judo 380 000

23 Karate Havířov, z.s. 22716408 135 0 1 17 153 120 000 150 000 200 000 Činnost v roce 2019 580 000 210 000 29.10.2018 31.12.2019 Karate 210 000

24 Klub SPORTU FIT-GYM z.s. 07421613 23 6 22 35 86 x x x Činnost v roce 2019 306 000 245 000 31.10.2018 31.12.2019 Funkční fitness 0

25 Klub SPORTU FIT-GYM z.s. 07421613 23 6 22 35 86 x x x

Závod ve funkčním fitness 

(Crossfit) 184 800 125 000 31.10.2018 30.04.2019 Funkční fitness 0

26 Kraso klub Havířov z.s. 60338148 23 3 7 27 60 100 000 150 000 200 000 Činnost v roce 2019 600 000 220 000 26.10.2018 31.12.2019 Krasobruslení 220 000

27 Kraso klub Havířov z.s. 60338148 23 3 7 27 60 0 30 000 30 000

Organizace 46. ročníku 

celostátního krasobruslařského 

závodu HAVÍŘOVSKÁ RŮŽE 98 000 30 000 26.10.2018 31.12.2019 Krasobruslení 0

28

L.E.A.D. Parkour, z. s.ADD lead, 

z.s. * 03531244 79 7 2 0 88 5 000 30 000 50 000 Činnost v roce 2019 270 000 135 000 18.10.2018 31.12.2019 Parkour 50 000

29 Maniak aerobik Havířov, z.s. 22713778 186 20 0 7 213 450 000 550 000 750 000 Činnost v roce 2019 2 790 000 985 000 02.10.2018 31.12.2019 Aerobik 780 000

30

Městský Fotbalový Klub Havířov, 

z.s. 27008240 129 50 67 40 286 2 800 000 3 000 000 3 150 000 Činnost v roce 2019 4 100 000 3 500 000 31.10.2018 31.12.2019 Fotbal 3 300 000

31

NAHL (nezávislá amatérská 

hokejová liga), z.s. 22608583 0 0 35 75 110 50 000 80 000 100 000 Činnost v roce 2019 250 000 100 000 24.10.2018 31.12.2019 Hokej 100 000

32 Orel jednota Havířov 65468392 20 14 21 34 89 35 000 46 000 50 000 Činnost v roce 2019 120 000 60 000 31.10.2018 31.12.2019

Florbal, plavání, 

cvičení rodičů s dětmi 60 000

33

Organizační výbor GRACIA ČEZ - 

EDĚ, z. s. 67341241 0 0 0 0 0 33 000 10 000 10 000

Organizace 33. ročníku 

mezinárodního cyklistického 

závodu žen GRACIA 

ORLOVÁ 2019 1 430 000 50 000 23.10.2018 31.05.2019 Cyklistika 10 000

34 Orientační běh Havířov, z.s. 44938403 5 6 8 38 57 10 000 20 000 20 000 Činnost v roce 2019 243 000 20 000 31.10.2018 31.12.2019 Orientační běh 20 000

35 PETILO, z.s. 03660052 2 2 8 17 29 x x x

Dogtrekking "Stínem 

beskydského rysa 2019" 200 000 80 000 31.10.2018 31.10.2019

100 km kynologický 

outdorový vytrvalostní 

závod 20 000

36 Plavecký klub Havířov z.s. 02687950 136 14 7 19 176 450 000 500 000 550 000 Činnost v roce 2019 1 100 000 620 000 26.10.2018 31.12.2019 Plavání 600 000

37 PROSPORT - CZ z.s. 22671072 0 0 0 3 3 700 000 200 000 200 000

Organizace HAVÍŘOVSKÉHO 

ZLATÉHO KAHANCE NA 

TĚRLICKÉM OKRUHU 2019 4 400 000 1 800 000 30.10.2018 30.06.2019 Motorismus 200 000

38 První softtenisový klub Havířov, z.s. 22867945 14 16 13 32 75 40 000 60 000 80 000 Činnost v roce 2019 650 000 100 000 31.10.2018 31.12.2019 Softtenis 90 000

39

Rugby Club Havířov, zapsaný 

spolek 66182697 78 35 22 38 173 350 000 400 000 450 000 Činnost v roce 2019 1 890 000 1 390 000 31.10.2018 31.12.2019 Rugby 500 000

40

SH ČMS - Sbor dobrovolných 

hasičů Havířov Město  65468104 33 7 12 50 102 50 000 150 000 170 000 Činnost v roce 2019 185 000 185 000 31.10.2018 31.12.2019 Dobrovolní hasiči 185 000

41 SK Kick Wolf Team, z.s. 22709258 42 27 11 14 94 30 000 90 000 100 000 Činnost v roce 2019 220 000 150 000 30.10.2018 31.12.2019 Kick box 120 000

42 SK LUNA Fitness Havířov z.s. 05489636 10 3 3 7 23 x 20 000 20 000 Činnost v roce 2019 130 000 65 000 26.10.2018 31.12.2019 Kulturistika a fitness 50 000

43 Ski club Paulát Havířov, z. s. 64628914 15 5 5 12 37 70 000 100 000 130 000 Činnost v roce 2019 955 000 300 000 25.10.2018 31.12.2019 Alpské lyžování 150 000

Sportovní oblast 2019 - 1. kolo 2
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44

SKI KLUB SLAVIA HAVÍŘOV, 

z.s. 01282328 71 3 3 36 113 30 000 50 000 70 000 Činnost v roce 2019 631 000 161 000 24.10.2018 31.12.2019 Lyžování 100 000

45 SPMP ČR pobočný spolek Haviřov 70984964 0 0 0 0 0 x 10 000 10 000

Organizace meziměstkého 

turnaje ve stolním tenise pro 

mentálně hendicapované                

o pohár primátora města 

Havířova - V. ročník 19 500 12 000 29.10.2018 30.06.2019 Stolní tenis 12 000

46 Spolek H10 05991447 0 0 0 2 2 30 000 50 000 50 000

Organizace Havířovské desítky 

2019 880 000 200 000 29.10.2018 31.12.2019 Běh 120 000

47 Spolek H10 05991447 0 0 0 2 2 x x x Epic3Challenge 2019 300 000 50 000 29.10.2018 31.08.2019 Triatlonový závod 0

48 "Sportovní-klub.cz"  22815783 44 31 51 275 401 2 000 10 000 0 Činnost v roce 2019 722 000 55 000 31.10.2018 31.12.2019

Rafting, horolezectví, 

ostatní sporty 0

49

Sportovní klub karate Budo 

Havířov, z.s. 01355279 95 23 12 9 139 150 000 150 000 250 000 Činnost v roce 2019 830 000 390 000 31.10.2018 31.12.2019 Karate 150 000

50

Sportovní klub moderní gymnastiky 

Havířov z.s. 26595109 38 5 6 13 62 170 000 200 000 220 000 Činnost v roce 2019 400 000 250 000 31.10.2018 31.12.2019 Moderní gymnastika 220 000

51

Sportovní klub stolního tenisu Baník 

Havířov, z.s. 18055991 44 27 29 86 186 900 000 1 200 000 1 300 000 Činnost v roce 2019 3 500 000 1 600 000 29.10.2018 31.12.2019 Stolní tenis 1 400 000

52

Sportovní klub volejbalu Havířov, 

z.s. 48806323 25 14 0 7 46 100 000 110 000 120 000 Činnost v roce 2019 215 000 150 000 15.10.2018 31.12.2019 Volejbal 0

53

Sportovní klub vzpírání Baník 

Havířov z.s. 14614260 24 36 7 59 126 690 000 720 000 770 000 Činnost v roce 2019 2 100 000 920 000 31.10.2018 31.12.2019 Vzpírání 820 000

54

Taekwondo W.U.F. Havířov, 

zapsaný spolek 06708862 35 2 3 42 82 x x 25 000 Činnost v roce 2019 200 000 150 000 08.10.2018 31.12.2019 Taekwondo 30 000

55

Taneční skupina LIMIT DANCE 

CORPORATION Havířov, z.s. 26987899 145 5 10 24 184 190 000 190 000 200 000 Činnost spolku v roce 2019 1 100 000 475 000 31.10.2018 31.12.2019 Taneční sport                          220 000

56

Taneční škola Horizonty Havířov, 

z.s. 22844201 180 10 7 3 200 160 000 190 000 200 000 Činnost spolku v roce 2019 3 280 000 300 000 24.10.2018 31.12.2019 Taneční sport                          280 000

57 Team LightBIKE z.s. 02204916 15 0 0 40 55 x 20 000 30 000 Činnost v roce 2019 360 000 170 000 30.10.2018 31.12.2019 Trailový běh, cyklistika 40 000

58 Team LightBIKE z.s. 02204916 15 0 0 40 55 x x 0

Sportovně charitativní akce 

"Dětský běh s LightBIKE" 72 000 34 000 30.10.2019 30.06.2019

Trailový dětský 

běžecký závod 0

59

Tělovýchovná jednota Start 

Havířov, zapsaný spolek 62331345 104 12 10 7 133 520 000 650 000 627 000

Činnost oddílu basketbalu                  

v roce 2019 1 367 000 640 000 26.10.2018 31.12.2019 Basketbal 630 000

60

Tělovýchovná jednota Start 

Havířov, zapsaný spolek 62331345 126 28 8 18 180 300 000 330 000 350 000

Činnost oddílu atletiky                    

a karate v roce 2019 1 330 000 555 000 26.10.2018 31.12.2019 Atletika, karate 350 000

61 Tenisový klub Havířov, z.s. 60337443 125 13 4 29 171 590 000 700 000 700 000 Činnost v roce 2019 2 260 000 950 000 11.10.2018 31.12.2019 Tenis 850 000

62 Tenisový klub Tenet, z.s. 22820591 47 15 7 20 89 90 000 120 000 140 000 Činnost v roce 2019 650 000 150 000 31.10.2018 31.12.2019 Tenis 150 000

63 Tennis Hill Havířov z.s. 22767428 128 13 1 4 146 280 000 400 000 430 000 Činnost v roce 2019 1 580 000 470 000 26.10.2018 31.12.2019 Tenis 470 000

64 TJ Baník Havířov z.s. 00533441 14 4 4 169 191 80 000 100 000 110 000 Činnost v roce 2019 470 000 250 000 29.10.2018 31.12.2019

Badminton, bowling, 

SPV, cyklistika, šachy 120 000

Sportovní oblast 2019 - 1. kolo 3
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65 TJ Havířov-Dolní Datyně, z.s. 45239134 71 42 67 108 288 110 000 150 000 160 000 Činnost v roce 2019 950 000 350 000 30.10.2018 31.12.2019 Fotbal 180 000

66 TJ Slovan Havířov, z.s.  45239070 279 36 66 147 528 630 000 700 000 770 000 Činnost v roce 2019 2 993 000 920 000 22.10.2018 31.12.2019

Fotbal, florbal, házená, 

ASPV, šachy 880 000

67 TOP Mažoretky Dixi z.s. 04202104 20 10 2 16 48 x x x Činnost v roce 2019 379 379 124 208 04.10.2018 31.12.2019 Mažoretkový sport 30 000

68

Vodní lyžování a wakeboarding 

Havířov z.s. 64628663 3 5 9 42 59 70 000 100 000 110 000 Činnost v roce 2019 800 000 300 000 31.10.2018 31.12.2019

Vodní lyžování a 

wakeboarding 150 000

69

Volejbalová akademie mládeže 

Havířov, z.s. 04319478 37 15 10 5 67 150 000 150 000 200 000 Činnost v roce 2019 660 000 530 000 31.10.2018 31.12.2019 Volejbal 300 000

70 Voltiž Duha, z.s. 22755179 20 3 0 1 24 x x x Činnost v roce 2019 393 000 145 000 26.10.2018 31.12.2019

Voltižní a paravoltižní 

sport - gymnastika 

tanec na koni 20 000

71 Žídková Monika, Ing. 04461398 0 20 20 50 90 x x x Havířovský jógový festival 45 000 20 000 30.10.2018 31.05.2019 Jóga 0

38 658 208 28 712 000

Rekapitulace:

Vysvětlivky: 30 453 000

sloupec "Dotace v r. 2016, 2017, 2018 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost 30 072 000

140 000

241 000

28 712 000

121 000 viz příloha č. 7b

213 800 viz příloha č. 7c

27 200

11 000

16 200

30 000 viz příloha č. 7b

0

1 376 200

Zůstatek prostředků pro 2. dotační kolo ve sportovní 

oblasti, včetně převedených nevyužitých prostředků na 

sportovní kroužky celkem 

Návrhy dotací ve sportovní oblasti v 1. kole 

Návrhy dotací na sportovní kroužky celkem

     z toho objem finančních prostředků pro sportovní      

     oblast 

     z toho objem pro sportovní kroužky SŠ

     z toho objem finančních prostředků pro HLSŠ

Návrhy dotací HLSŠ organizace soutěží celkem 

CELKEM 

Zůstatek prostředků pro 2. dotační kolo                                

- sportovní kroužky - před převodem volných 

 z toho převod do: 

           sportovní oblasti

           oblasti vázané rezervy za umístění v HLSŠ

Zůstatek prostředků pro 2. dotační kolo                                

- sportovní kroužky - po převodu volných prostředků 

Vázaná rezerva za umístění v HLSŠ, včetně převedených 

nevyužitých prostředků na sportovní kroužky celkem 

Schválený objem pro sportovní oblast celkem 

* Po podání žádosti o dotaci, konkrétně 12.2.2019, došlo ke změně názvu subjektu. Nový název zní: ADD lead, z.s. 

Sportovní oblast 2019 - 1. kolo 4



Příloha č. 7b

 HAVÍŘOVSKÁ LIGA SŠ 2019 - organizace
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1 BK Havířov 22898450 x x x x x x 16 000 16 000

2 turnaje v basketbale - 

Havířovská olympiáda, Vánoční 

turnaj 21 000 16 000 22.10.2018 31.12.2019

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních 

škol 16 000

2

Gymnázium, Havířov - Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 5 000 5 000 5 000 Florbal dívek 5 000 5 000 29.10.2018 31.12.2019

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních 

škol - městská kola 5 000

3 Orientační běh Havířov, z.s. 44938403 x x x x x 6 000 6 000 6 000 Závod v orientačním běhu 8 000 6 000 31.10.2018 31.12.2019

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních 

škol - městská kola 6 000

4

Sportovní klub stolního tenisu 

Baník Havířov 18055991 x x x x x 16 000 20 000 20 000 4 turnaje ve stolním tenise 50 000 30 000 29.10.2018 31.12.2019

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních 

škol - městská kola 30 000

5

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Havířov, 

příspěvková organizace 62331574 x x x x x 2 000 2 000 2 000 Odbíjená chlapců 2 000 2 000 22.10.2018 31.12.2019

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních 

škol - městská kola 2 000

6

Střední průmyslová škola stavební, 

Havířov, příspěvková organizace 62331566 x x x x x 15 000 15 000 15 000

Kopaná chlapci, basketbal 

chlapci, silový víceboj chlapců a 

dívek 20 000 20 000 26.10.2018 31.12.2019

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních 

škol - městská kola 20 000

7

Střední škola a základní škola, 

Havířov - Šumbark, příspěvková 

organizace 13644297 x x x x x 16 000 16 000 16 000

Plavání, sálová kopaná dívek, 

sálová kopaná chlapců 12 000 12 000 16.10.2018 31.12.2019

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních 

škol - městská kola 12 000

8

Střední škola, Havířov - Prostřední 

Suchá, příspěvková organizace 13644271 x x x x x 12 000 12 000 12 000

Futsal dívek, volejbal dívek, 

veslování na trenažeru 14 000 12 000 29.10.2018 31.12.2019

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních 

škol - městská kola 12 000

9

Střední škola, Havířov - Šumbark, 

Sýkorova 1/613, příspěvková 

organizace 13644289 x x x x x 8 000 8 000 10 000

Stolní tenis, volejbal smíšených 

družstev 10 000 10 000 26.10.2018 31.12.2019

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních 

škol - městská kola 10 000

10

Střední škola technických oborů, 

Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace 68321261 x x x x x 8 000 8 000 8 000 Florbal chlapců, házená chlapců 8 000 8 000 31.10.2018 31.12.2019

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních 

škol - městská kola 8 000

121 000 121 000

Poznámka: Dalších 30 000 Kč je určeno na umístění v rámci seriálu soutěží HLSŠ.

/v Kč/

Vysvětlivky: 140 000

sloupec "Dotace v r. 2016" x Kč = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost 121 000

11 000 viz příloha č. 7c

30 000

P
o

řa
d

o
v

é 
čí

sl
o

 

Název organizace

Návrh RMH 

v Kč dne 

18.2.2019

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2019

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu

Popis projektu/ Specifikace činnosti IČO     

Členská základna 

Požadovaná 

dotace v roce 

2019 v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Dotace 2018 

v Kč

Plánované 

náklady na 

projekt v roce 

2019 v Kč

Schválený objem pro sportovní sféru  - HLSŠ 

celkem 

Návrhy na HLSŠ - organizace soutěží celkem pro 

1. dotační kolo 

Vázaná rezerva pro HLSŠ - umístění  

Převod prostředků ze sportovní sféry - zůstatku v 

oblasti sportovní kroužky po 1. dotačním kole 

Návrh ZMH 

v Kč dne 

4.3.2019

CELKEM 

Dotace 2016 

v Kč

Dotace 2017 

v Kč

Rekapitulace:

Havířovská liga SŠ 2019 - 1. kolo



Příloha č. 7c

SPORTOVNÍ KROUŽKY na SŠ 2019 
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1

Gymnázium, Havířov - Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 8 000 6 000 6 000 Volejbal,  sportovní hry 10 000 10 000 29.10.2018 31.12.2019 Sportovní kroužky 10 000

2

Gymnázium, Havířov - Podlesí, 

příspěvková organizace 62331582 x x x x x 45 000 25 000 35 000 Sportovní bridž 35 000 35 000 26.10.2018 31.12.2019 Sportovní kroužky 35 000

3

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Havířov, 

příspěvková organizace 62331574 x x x x x 10 000 10 000 10 000 Sportovní hry, kopaná, odbíjená 10 000 10 000 22.10.2018 31.12.2019 Sportovní kroužky 10 000

4

Střední průmyslová škola stavební, 

Havířov, příspěvková organizace 62331566 x x x x x 56 000 55 000 60 000

Sportovní hry, kondiční 

posilování, rozvoj silových 

schopností 60 000 60 000 26.10.2018 31.12.2019 Sportovní kroužky 60 000

5

Střední škola a základní škola, 

Havířov - Šumbark, příspěvková 

organizace 13644297 x x x x x 42 000 42 000 42 000

Posilování, sálová kopaná, 

florbal, plavání, atletika, míčové 

hry 42 000 42 000 16.10.2018 31.12.2019 Sportovní kroužky 42 000

6

Střední škola, Havířov - Prostřední 

Suchá, příspěvková organizace 13644271 x x x x x 20 000 13 000 13 000 Fitness, sportovní hry 13 000 13 000 29.10.2018 31.12.2019 Sportovní kroužky 13 000

7

Střední škola, Havířov - Šumbark, 

Sýkorova 1/613, příspěvková 

organizace 13644289 x x x x x 28 200 19 800 19 800

Posilovací cvičení, sportovní hry, 

sálová kopaná 19 800 19 800 26.10.2018 31.12.2019 Sportovní kroužky 19 800

8

Střední škola technických oborů, 

Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace
68321261 x x x x x 24 000 24 000 24 000

Sportovní hry - futsal, volejbal, 

sportovní hry, florbal, basketbal, 

kondiční cvičení a posilování 24 000 24 000 31.10.2018 31.12.2019 Sportovní kroužky 24 000

213 800 213 800

/v Kč/

241 000

213 800

27 200

-11 000 viz příloha č. 7b

-16 200 viz příloha č. 7a

0

Zůstatek prostředků sportovních kroužků pro 

2. dotační kolo 

Schválený objem pro sportovní kroužky 

na SŠ 

Návrhy na poskytnutí dotací  sportovní 

kroužky celkem 

převod prostředkůna vázanou rezervu za 

umístění v HLSŠ v roce 2019

převod prostředků do sportovní oblasti pro 

2. dotační kolo 

Zůstatek prostředků sportovních kroužků pro 

2. dotační kolo 

z toho:

Návrh ZMH 

v Kč dne 

4.3.2019
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018 

v Kč

CELKEM

Dotace 

2017 

v Kč

Dotace 

2016 

v Kč

Návrh RMH 

v Kč dne 

18.2.2019

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Požadovaná 

dotace 

v roce 2019 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 

2019

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady 

na projekt 

v roce 2019 

v Kč

Popis projektu/ Specifikace 

činnosti 

Sportovní kroužky 2019 - 1. kolo



Příloha č. 8

OSTATNÍ 2019
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1

Okresní hospodářská komora 

Karviná 60793023 x x x x x 0 200 000 0

Provoz oblastní kanceláře Havířov 

OHK Karviná v roce 2019 684 560 100 000 30.10.2018 31.12.2019

Hlavním cílem je vylepšovat podnikatelské 

prostředí, udržet a rozvíjet zaměstnanost. 

Podpora technického vzdělávání  se 4 

vybranými ZŠ v Havířově - v návaznosti 

na pracovní uplatnění absolventů v praxi. Pilotní 

projekt Polytechnického vzdělávaní               s 

SŠ technických oborů, Havířov-Šumbark             

a ZŠ Moravská (dílenská výuka). 0

100 000 0

Vysvětlivky: /v Kč/

sloupec "Dotace v r. 2016, 2017, 2018 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost 0

0Návrh dotace - ostatní v 1. kole celkem 

Účel, na který žadatel žádá o dotaci 

(název projektu) 

CELKEM

Schválený objem pro ostatní žádosti celkem 

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 ZMH 

v Kč dne 

4.3.2019

Návrh RMH 

v Kč dne 

18.2.2019

Dotace 

2016                          

v Kč

Dotace 

2017                    

v Kč 
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018 

v Kč

Ostatní 2019 - 1.kolo



Příloha č. 13 

1 

 

 

INFORMACE O VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ 

POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA  

V ROCE 2018 

 

 

V roce 2018 bylo poskytnuto celkem 272 dotací 184 subjektům. V tomto čísle nejsou obsaženy 

dotace, od jejichž čerpání subjekty odstoupily - jednalo se o 6 případů, nečerpaná částka 

schválených dotací činila 122 500 Kč. 

 

Celková výše poskytnutých dotací v roce 2018 tak činila 68 500 564 Kč.  

 

 

Přehled počtu podpořených žádostí o dotaci a výše poskytnutých dotací v jednotlivých 

oblastech: 

 

Oblast 

Počet 

poskytnutých 

dotací 

Vyplaceno  

(v Kč) 

Sociální oblast – Registrované služby, včetně dotace pro MSK 58 4 759 400,00 

Sociální oblast – projekty a činnost na podporu aktivit souvisejících se 

sociální oblastí 
20 986 800,00 

Sportovní 93 48 686 325,00 

Kulturní 37 2 251 839,00 

Školská 37 3 146 200,00 

Prevence kriminality, protidrogové prevence a bezpečnosti v silničním 

provozu 
7 200 000,00 

Partnerských vztahů 2 60 000,00 

Bezpečnosti a ochrany zdraví - IZS 2 600 000,00 

Bezpečnosti a ochrany zdraví - Zdravotnictví 7 7 685 000,00 

Bezpečnosti a ochrany zdraví - ŽP 9 125 000,00 

Celkem 272 68 500 564,00 

 

 

Přehled nečerpaných schválených dotací na rok 2018: 

 

P
o

ř.
 č

. 

Subjekt IČO Účel dotace 

Výše 

schválené 

dotace 

Důvod nečerpání dotace 

1 

Domov Magnolie, 

Ostrava-Vítkovice, 

příspěvková 

organizace 

70631859 

Pořízení 

TransferMattress 

70 x 195 cm 
5 000 

Odstoupení od dotace na zakoupení 

podložky TransferMattress 70x195 pro 

občanku města Havířova paní Ladislavu 

Grexovou, která zemřela. 

2 Best Off Havířov z.s. 26571421 

Účast na ME v 

basketbale v 

Mariboru 
20 000 

Dotace nebude čerpána z důvodu 

vážných zdravotních problémů týmu 
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3 Sekáč Martin občan 

Účast na 18. 

IPCA mistrovství 

světa tělesně 

postižených v 

šachu 21.06. - 

30.06.2018 Praha 

7 500 
Dotaci nebude čerpat ze závažných 

zdravotních důvodů. 

4 

Festival studentských 

filmů, z.s. 

 

06491791 

IV. Ročník 

festivalu 

studentských 

filmů 

30 000 

Předseda spolku oznámil, že 

neuskuteční projekt IV. ročník 

Festival studentských filmů. 

5 

TK Flodur-Floduraček 

Havířov z.s. 

 

26988861 

 

Taneční soutěž 

"O pohár 

primátorky města 

Havířov" - 3. 

ročník 

40 000 
Předsedkyně spolku oznámila, že se 

projekt neuskuteční. 

6 

Mgr. Halina 

Františáková 

 

67712142 

 

Výchovné pořady 

- 15 produkcí 
20 000 

Oznámeno, že projekt nebude 

realizován. ZMH dne 25. 6. 2018 

neschválilo změnu účelu na 

"Výchovné pořady - 4 produkce", 

výše dotace nepokryje náklady 

původního projektu s 15 

produkcemi, bylo by nutné 

požadovat vysoké vstupné od 

návštěvníků (děti navštěvující ZŠ  

a MŠ). 

 

 

Ze subjektů z mimosportovní sféry doručily 2 subjekty závěrečné vyúčtování dotace poskytnuté 

v roce 2018 po stanoveném termínu:  

1) Loutkový svět, z. s., IČO 05718554 – 3 dny po předepsaném termínu  

2) Junák - český skaut, středisko Havířov, z. s., IČO 18055958 – 25 dnů po předepsaném 

termínu. 

 

Těmto subjektům byly podle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zaslány výzvy k vrácení části dotace ve výši 

odpovídající stanovenému procentu uvedenému v čl. V, odstavci 4, písmenu a) veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace. V případě spolku Loutkový svět, z.s., se jednalo o částku ve výši  

5 % poskytnuté dotace, tj. 4 250 Kč, v případě Junáka o částku ve výši 10 % z poskytnuté dotace, 

tj. 1 000 Kč. 

 

Spolek Loutkový svět, z. s., uhradil vypočtenou část dotace v termínu stanoveném ve výzvě, 

spolku Junák - český skaut, středisko Havířov, z. s., byla výzva odeslána 4. 2. 2019 s tím, že 

vypočtenou částku je třeba na základě výzvy uhradit na účet statutárního města Havířova do 15 

dnů ode dne doručení výzvy. V opačném případě je zahájeno daňové řízení ve věci porušení 

rozpočtové kázně, které směřuje k vydání rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně  

a navazujícím penále.  

 

Ostatní subjekty z mimosportovních oblastí a všechny subjekty ze sportovní oblasti podaly 

závěrečné vyúčtování v řádném termínu. 
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Jedna výzva k vrácení části dotace poskytnuté v roce 2018 byla zaslána z důvodu, že závěrečné 

vyúčtování nebylo předloženo spolu se závěrečnou zprávou - slovním popisem realizace projektu 

s uvedením jeho výstupů a celkového zhodnocení a že nebylo prokazatelně doloženo splnění 

závazku příjemce dotace uvedeného v odst. 2 písm. k) článku IV předmětné smlouvy, tj. používat 

na všech svých propagačních materiálech a na všech veřejných akcích týkajících se podpořeného 

projektu logo města Havířova nebo text: „Projekt je finančně podporován statutárním městem 

Havířovem“. Tato výzva na vrácení části dotace ve výši 5 000 Kč byla v souladu s uzavřenou 

veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace zaslána Fondu pro opuštěné a handicapované děti  

a mládež, který vypočtenou část dotace uhradil v termínu stanoveném ve výzvě. 

 

 

Informace o vyúčtování dotací budou předloženy dotčeným komisím RMH na jejich nejbližších 

jednáních.  

 

 

 

 



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%

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

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%

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

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%

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

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%

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

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%

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019
OPŽP - Snižování spotřeby 

energie MŠ Horymírova → zateplení + rekuperace 40 + 70

příprava záměrů ve 

spolupráci s OÚR
OPŽP - Snižování spotřeby 

energie ZŠ Moravská → zateplení + rekuperace 40 + 70

příprava záměrů ve 

spolupráci s OÚR
Fond Mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské 

Slezsko 

Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce 

městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a 

Havířov 350 000 85

příprava žádosti ve 

spolupráci s MP                                                       

T: 31.03.2019 
MV ČR - Program prevence 

kriminality na místní 

úrovni 2019 Konference 20 let prevence MP Havířov 79 000 90 příprava žádosti



MV ČR - Program prevence 

kriminality na místní 

úrovni 2019

Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 

2019 160 000 90 příprava žádosti
MV ČR - Program prevence 

kriminality na místní 

úrovni 2019

Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich 

rodinami v SVL 63 300 90 příprava žádosti

Nadace ČEZ

Veřejné grantové řízení - Oranžový přechod 2019                                                                                                      

→ max 120 000 Kč

příprava žádosti ve 

spolupráci s OKS                                            

T: 31.03.2019
Moravskoslezský kraj → 

dotační program Životní 

prostředí a zemědělství

Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku                  

→ max 700 000 Kč / 400 Kč na osobu a den

příprava žádosti ve 

spolupráci s OŠK                    

T: 31.10.2019
Moravskoslezský kraj → 

dotační program Životní 

prostředí a zemědělství

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních 

škol                                                                     → max 

700 000 Kč / 400 Kč na osobu a den

příprava žádosti ve 

spolupráci s OŠK                    

T: 31.10.2019

Moravskoslezský kraj → 

dotační program Studie 

pro optimalizaci obecních 

systémů nakládání s 

odpady pro rok 2019 → max 200 000 Kč

příprava žádosti ve 

spolupráci s OKS a TSH                                           

T: 01.03.2019
OPŽP - Snižování spotřeby 

energie MŠ Moravská → zateplení + rekuperace 40 + 70

příprava záměrů ve 

spolupráci s OÚR

OPŽP - Sídelní zeleň Rekonstrukce zahrady U Jeslí

příprava žádosti ve 

spolupráci s OKS + 

SANTÉ



Příloha č. 2 Podané žádosti

Dotační titul/Program Datum podání Název projektu

Předpokládané 

výdaje

% možné dotace 

z uznatelných 

nákladů

OPZ - výzva č. 80 14.06.2018

Zpracování koncepčních dokumentů pro město Havířov                          

→ Koncepce veřejné zeleně SMH                                                                                  

→ Koncepce rozvoje kultury SMH                                                 

→ projekt zařazen poskytovatelem dotace do zásobníku 9 800 700 95
Úřad vlády ČR - program 

Podpora terénní práce na rok 

2019 19.10.2018 Podpora terénní práce na rok 2019 409 475

100 →                                

max 300 000 

WIFI4EU → poukázka 07.11.2018

Bezplatné Wi-Fi                                                                                                                

→ projekt zařazen poskytovatelem dotace do zásobníku max 15 000 EUR
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) 30 009 364 50

Nadace ČEZ 30.01.2019 Stromy 2019                                                          163 000 max 150 000
Fond Mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 

(17 187 EUR) 25.10.2017

Přeshraniční Catering kultury                                                            

→ projekt zařazen poskytovatelem dotace do zásobníku 429 675 85



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

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP 

Havířov MŠMT ČR 2 743 210

ZVA + vyúčtování 

projektu 2 725 484,00

V. polsko-česká odborná setkání (9 234 

EUR)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 249 318 ZVA + ŽoP

Slezské pohraničí - společná historie měst 

Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná → 

fotosoutěž (4 970 EUR)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 129 220 ZZoR + ŽoP

Zvyšování kompetencí zaměstnanců 

prostřednictvím vzdělávání OPZ, Výzva č. 33 6 823 738

Realizace 

dokončena, příprava 

ZZoR + ŽoP 2 343 039,88

Vytvoření strategických dokumentů pro 

město Havířov:                                                                         

- Plán udržitelné mobility ve městě                                                                    

- Koncepce odpadového hospodářství OPZ, Výzva č. 33 6 308 808

Realizace 

dokončena, příprava 

ZZoR + ŽoP 1 991 952,40

Snižování spotřeby energie                                                                        

ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark OPŽP, Energetické úspory 48 950 326

Realizace 

dokončena, příprava 

ZoR + ŽoP 7 816 900,88

Nucené větrání s rekuperací na ZŠ M. 

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

Realizace 

dokončena, příprava 

ZoR + ŽoP 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 ŽoP

Snižování spotřeby energie MŠ Přímá,                          

Havířov-Podlesí OPŽP, Energetické úspory 3 909 731 ZVA 1 284 691,20

Nucené větrání s rekuperací na MŠ Přímá, 

Havířov OPŽP, Energetické úspory 1 328 045 ŽoP

Rekonstrukce MK U Nádraží

IROP, Podpora bezpečnosti 

dopravy a cyklodopravy 16 282 000 Realizace dokončena 14 013 236,97

Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada 

- 2. etapa

IROP, Podpora bezpečnosti 

dopravy a cyklodopravy 7 448 123 Realizace dokončena 6 263 572,61

Odkanalizování části města Havířova - 

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

Realizace, příprava 

ZoR + ŽoP 4 594 288,25

Nákup osobních automobilů na alternativní 

pohon - CNG (3 x 50 000,-Kč)

Národní program Životní 

prostředí, Výzva č. 13/2016 1 325 371 ZVA 150 000,00

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 5 052 161,47

Sanace obytného domu na ul.:                                               

Na Nábřeží 129 - 133, Havířov-Město                                                               

IROP, Energetické úspory v 

bytových domech II                                                                                     

→ 42% ze způsobilých výdajů 20 524 432 Realizace

Předcházení sociálnímu vyloučení v 

Havířově

Úřad vlády ČR - Podpora 

terénní práce 2017 294 982 ZVA 294 982,00



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

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 1 494 422,67

Domácí kompostéry a rozšíření sběrné sítě 

na textil a oděvy pro občany města 

Havířova OPŽP, Výzva č. 68 4 894 450 Realizace dokončena 4 025 446,15

Havířov v květech 2018

Moravskoslezský kraj - 

Program podpory aktivit v 

oblasti kultury 3 000 000

Realizace 

dokončena, probíhá 

finanční vypořádání 200 000,00

Snižování spotřeby energie                             

MŠ Petřvaldská, Havířov OPŽP, Energetické úspory 14 458 115

Realizace 

dokončena, příprava 

ZoR + ŽoP 4 293 376,80

Nucené větrání s rekuperací na                         

MŠ Petřvaldská, Havířov OPŽP, Energetické úspory 1 962 457

Realizace 

dokončena, příprava 

ZoR + ŽoP 1 399 172,60

VI. polsko-česká odborná setkání

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 125 000 Realizace

Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - 

úsek 17. listopadu - lesopark IROP 20 462 774

Realizace dokončena                                             

+ příprava ŽoP



Místní akční plány rozvoje vzdělávání II OP VVV 13 413 290 Realizace 2 689 440,86

Asistent prevence kriminality 2018-2020

MV ČR - Program prevence 

kriminality na místní úrovni 

2019 1 961 400 Realizace 546 000,00

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

projekt doporučen k 

financování                        

+ příprava ZD

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

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

Moravskoslezský kraj → dotační program 

Podpora cestovního ruchu

e-kola pro město Havířov                

→ příprava smlouvy o 

výpůjčce a budoucí darovací 

smlouvě podpořen

celkem: 460 485 780 77 825 312,86



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
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 30.10.2024

celkem: 1 451 172 707 748 788 880



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



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 2 015 096 2 015 096

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

celkem: 1 206 698 888 813 739 289
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Dohoda o spolupráci na mikroprojektu – Typ A  

realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů  

Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński 

 Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika 

 
Vedoucí partner (název, sídlo, identifikační číslo

1
): Město Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60, 

44-335 Jastrzębie-Zdrój, Slezské vojvodství, Polsko, IČ: 276255358 

jménem kterého jedná:mgr Anna Hetman, primátorka města Jastrzębie-Zdrój 

na základě:osvědčení ze dne 19.11.2018 o volbě do funkce primátora města Jastrzębie-Zdrój   

Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo
2
): statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 

Karviná, Česká republika, IČO 00297534 

jménem kterého jedná: Ing. Jan Wolf, primátor statutárního města Karviné  

na základě:volby ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 05.11.2018
3
   

Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo
4
): statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 

Havířov, Česká republika, IČO 00297488 

jménem kterého jedná: Bc. Josef Bělica, primátor statutárního města Havířova  

na základě:volby ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova konaného dne 05.11.2018
5
 

  

dále společně také „partneři“ či jednotlivě „partner“ 

 

uzavírají tuto: 

 

Dohodu o spolupráci na mikroprojektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński  programu Interreg V-A Česká republika – 

Polská republika (dále jen „Dohoda“) 

 

Na základě příslušných ustanovení: 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 

společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 

fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320 

z 20. prosince 2013 (dále jen „obecné nařízení“); 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 

zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl 

Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259 z 20. prosince 2013;  

                                                 
1
V ČR_ IČ, v RP: NIP (nebo ekvivalent) nebo REGON, KRS (pokud účetní jednotka podléhá registraci; nebo 

ekvivalent), DPH (nebo ekvivalent) 
2
V ČR_ IČ, v RP: NIP (nebo ekvivalent) nebo REGON, KRS (pokud účetní jednotka podléhá registraci; nebo 

ekvivalent), DPH (nebo ekvivalent) 
3
 Je potřeba přízpůsobit počtu Partnerů v mikroprojektu 

4
V ČR_ IČ, v RP: NIP (nebo ekvivalent) nebo REGON, KRS (pokud účetní jednotka podléhá registraci; nebo 

ekvivalent), DPH (nebo ekvivalent) 
5
 Je potřeba přízpůsobit počtu Partnerů v mikroprojektu 
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- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, ze dne 17. prosince 2013 o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice 

pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 

347/289 z 20. prosince 2013 a 

- programu Interreg V-A Česká republika – Polsko,  

pro realizaci mikroprojektu uvedeného v § 1 této Dohody. 

 

 

 

 

 

§ 1 

Účel dohody 

 

(1)  Účelem této dohody je spolupráce na mikroprojektu Evropské územní spolupráce v rámci 

Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński programu Interreg V-A Česká 

republika – Polská republika
6
Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policií z Jastrzębie-

Zdroju, Karviné a Havířova,jak je uvedeno v projektové žádosti, jejíž nedílnou součástí je tato dohoda. 

 

(2)  Dohoda je účinná do tří let od 31. prosince následujícího po předložení účetní závěrky, v níž jsou 

výdaje na projekt uvedeny, Platebním a certifikačním orgánem Evropské komisi nebo do pěti let od 

zaslání závěrečné platby Vedoucímu partnerovi příslušným Správcem FMP, podle toho co nastane 

později. 

 

 

§ 2 

Všeobecné povinnosti partnera 

 

(1)  Partner odpovídá za svoji část mikroprojektu a za to, že ji bude realizovat tak, jak bylo popsáno v 

projektové žádosti, a zároveň v souladu s případnými změnami schválenými Euroregionálním řídícím 

výborem či poskytovatelem dotace
7
, dle pravidel daných legislativou a dalšími předpisy, které upravují 

podmínky pro realizaci mikroprojektů v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – 

Śląsk Cieszyński programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. 

 

(2)  Partner se zavazuje plnit své úkoly vztahující se k mikroprojektu svědomitě a v odpovídající lhůtě a 

bere na vědomí svou zodpovědnost za úspěšnou realizaci mikroprojektu. 

 

(3)  Partner odpovídá za svůj rozpočet až do výše částky, kterou se účastní na mikroprojektu a zavazuje 

se, že poskytne svůj díl spolufinancování. 

 

(4)  Partneři souhlasí s tím, že Správci FMP budou oprávněni zveřejňovat, a to jakoukoliv formou a 

prostřednictvím jakéhokoliv média, včetně dálkového přístupu, následující informace:  

 

a) název Vedoucího partnera a Projektových partnerů, 

b) účel dotace, 

                                                 
6
 Doplnit název projektu 

7
Poskytovatelem dotace je Řídící orgán Programu, Odbor evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní 

rozvoj České republiky  
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c) udělenou částku a podíl celkových nákladů mikroprojektu krytý tímto financováním, 

d) geografické umístění mikroprojektu, 

e) popis aktivit mikroprojektu. 

 

 

§ 3 

Povinnosti partnera vyplývající ze Smlouvy o financování mikroprojektu 

 

(1)  Partner se zavazuje při naplňování účelu dotace postupovat v souladu s programem Interreg V-A 

Česká republika – Polská republika a Směrnicemi pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu 

Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. 

 

(2)  V případě, že se dle pravidel popsaných v programové dokumentaci na mikroprojekt vztahuje 

podmínka udržitelnosti, partner se zavazuje udržitelnost zajistit ve vztahu ke své části mikroprojektu 

po dobu pěti let od data zaslání poslední platby Vedoucímu partnerovi příslušným Správcem FMP. 

 

(3)  Partner se zavazuje po celou dobu dle odst. 2 s veškerým majetkem nabytým v rámci své účasti na 

realizaci mikroprojektu nakládat obezřetně a s náležitou péčí; partner se dále zavazuje, že tento 

majetek nebo jeho část po dobu dle odst. 2 nepřevede na někoho jiného a ani jej nezatíží zástavním 

právem nebo věcným břemenem, s výjimkou zajištění úvěru ve vztahu ke spolufinancování a 

předfinancování své části mikroprojektu a dalších případů, kdy na základě odůvodněné žádosti 

předložené prostřednictvím Vedoucího partnera příslušný Správce FMP k převodu majetku nebo 

jeho zatížení právy třetích osob udělí písemný souhlas.  

 

(4)  Partner se zavazuje: 

 

a) v případě, že bude část aktivit realizovat na základě jedné nebo více smluv o dodávce zboží, služeb 

či stavebních prací, při výběru dodavatele a při uzavírání takových smluv postupovat v souladu 

s platnými národními právními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. v České republice 

zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo zákonem č. 

137/2006 Sb. – u zakázek zahájených před 1. 10. 2016) a v Polské republice zákonem ze dne 29. 

ledna 2004 o veřejných zakázkách - Sb. zák. 2013.907 ve znění pozdějších předpisů). V případě 

českého partnera, kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na partnera povinnost postupovat 

podle zákona o veřejných zakázkách, zavazuje se partner postupovat dle pravidel stanovených 

v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 vydaném 

Ministerstvem pro místní rozvoj, Národním orgánem pro koordinaci; 

 

b) v podmínkách jednotlivých výběrových řízení oznámit a ve smlouvách s dodavateli vzešlými 

z těchto výběrových řízení stanovit fakturační podmínky tak, aby byla jednoznačně patrná 

souvislost jednotlivých faktur s mikroprojektem; 

 

c) příslušnému Správci FMP oznámit datum zahájení výběrového řízení (posuzování nabídek) a 

umožnit jim účast na jednáních všech komisí, popř. jiných s výběrovým řízením souvisejících 

realizačních krocích a přístup k veškeré dokumentaci související s uzavíráním smluv podle odstavce 

a) tohoto článku. 

 

(5)  Partner se zavazuje při realizaci své části mikroprojektu a po dobu uvedenou v odstavci 2 tohoto 

paragrafu dodržovat platné předpisy upravující veřejnou podporu, ochranu životního prostředí a 

rovné příležitosti.  

 



Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu TS-ŚC Programu  Interreg V-A ČR-PR, verze 3  Příloha č. 6 

 

 

 

 

 

                                                                 Strana 4 z 8 

Příloha č. 1 

(6)  Partner se zavazuje příslušným orgánům - příslušnému Správci FMP, Kontrolorům, Evropské 

komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Auditnímu orgánu, Platebnímu a certifikačnímu orgánu a 

dalším národním kontrolním orgánům v jimi stanovených termínech poskytovat úplné, pravdivé 

informace a dokumentaci související s realizací jeho části mikroprojektu a umožnit vstup kontrolou 

pověřeným osobám výše uvedených orgánů do svých objektů a na své pozemky k ověřování plnění 

ustanovení rozhodnutí/smlouvy, a to nejen po celou dobu realizace mikroprojektu, ale i po dobu dle 

odst. 2 za účelem kontroly plnění rozhodnutí/smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených 

osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. 

 

(7)  Partner se zavazuje dodržet veškerá opatření a termíny stanovené oprávněnými orgány (podle 

předchozího odstavce) k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, 

zjištěných v rámci jejich kontrolní činnosti. 

 

(8)  Partner se zavazuje účetní evidenci za svou část mikroprojektu vést odděleně od ostatního účetnictví 

v souladu s platnou národní legislativou upravující účetnictví a poskytovat z ní požadované údaje 

všem kontrolním orgánům, včetně orgánů uvedených v odst. 6. 

 

(9)  V případě, že partner není povinen vést účetnictví, povede pro svou část mikroprojektu v souladu 

s příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby: 

 

a) příslušné doklady vztahující se k části mikroprojektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 

smyslu národní legislativy; 

 

b)  předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě 

chronologicky a způsobem zajišťujícím trvanlivost údajů; 

 

c) uskutečněné příjmy a výdaje (s výjimkou výdajů vykazovaných formou zjednodušeného 

vykazování výdajů) byly vedeny analyticky, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, 

že se k dané části mikroprojektu vztahují. 

 

(10)  V případě, že partnerovi v souvislosti s realizací mikroprojektu vzniknou příjmy, je povinen snížit 

základ, ze kterého se vypočítá výše dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje, a to dle 

pravidel stanovených ve Směrnici pro žadatele   a Příručce pro konečného uživatele. 

 

(11)  Partner se zavazuje zpracovat a předložit příslušnému Správci FMP:                                                                                                                         

 

a) úplnou a pravdivou závěrečnou zprávu o realizaci dílčí části mikroprojektu dle postupu 

uvedeného v Příručce pro konečného uživatele do 30 dní od data ukončení fyzické realizace 

mikroprojektu uvedeného ve Smlouvě. 

 

b) Soupisku dokladů vč. všech požadovaných účetních dokladů, které se k uskutečněným výdajům 

vztahují a to v termínech vyplývajících ze Smlouvy a Příručky pro konečného uživatele. 

 

(12)  Partner se zavazuje řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací mikroprojetku a to 

od jejich vzniku minimálně až do konce účinnosti této dohody určené v § 1 odst. 2. V případě, že 

národní legislativa stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, zavazuje se 

ustanovení národní legislativy respektovat. 

 

(13)  Všichni partneři se zavazují realizovat propagační opatření dle projektové žádosti a v souladu s: 
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- prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014 ze dne 28. července 2014, kterým se stanoví 

pravidla  pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde 

o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních 

nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro 

zaznamenávání a uchovávání údajů, 

 

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 

společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 

fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, 

  

- v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 

2013o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

pro cíl Evropská územní spolupráce. 

 

(14)  Partner se zavazuje dodržovat veškeré další povinnosti související s realizací své části 

mikroprojektu, které jsou stanoveny ve Směrnici pro žadatele a Příručce pro konečného uživatele.  

 

 

 

§ 4 

Všeobecné povinnosti Vedoucího partnera 

 

Vedoucí partner bude plnit kromě všech povinností vyplývajících z §2 a §3 této dohody zejména 

následující povinnosti: 

 

a) nést odpovědnost za celkovou koordinaci realizace mikroprojektu a za tím účelem jmenovat  

koordinátora projektu. 

 

b) informovat ostatní partnery o schválení projektu Euroregionálním řídícím výborem a 

případných změnách nebo podmínkách z něj vyplývajících, 

 

c) uzavírat Smlouvu s příslušným Správcem FMP a informovat o tomto Projektové partnery a 

seznámit je v plném rozsahu s obsahem Smlouvy, 

 

d) předkládat příslušnému Správci FMP zprávy o realizaci mikroprojektu zpracované na základě 

dílčích zpráv obdržených od Projektových partnerů a schválených příslušnými kontrolory (v případě 

polských Partnerů) nebo Správcem FMP (v případě českých Partnerů) v termínech stanovených 

Smlouvou, 

 

e) shromažďovat od jednotlivých Projektových partnerů potvrzené Soupisky dokladů a na jejich 

základě zpracovat a předložit příslušnému Správci FMP žádost o platbu za mikroprojekt 

v termínech stanovených smlouvou, 

 

f) pro každý finanční nárok, po obdržení prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

postoupit bez zbytečného odkladu prostředky jednotlivým Projektovým partnerům podle podílů 

stanovených v žádosti o platbu za mikroprojekt a to bankovním převodem bez uplatňování 

jakýchkoliv srážek nebo dalších zvláštních poplatků, 

 



Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu TS-ŚC Programu  Interreg V-A ČR-PR, verze 3  Příloha č. 6 

 

 

 

 

 

                                                                 Strana 6 z 8 

Příloha č. 1 

g) neprodleně informovat Projektové partnery o jakékoliv skutečnosti, která má, popř. by mohla 

mít vliv na realizaci mikroprojektu, zejména bude systematicky posílat ostatním partnerům kopie 

zpráv o realizaci mikroprojektu předkládaných svému Správci FMP a bude partnery pravidelně 

informovat o veškeré relevantní komunikaci s orgány realizujícími Fond mikroprojektů program 

Interreg V-A Česká republika – Polská republika. 

 

 

§ 5 

Všeobecné povinnosti projektového partnera 

 

Projektový partner se zavazuje plnit povinnosti stanovené v §2a §3 této dohody, a dále se zavazuje: 

 

a) zmocnit Vedoucího partnera, aby ho zastupoval v právních úkonech vůči poskytovateli dotace 

při: 

 

i. kontrole a hodnocení projektové žádosti, 

ii. vydávání uzavírání Smlouvy, 

iii. realizaci mikroprojektu a čerpání dotace; 

 

b) předat Vedoucímu partnerovi závěrečnou zprávu o realizaci mikroprojektu (podrobný popis 

realizace dílčí části mikroprojektu) po jejich schválení příslušným Správcem Fondu mikroprojektů 

/kontrolorem, 

 

c) zpřístupní Vedoucímu partnerovi potvrzené Soupisky dokladů vystavené kontrolorem v termínu 

stanoveném Vedoucím partnerem, 

 

d) okamžitě informovat Vedoucího partnera o jakékoliv skutečnosti, která má, popř. by mohla mít, 

vliv na realizaci mikroprojektu, 

 

e) neprodleně informovat Vedoucího partnera a poskytnout mu všechny potřebné podrobnosti, 

pokud se vyskytnou okolnosti, které by mohly ohrozit realizaci mikroprojektu. 

 

 

§ 6 

Odpovědnost při neplnění povinností  

 

(1)  V případě neplnění či porušení povinností uvedených v této dohodě konstatovaného příslušným 

oprávněným orgánem uvedeným v § 3 odst. 7, které bude mít za následek neoprávněné čerpání 

prostředků z rozpočtu EU, nebo porušení rozpočtové kázně, nese partner, který povinnosti nesplnil 

či porušil, veškeré finanční důsledky, které z dané situace vyplývají. Projektový partner je povinen, 

nastanou-li okolnosti podle předchozí věty, převést do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí 

příslušnou částku, která bude vyčíslena ze strany poskytovatele dotace či jiných orgánů 

provádějících kontrolu, Vedoucímu partnerovi, který ji neprodleně vrátí do rozpočtu Fondu 

mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká 

republika - Polsko. 

 

(2)  V případě, že Projektový partner výše uvedenou povinnost převést požadovanou částku Vedoucímu 

partnerovi nesplní, může členský stát, kterému následkem tohoto jednání vznikne škoda, požadovat 

v souladu s příslušnými národními právními předpisy po Projektovém partnerovi náhradu této 

škody. 
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(3)  V případě, že neplnění povinností ze strany Projektového partnera mají finanční následky pro 

financování mikroprojektu jako celku, může Vedoucí partner požadovat po daném partnerovi 

kompenzaci na krytí příslušné částky. 

 

 

§ 7 

Změny projektu v průběhu realizace 

 

(1)  Jakákoliv žádost o pozměnění projektu předložená Vedoucím partnerem příslušnému Správci FMP 

musí být předem odsouhlasena Projektovými partnery. 

 

(2)  Projektoví partneři musí Vedoucího partnera neprodleně informovat o veškerých změnách 

týkajících se mikroprojektu. Případné výdaje související s těmito změnami jsou uplatnitelné pouze 

po jejich odsouhlasení Vedoucím partnerem. 

 

 

§ 8 

Postoupení, právní nástupnictví  

 

(1)  Partner nemůže postupovat svá práva a povinnosti podle této dohody bez předchozího písemného 

souhlasu ostatních partnerů. Kromě toho v souladu se Smlouvou o financování může Vedoucí 

partner postupovat svá práva a povinnosti, jak jsou stanoveny ve Smlouvě, pouze po předchozím 

písemném souhlasu poskytovatele dotace a Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polská 

republika. 

 

V případě právního nástupnictví je partner povinen převést všechny povinnosti podle této dohody na 

právního nástupce. 

 

 

§ 9 

Volba práva 

 

(1)  Tato dohoda se řídí právem státu, v němž má Vedoucí partner sídlo v době uzavření dohody. 

 

(2)  V případě, že se dohoda s ohledem na odst. 1 tohoto paragrafu řídí českým právem, tak strany 

ujednávají, že právní vztahy podle této dohody se řídí příslušnými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 

§ 10 

Závěrečná ustanovení 

 

(1)  Tato dohoda vstupuje v účinnost okamžikem podpisu posledního z partnerů a také platí v souladu 

s termíny stanovenými v §1 bodě 2. Dohoda zaniká, pokud je zamítnuta projektová žádost, jejíž je 

dohoda součástí. 

 

(2)  Partneři prohlašují, že si text dohody pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem bez 

výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čehož 

připojují své podpisy. 
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Vedoucí partner: Město Jastrzębie-Zdrój 

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: mgr Anna Hetman 

 

Místo, datum a podpis:Jastrzębie-Zdrój,   

 

 

Projektový partner: statutární město Karviná 

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jan Wolf 

 

Místo, datum a podpis:Karviná,   

 

Projektový partner: statutární město Havířov 

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Bc. Josef Bělica 

 

Místo, datum a podpis:Havířov,  



 IČ:  DIČ:

 Ulice:  č. p. 

 Obec:  PSČ:

 Tel.: DS:  Fax:

 E-mail:

Tel.: E-mail:

kraj 70890692 CZ70890692

28. října 117

 Zástupce žadatele:

 Funkce, důvod zastoupení: hejtman kraje

žádné Osoby s podílem v žadateli:

Bílovecká nemocnice, a. s.; IČ: 26865858, podíl: 100%

 Sídlo žadatele:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Moravian-Silesian Tourism, s. r. o.; IČ: 02995832, podíl: 100%

Sanatorium Jablunkov, a. s.; IČ: 27835545, podíl: 100%

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov

Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719, podíl: 100%

 Žadatel:

 Právní forma žadatele:

Moravskoslezský kraj

 Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl:

Agentura pro regionální rozvoj, a. s.; IČ: 47673168, podíl: 100%

KIC Odpady, a.s., v likvidaci; IČ: 28564111, podíl: 33,73%

VaK Bruntál, a. s.; IČ: 47675861, podíl: 0,003%

Koordinátor ODIS s. r. o.; IČ: 64613895, podíl: 50%

2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace 

připsáním částky poskytnuté dotace na účet 
příjemce

 Účel dotace:

 Název banky žadatele: PPF banka, a.s.

Spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“ realizovaného 
krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161.

Žádost je podávána na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji" uzavřené mezi žadatelem a statutárním městem Havířov dne 12.7.2017; 
smlouva byla schválena zastupitelstvem statutárního města dne 24.4.2017 usnesením č. 
705/18ZM/2017 a zastupitelstvem kraje dne 15. 6. 2017 usnesením č. 4/319.

Doba, v níž má být dosaženo 
účelu:

Výše dotace:

Místo a datum: Jméno a podpis žadatele/zástupce žadatele, razítko:

595 622 222 8x6bxsd 595 622 126

posta@msk.cz  Webová stránka:

Mgr. Lucie Hochmanová 595,622,994 lucie.hochmanova@msk.cz

 Seznam příloh:
1. Souhrnný přehled k požadované výši dotace 

254.303,00 Kč

Kontaktní osoba:

www.msk.cz

 Odůvodnění žádosti:

Ostrava 702 18

 Bankovní spojení:

 Kód banky: 6000 Číslo účtu žadatele: 2014000086

mailto:posta@msk.cz
mailto:lucie.hochmanova@msk.cz
http://www.msk.cz/


V Ostravě dne 

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje 



1 

 

Č. j.:  

Počet listů dokumentu: 1 

         Počet příloh: 0 

                                                                                                          Zn.:  

 

Zastupitelstvo města Havířova   

usnesením čís. ……………………… ze dne 4.3.2019 schválilo tento:  

 
Dodatek č. 1 

k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Havířova 

(zn. ZS/1/ZMH/2019) 

 

 
Článek I 

Změna textu Jednacího řádu ZMH 

 

Vypouští se bez náhrady z Článku 2 „Pravomoci zastupitelstva města“ odstavce 3, písmeno g) 

tohoto znění: 

„g) návrhu na zvolení či odvolání zástupců města v orgánech obchodních společností.“ 

  

  

Článek II 

Účinnost 

 

Tento Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Havířova ze dne 28.1.2019 

zn. ZS/1/ZMH/2019 nabývá účinnosti dne 5.3.2019. 

 

 

 

 

Za Zastupitelstvo města Havířova: 

 

 

 

 

Bc. Josef Bělica                  Ing. Ondřej Baránek 

primátor města        náměstek primátora 
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          Příloha č. 2          

     

ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

K Zámečku 243/2, Havířov-Město, PSČ 736 01  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ZAKLADATELSKÁ  LISTINA 
o založení společnosti s ručením omezeným  
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Článek I  

Základní ustanovení 

 

1. Společnost s ručením omezeným (dále jen „společnost“) byla založena rozhodnutím 

Zastupitelstva města Havířova čís. 413/mim/ZM/97 ze dne 20. 10. 1997. 

 

2. Společnost vznikla ke dni 26. 11. 1997, je zapsána do obchodního rejstříku vedeného 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17305 a má přiděleno identifikační číslo 

25385534. 

 

3. Jediným společníkem společnosti je statutární město Havířov, se sídlem Havířov-Město, 

Svornosti 86/2, IČO: 00297488. 

 

4. Práva jediného společníka vykonává na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města 

Havířova, vyjma úkonů vyhrazených zák. č. 128/2000 Sb. Zastupitelstvu města Havířova. 

 

Článek II 

Obchodní firma a sídlo společnosti 

 

1. Obchodní firma společnosti zní: Restaurace RadniceZÁMEK Havířov, s.r.o.  

 

2. Sídlo společnosti: Havířov-Město, Svornosti 86K Zámečku 243/2, PSČ 736 01.  

 

3. Dokumenty, určené společnosti, budou doručovány na adresu sídla společnosti.  

 

Článek III 

Předmět podnikání 

 

Předmětem podnikání společnosti je: 

 

a)  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

b)  hostinská činnost,. 

c)  prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 

 

Článek IV 

Výše základního kapitálu a vklad společníka 

 

1. Základní kapitál společnosti činí                          4 200 000  Kč 

     (slovy: čtyři milióny dvěstě tisíc korun) 

     finanční vklad statutárního města Havířova činí               4 200 000  Kč. 

 

2. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena 

žádná zvláštní práva a povinnosti. 

 

3. O snížení a zvýšení základního kapitálu rozhoduje, v souladu s článkem I odst. 4 této 

zakladatelské listiny, valná hromada a o takovémto rozhodnutí se pořídí notářský zápis. 
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Článek V 

Doba trvání společnosti 

 

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.  

 

Článek VI 

Orgány společnosti 

 

Společnost má tyto orgány: 

 

a) valnou hromadu 

b) jednoho jednatele 

c) dozorčí radu. 

Článek VII 

Valná hromada 

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 

 

2. Působnost valné hromady vykonává její společník, a to Rada města Havířova, dle článku 

I odst. 4 této zakladatelské listiny.   

 

 

Článek VIII  

Jednatel  

 

1. Statutárním orgánem společnosti je jednatel.  

 

2. Jednatel je oprávněn k obchodnímu vedení společnosti.  

 

3. Jednatel je oprávněn jednat za společnost samostatně. Při podepisování za společnost 

jednatel k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 

 

4. Jednatel rozhoduje o všech otázkách, které nejsou podle zakladatelské listiny nebo 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o 

obchodních korporacích“) vyhrazeny valné hromadě. 

 

5. Jednatel je povinen zejména: 

 

a) plnit řádně povinnosti stanovené v ustanovení § 194 a násl. zákona o obchodních 

korporacích a zakladatelskou listinou, 

 

b) řídit se písemnými pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu 

s právními předpisy a zakladatelskou listinou; má-li pochybnosti o zákonnosti pokynu 

valné hromady, oznámí tuto skutečnost neprodleně valné hromadě, 

 

c) vykonávat funkci jednatele s péčí řádného hospodáře a s nezbytnou loajalitou i 

s potřebnými znalostmi, 

 

d) uskutečňovat svou činnost v souladu se zájmy společnosti,  
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e) oznámit valné hromadě společnosti všechny okolnosti, které zjistil při zařizování 

záležitostí, jež mohou mít vliv na změnu písemných pokynů valné hromady, 

 

f) odchýlit se od písemných pokynů valné hromady, jen je-li to naléhavě nezbytné 

v zájmu společnosti a nemůže-li včas obdržet souhlas valné hromady, 

 

g) dodržovat zákaz konkurence stanovený zákonem o obchodních korporacích a 

zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení 

třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu; povinnost mlčenlivosti 

zachovávat i po skončení funkce, 

 

h) vyžádat si, je-li to nutné a účelné, k plnění svých závazků stanovisko příslušného 

odborného poradce na náklady společnosti,  

 

i) sdělovat společníkovi bez zbytečného odkladu skutečnosti mající vliv na činnost 

společnosti, 

 

j) svolat valnou hromadu v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích a 

připravit podklady pro její jednání, 

    

k)  účastnit se valné hromady, 

 

l) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, příp. mimořádnou, konsolidovanou i 

mezitímní účetní závěrku, vč. návrhu rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, 

resp. úhrady ztráty, 

 

m) zpracovávat a předkládat valné hromadě ke schválení zprávu o podnikatelské činnosti 

společnosti a stavu jejího majetku a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a 

osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající 

osobou, 

  

6. Jednatel může ze své funkce odstoupit. Odstoupení však nesmí učinit v době, která je pro 

společnost nevhodná. Odstupující jednatel je povinen oznámit své odstoupení valné 

hromadě - Radě města Havířova. Funkce jednatele končí uplynutím jednoho měsíce od 

doručení tohoto oznámení, neujednají-li si valná hromada a jednatel jiný okamžik zániku 

funkce. Jestliže jednatel oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon 

funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neujednají-li si valná hromada a 

jednatel jiný okamžik zániku funkce. 

 

Článek IX 

Dozorčí rada 

 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.  

 

2. Dozorčí rada je povinna: 

 

a) dohlížet na činnost jednatele, 

b) nahlížet do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a 

kontrolovat tam obsažené údaje, 
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c) podávat žalobu podle § 187 zákona o obchodních korporacích, 

 

d) podávat valné hromadě každý rok zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, zprávu 

o přezkoumání řádné, mimořádné, konsolidované, příp. mezitímní, účetní závěrky, 

návrh na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty, zprávu o vztazích mezi ovládající 

osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou,  

 

e) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a na valné hromadě 

navrhovat potřebná opatření, 

 

f) určit svého člena (členy) zastupující dozorčí radu v řízení před soudy, či jinými 

orgány, 

 

g) účastnit se valné hromady společnosti na základě požadavku společníka.  

 

3. Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady: 

 

3.1 Dozorčí rada společnosti má 3 členy. 

 

3.2 Členy dozorčí rady volí valná hromada, která je oprávněna dozorčí radu nebo její 

jednotlivé členy odvolat. 

 

3.3 Funkční období členů dozorčí rady je 5 let. Opakovaná volba člena dozorčí rady je 

možná.   

 

3.4 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.  

 

3.5 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení však nesmí učinit 

v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen dozorčí rady je povinen 

oznámit své odstoupení valné hromadě. O podání oznámení o odstoupení člen 

dozorčí rady vyrozumí dozorčí radu. Funkce člena dozorčí rady končí uplynutím 

jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o rezignaci valné hromadě, neujednají-li 

si jiný okamžik zániku funkce.  

 

4. Zasedání dozorčí rady: 

 

4.1 Dozorčí rada zasedá podle potřeb společnosti, nejméně jednou za 3 měsíce. 

 

4.2 Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, 

datum a hodinu konání a program zasedání. Předseda je povinen svolat zasedání 

dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z jejích členů nebo jednatel společnosti. Na 

program zasedání takto svolané dozorčí rady mohou být zařazeny pouze záležitosti 

uvedené v žádosti. 

 

4.3 Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina 

všech jejích členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.  
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4.4 O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních zapisovatel pořizuje zápis, 

který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. V zápise 

zapisovatel uvede i stanoviska jednotlivých členů dozorčí rady, jestliže o to požádají.  

 

 

Článek X 

Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti 

 

Další podmínky výkonu funkce: 

 

1. Náklady spojené s činností jednatele a dozorčí rady, nese společnost. 

 

2. Jednateli a členům dozorčí rady poskytuje společnost náhradu jimi účelně vynaložených 

nákladů v souvislosti s výkonem jejich funkce. 

 

3. Jednateli a členům dozorčí rady přísluší po schválení valnou hromadou za výkon jejich 

funkce měsíční odměna, jejíž výše a způsob výplaty jsou upraveny smlouvami mezi 

společností a členy jejich orgánů.  

 

 

Článek XI 

Rozdělení zisku a úhrada ztráty 

 

1. O způsobu rozdělení zisku, resp. způsobu úhrady ztráty, rozhoduje valná hromada. Návrh 

tohoto rozhodnutí předkládá valné hromadě jednatel poté, co jeho návrh přezkoumala 

dozorčí rada. 

 

2. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku následovně: 

 

a) podíl na zisku bude vyplacen společníkům, 

 

b) podíl na zisku bude vyplacen jednateli a členům dozorčí rady, 

 

c)  bude proveden příděl do rezervního, případně dalších fondů, má-li je společnost 

zřízeny. 

 

3. V případě, že valná hromada rozhodne o výplatě podílu na zisku souhrnnou částkou pro 

jednatele a dozorčí radu, bude finanční částka rozdělena v poměru 2:1 (jednatel:dozorčí 

rada) s tím, že v případě členů dozorčí rady má každý člen dozorčí rady nárok na odměnu 

ve stejné výši. 

 

 

Článek XII 

Rezervní fond 

 

1. Při rozdělování zisku musí být 5% složeno do rezervního fondu, a to až do dosažení 20% 

výše základního kapitálu.  

 

2. Rezervní fond slouží k pokrytí ztrát a překonávání nepříznivé hospodářské situace. 
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Článek XIII 

Zrušení společnosti  

 

1. Společnost se ruší na základě rozhodnutí valné hromady.  

 

2. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 

                                                      

                                                     Článek  XIV 

                                                               Právní poměry 

 

Právní poměry této společnosti se řídí právem České republiky, jejími obecně závaznými 

právními předpisy, a to ve všech věcech touto zakladatelskou listinou neupravených, 

zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona o 

obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících. 

 

Článek XV 

Závěrečná ustanovení  

 

1. Tato zakladatelská listina byla schválena ZastupitelstvemRadou města Havířova, 

v působnosti valné hromady společnosti, usnesením čís. ………………… 

979/20RM/2015 ze dne ………………………..19.8.2015 a tímto dnem nabývá platnosti 

a účinnosti nabývá ode dne schválení provedených změn a nového  znění 

RadouZastupitelstvem města Havířova v působnosti valné hromady společnosti dne 

………………...14.9.2015. 

 

2. Tato zakladatelská listina v plném rozsahu nahrazuje společenskou smlouvu ze dne  

14.9.201521.5.2014.  

 

3. Tato zakladatelská listina se vyhotovuje v šesti stejnopisech, kdy společník obdrží dvě 

vyhotovení a společnost obdrží čtyři vyhotovení.  

 

 

 

Za jediného společníka  

společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Feberová  

náměstkyněBc. Ivan Bureš v.r.  

náměstek primátora pro školství a kulturuhospodářský rozvoj  
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                  Příloha č. 3

    

ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

K Zámečku 243/2, Havířov-Město, PSČ 736 01  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ZAKLADATELSKÁ  LISTINA 
o založení společnosti s ručením omezeným  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2 

Článek I  

Základní ustanovení 

 

1. Společnost s ručením omezeným (dále jen „společnost“) byla založena rozhodnutím 

Zastupitelstva města Havířova čís. 413/mim/ZM/97 ze dne 20. 10. 1997. 

 

2. Společnost vznikla ke dni 26. 11. 1997, je zapsána do obchodního rejstříku vedeného 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17305 a má přiděleno identifikační číslo 

25385534. 

 

3. Jediným společníkem společnosti je statutární město Havířov, se sídlem Havířov-Město, 

Svornosti 86/2, IČO: 00297488. 

 

4. Práva jediného společníka vykonává na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města 

Havířova, vyjma úkonů vyhrazených zák. č. 128/2000 Sb. Zastupitelstvu města Havířova. 

 

Článek II 

Obchodní firma a sídlo společnosti 

 

1. Obchodní firma společnosti zní: Restaurace Radnice Havířov s.r.o.  

 

2. Sídlo společnosti: Havířov-Město, Svornosti 86/2, PSČ 736 01.  

 

3. Dokumenty, určené společnosti, budou doručovány na adresu sídla společnosti.  

 

Článek III 

Předmět podnikání 

 

Předmětem podnikání společnosti je: 

 

a)  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

b)  hostinská činnost, 

c)  prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 

 

Článek IV 

Výše základního kapitálu a vklad společníka 

 

1. Základní kapitál společnosti činí                          4 200 000  Kč 

     (slovy: čtyři milióny dvěstě tisíc korun) 

     finanční vklad statutárního města Havířova činí               4 200 000  Kč. 

 

2. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena 

žádná zvláštní práva a povinnosti. 

 

3. O snížení a zvýšení základního kapitálu rozhoduje, v souladu s článkem I odst. 4 této 

zakladatelské listiny, valná hromada a o takovémto rozhodnutí se pořídí notářský zápis. 
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Článek V 

Doba trvání společnosti 

 

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.  

 

Článek VI 

Orgány společnosti 

 

Společnost má tyto orgány: 

 

a) valnou hromadu 

b) jednoho jednatele 

c) dozorčí radu. 

Článek VII 

Valná hromada 

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 

 

2. Působnost valné hromady vykonává  její společník, a to Rada města Havířova, dle článku 

I odst. 4 této zakladatelské listiny.   

 

 

Článek VIII  

Jednatel  

 

1. Statutárním orgánem společnosti je jednatel.  

 

2. Jednatel je oprávněn k obchodnímu vedení společnosti.  

 

3. Jednatel je oprávněn jednat za společnost samostatně. Při podepisování za společnost 

jednatel k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 

 

4. Jednatel rozhoduje o všech otázkách, které nejsou podle zakladatelské listiny nebo 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o 

obchodních korporacích“) vyhrazeny valné hromadě. 

 

5. Jednatel je povinen zejména: 

 

a) plnit řádně povinnosti stanovené v ustanovení § 194 a násl. zákona o obchodních 

korporacích a zakladatelskou listinou, 

 

b) řídit se písemnými pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu 

s právními předpisy a zakladatelskou listinou; má-li pochybnosti o zákonnosti pokynu 

valné hromady, oznámí tuto skutečnost neprodleně valné hromadě, 

 

c) vykonávat funkci jednatele s péčí řádného hospodáře a s nezbytnou loajalitou i 

s potřebnými znalostmi, 

 

d) uskutečňovat svou činnost v souladu se zájmy společnosti,  
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e) oznámit valné hromadě společnosti všechny okolnosti, které zjistil při zařizování 

záležitostí, jež mohou mít vliv na změnu písemných pokynů valné hromady, 

 

f) odchýlit se od písemných pokynů valné hromady, jen je-li to naléhavě nezbytné 

v zájmu společnosti a nemůže-li včas obdržet souhlas valné hromady, 

 

g) dodržovat zákaz konkurence stanovený zákonem o obchodních korporacích a 

zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení 

třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu; povinnost mlčenlivosti 

zachovávat i po skončení funkce, 

 

h) vyžádat si, je-li to nutné a účelné, k plnění svých závazků stanovisko příslušného 

odborného poradce na náklady společnosti,  

 

i) sdělovat společníkovi bez zbytečného odkladu skutečnosti mající vliv na činnost 

společnosti, 

 

j) svolat valnou hromadu v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích a 

připravit podklady pro její jednání, 

    

k)  účastnit se valné hromady, 

 

l) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, příp. mimořádnou, konsolidovanou i 

mezitímní účetní závěrku, vč. návrhu rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, 

resp. úhrady ztráty, 

 

m) zpracovávat a předkládat valné hromadě ke schválení zprávu o podnikatelské činnosti 

společnosti a stavu jejího majetku a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a 

osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající 

osobou, 

  

6. Jednatel může ze své funkce odstoupit. Odstoupení však nesmí učinit v době, která je pro 

společnost nevhodná. Odstupující jednatel je povinen oznámit své odstoupení valné 

hromadě - Radě města Havířova. Funkce jednatele končí uplynutím jednoho měsíce od 

doručení tohoto oznámení, neujednají-li si valná hromada a jednatel jiný okamžik zániku 

funkce. Jestliže jednatel oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon 

funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neujednají-li si valná hromada a 

jednatel jiný okamžik zániku funkce. 

 

Článek IX 

Dozorčí rada 

 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.  

 

2. Dozorčí rada je povinna: 

 

a) dohlížet na činnost jednatele, 

b) nahlížet do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a 

kontrolovat tam obsažené údaje, 
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c) podávat žalobu podle § 187 zákona o obchodních korporacích, 

 

d) podávat valné hromadě každý rok zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, zprávu 

o přezkoumání řádné, mimořádné, konsolidované, příp. mezitímní, účetní závěrky, 

návrh na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty, zprávu o vztazích mezi ovládající 

osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou,  

 

e) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a na valné hromadě 

navrhovat potřebná opatření, 

 

f) určit svého člena (členy) zastupující dozorčí radu v řízení před soudy, či jinými 

orgány, 

 

g) účastnit se valné hromady společnosti na základě požadavku společníka.  

 

3. Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady: 

 

3.1 Dozorčí rada společnosti má 3 členy. 

 

3.2 Členy dozorčí rady volí valná hromada, která je oprávněna dozorčí radu nebo její 

jednotlivé členy odvolat. 

 

3.3 Funkční období členů dozorčí rady je 5 let. Opakovaná volba člena dozorčí rady je 

možná.   

 

3.4 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.  

 

3.5 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení však nesmí učinit 

v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen dozorčí rady je povinen 

oznámit své odstoupení valné hromadě. O podání oznámení o odstoupení člen 

dozorčí rady vyrozumí dozorčí radu. Funkce člena dozorčí rady končí uplynutím 

jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o rezignaci valné hromadě, neujednají-li 

si jiný okamžik zániku funkce.  

 

4. Zasedání dozorčí rady: 

 

4.1 Dozorčí rada zasedá podle potřeb společnosti, nejméně jednou za 3 měsíce. 

 

4.2 Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, 

datum a hodinu konání a program zasedání. Předseda je povinen svolat zasedání 

dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z jejích členů nebo jednatel společnosti. Na 

program zasedání takto svolané dozorčí rady mohou být zařazeny pouze záležitosti 

uvedené v žádosti. 

 

4.3 Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina 

všech jejích členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.  
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4.4 O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních zapisovatel pořizuje zápis, 

který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. V zápise 

zapisovatel uvede i stanoviska jednotlivých členů dozorčí rady, jestliže o to požádají.  

 

 

Článek X 

Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti 

 

Další podmínky výkonu funkce: 

 

1. Náklady spojené s činností jednatele a dozorčí rady, nese společnost. 

 

2. Jednateli a členům dozorčí rady poskytuje společnost náhradu jimi účelně vynaložených 

nákladů v souvislosti s výkonem jejich funkce. 

 

3. Jednateli a členům dozorčí rady přísluší po schválení valnou hromadou za výkon jejich 

funkce měsíční odměna, jejíž výše a způsob výplaty jsou upraveny smlouvami mezi 

společností a členy jejich orgánů.  

 

 

Článek XI 

Rozdělení zisku a úhrada ztráty 

 

1. O způsobu rozdělení zisku, resp. způsobu úhrady ztráty, rozhoduje valná hromada. Návrh 

tohoto rozhodnutí předkládá valné hromadě jednatel poté, co jeho návrh přezkoumala 

dozorčí rada. 

 

2. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku následovně: 

 

a) podíl na zisku bude vyplacen společníkům, 

 

b) podíl na zisku bude vyplacen jednateli a členům dozorčí rady, 

 

c)  bude proveden příděl do rezervního, případně dalších fondů, má-li je společnost 

zřízeny. 

 

3. V případě, že valná hromada rozhodne o výplatě podílu na zisku souhrnnou částkou pro 

jednatele a dozorčí radu, bude finanční částka rozdělena v poměru 2:1 (jednatel:dozorčí 

rada) s tím, že v případě členů dozorčí rady má každý člen dozorčí rady nárok na odměnu 

ve stejné výši. 

 

 

Článek XII 

Rezervní fond 

 

1. Při rozdělování zisku musí být 5% složeno do rezervního fondu, a to až do dosažení 20% 

výše základního kapitálu.  

 

2. Rezervní fond slouží k pokrytí ztrát a překonávání nepříznivé hospodářské situace. 
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Článek XIII 

Zrušení společnosti  

 

1. Společnost se ruší na základě rozhodnutí valné hromady.  

 

2. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 

                                                      

                                                     Článek  XIV 

                                                               Právní poměry 

 

Právní poměry této společnosti se řídí právem České republiky, jejími obecně závaznými 

právními předpisy, a to ve všech věcech touto zakladatelskou listinou neupravených, 

zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona o 

obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících. 

 

Článek XV 

Závěrečná ustanovení  

 

1. Tato zakladatelská listina byla schválena Zastupitelstvem města Havířova, usnesením čís. 

………………… ze dne ……………………….. a tímto dnem nabývá platnosti a 

účinnosti nabývá ode dne schválení provedených změn a nového znění Radou města 

Havířova v působnosti valné hromady společnosti dne ………………... 

 

2. Tato zakladatelská listina v plném rozsahu nahrazuje společenskou smlouvu ze dne  

14.9.2015.  

 

3. Tato zakladatelská listina se vyhotovuje v šesti stejnopisech, kdy společník obdrží dvě 

vyhotovení a společnost obdrží čtyři vyhotovení.  

 

 

 

Za jediného společníka  

společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Feberová  

náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

 

 



  Příloha č. 1   
   
  101/OPS/19 

Dohoda o smírném vyřešení soudního sporu a o 
postoupení pohledávky 

(dále jen „dohoda“) 
 

kterou níže uvedeného dne uzavřeli dle svého 
prohlášení plně způsobilí k právním jednáním: 

 
MORYS s.r.o. 
IČO: 42864771 
se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava – Přívoz  
zastoupen:  Ing. Pavel Mrhač, jednatel 
ID datové schránky: 2tcnqr9 
 
dále uváděn i jen jako zhotovitel 
 
a 
 
statutární město Havířov 
IČO: 00297488 
se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město  
zastoupen:  Ing. Ondřej Baránek, náměstek primátora pro ekonomiku a správu     
                        majetku 
ID datové schránky: 7zhb6tn 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,  
číslo účtu: 19-1721604319/0800 
variabilní symbol: 5710000008 
 
dále uváděn i jen jako objednatel 
 
a to v tomto znění: 

I. 
  
A) Strany činí nesporným, že: 

 
1. Na základě Smlouvy na dodávku služeb ze dne 10.6.2005 ve znění pozdějších 

dodatků – dále uváděná i jen jako Smlouva, prováděl zhotovitel pro objednatele 
dílčí elektroinstalační práce. Smlouva byla ze strany objednatele jednostranně 
ukončena, kdy dopisem ze dne 31.5.2012 žalobce zaslal žalovanému oznámení 
o ukončení Smlouvy. 

2. Spory z části dodávek plnění „elektrorozvaděčů“ ze Smlouvy byly řešeny 
Okresním soudem ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 17 C 100/2014 a Krajským 
soudem v Ostravě pod sp. zn. 15 Co 341/2017. Soudy zavázaly zhotovitele 
rozsudkem č.j. 17 C 100/2014-164 ze dne 7.6.2017 a rozsudkem č.j. 15 Co 
341/2017-225 ze dne 9.4.2018: 
a) k úhradě dluhu ve výši 329.344,65 Kč s úrokem z prodlení od 23.11.2013 

do zaplacení ve výši 8,05% p.a., a to do 30-ti dnů od nabytí právní moci 
rozsudku, 

b) k úhradě nákladů nalézacího prvoinstančního řízení ve výši 98.143,- Kč,     
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c) k úhradě nákladů nalézacího odvolacího řízení ve výši 24.521,- Kč. Strany 
shodně konstatují, že veškeré nároky objednatele uvedené v tomto bodu 
byly zhotovitelem v plném rozsahu zaplaceny.  

 
3. Spory z části dodávek plnění „výměny veřejného osvětlení“ ze Smlouvy jsou 

doposud řešeny Okresním soudem ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 114 C 
115/2014, kdy objednatel jako žalobce požaduje po zhotoviteli jako žalovaném 
zaplacení částky ve výši 2.040.733,- Kč s příslušenstvím a zaplacení nákladů 
řízení. K datu podpisu této dohody nebyl spor doposud rozhodnut.  

 
B) Objednatel prohlašuje a činí nesporným: 

  
1. Okresní soud v Karviné vydal dne 15.11.2017 rozsudek č.j.  25 C 28/2016-104, 

kterým zavázal žalovaného Ing. Ladislava Kodytka, nar. 30.4.1962, bytem 
Tolstého 941/1, 736 01 Havířov Město, podle výroku I. k úhradě dluhu ve výši 
217.017,- Kč s 8,05% úrokem z prodlení ročně z částky 217.017,- Kč  od 
29.4.2016 do zaplacení a nákladů řízení ve výši 11.751,- Kč, a to vše do tří dnů 
od právní moci rozsudku. Rozsudek nabyl právní moci dne 19.12.2017 a 
vykonatelnosti dne 23.12.2017.   
Pohledávka za Ing. Kodytkem plyne z nároku na náhradu škody 
z pracovněprávního vztahu a skládá se ze dvou částí. První část ve výši 
113.845,50 Kč s příslušenstvím je z titulu náhrady škody týkající se 
elektrorozvaděčů a druhá část ve výši 103.171,50 Kč s příslušenstvím je z titulu 
náhrady škody týkající se výměny veřejného osvětlení.    

2. Uznáním dluhu s dohodou o splátkách dluhu se objednatel dohodl s Ing. 
Kodytkem, že dluh ve výši 217.017,- Kč a náklady řízení ve výši 11.751 Kč, 
uhradí Ing. Kodytek ve splátkách po 5 000 Kč, počínaje prosincem 2018, s tím, 
že splátky budou hrazeny vždy nejpozději do 20. dne každého měsíce až do 
úplného zaplacení. Úrok z prodlení ve výši 8,05 % ročně od 29.4.2016 do 
zaplacení bude vyčíslen a uplatněn po zaplacení dlužné částky.  

II. 
  

1. Strany dále konstatují, že předmět díla pro objednatele byl plněn na základě 
dílčích plnění zhotovitelem.      

 
III. 

Tvrzení objednatele 
 

1. Na základě výsledků trestního řízení vedeného Okresním soudem v Karviné, 
pobočka Havířov, sp. zn. 104 T 21/2014, provedeného, anebo navrženého  
dokazování v řízeních vedených Okresním soudem ve Frýdku – Místku pod sp. 
zn. 17 C 100/2014 a sp. zn. 114 C 115/2014 zastává objednatel stanovisko, že 
jeho požadavek na zaplacení částky ve výši 2.040.733,- Kč s příslušenstvím, 
čehož se domáhá v řízení ve věci vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku 
pod sp. zn. 114 C 115/2014,  je po právu.   
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IV. 
Tvrzení zhotovitele 

 
1. Zhotovitel vznesený nárok v řízení vedeném u Okresního soudu ve Frýdku-

Místku pod sp. zn. 114 C 115/2014 dosud odmítal, navrhoval zamítnutí žaloby.   
 

V. 

1. Zhotovitel a objednatel se touto dohodou nyní dohodli na smírném 
ukončení soudního sporu vedeného u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod 
sp. zn. 114 C 115/2014 o zaplacení částky 2.040.733,- Kč s příslušenstvím 
(nedodaných 229 ks svítidel) mezi účastníky dohody, a to soudem schváleným 
smírem, za těchto podmínek: 

a) zhotovitel uhradí objednateli požadovanou jistinu ve výši 2.040.733,- 
Kč poníženou o částku 103.171,50 Kč (kterou má objednatel již 
přiznánu pravomocným rozsudkem z titulu části náhrady škody 
z pracovněprávního vztahu za Ing. Kodytkem) za nedodaných 229 ks 
svítidel, tj. zhotovitel objednateli uhradí na jistině částku 1.937.561,50 
Kč,   

b) objednatel nebude požadovat k jistině dle čl. V. odst. 1 písm. a) úroky 
z prodlení,  

c) zhotovitel uhradí objednateli částku ve výši 52.357,- Kč za zaplacený 
soudní poplatek,  

d) zhotovitel tedy celkově zaplatí objednateli dle písm. a) a c) částku ve 
výši 1.989.918,50 Kč, a to v pravidelných měsíčních splátkách, kdy 
částka ve výši 1.937.561,50 Kč bude uhrazena tak, že první splátku 
uhradí zhotovitel do 28.2.2019 ve výši 137.561,50 Kč a každou další 
splátku ve výši 200.000 Kč uhradí vždy k 28. dni příslušného měsíce, 
to vše pod ztrátou výhody splátek, s tím, že jednotlivé splátky budou 
hrazeny na č.ú. 19-1721604319/0800, variabilní symbol 5710000008, 
a dále částku ve výši 52.357,- Kč uhradí zhotovitel objednateli do tří 
dnů od právní moci usnesení o schválení smíru, 

e)  objednatel a zhotovitel nebudou v rámci soudního řízení požadovat 
náklady právního zastoupení. 
 

2. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli, že Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku 
v řízení ve věci 114 C 115/2014 navrhnou písemně ve lhůtě do sedmi dnů od 
podpisu této dohody schválení smíru následujícího znění: 

 
I. Žalovaný MORYS s.r.o. se zavazuje zaplatit žalobci statutárnímu městu 

Havířov částku ve výši 1.937.561,50 Kč v pravidelných měsíčních splátkách 
splatných vždy ke každému 28. dni v kalendářním měsíci počínaje měsícem 
únor 2019 s tím, že první splátka v měsíci únoru 2019 bude činit 137.561,50 Kč 
a další splátky budou činit vždy 200.000,- Kč měsíčně, to vše pod ztrátou 
výhody splátek. 
 

II.  Žalovaný MORYS s.r.o. se zavazuje zaplatit žalobci Statutárnímu městu 
Havířov na náhradě nákladů řízení částku ve výši 52.357,- Kč, a to do tří dnů od 
právní moci usnesení o schválení smíru.  
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3. Smír výše uvedeného znění objednatel a zhotovitel navrhnou soudu ke schválení 
i v případě, že by tento byl soudem schvalován u jednání. Objednatel                  
a zhotovitel se zavazují poskytnout si součinnost v případě, že by ze strany 
soudu byly požadovány úpravy návrhu na schválení smíru tak, aby podstata 
dohody účastníků zůstala zachována.  
 

VI. 
 

1. Touto dohodou objednatel současně postupuje zhotoviteli pohledávku ve výši 
113.845,50 Kč s 8,05 % úrokem z prodlení ročně z této částky za dobu od 
účinnosti této dohody do zaplacení za Ing. Ladislavem Kodytkem představující 
část náhrady škody z pracovněprávního vztahu, kterou má objednatel přiznánu 
pravomocným rozsudkem (nedodaných 7 ks elektroměrových rozvaděčů), jak je 
specifikováno v čl. I. B) odst. 1. Tuto částku již fakticky plnil zhotovitel            
z jiného právního titulu.  

2. Objednatel jakožto postupitel tedy tímto postupuje ve smyslu ust. § 1879 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zhotoviteli jakožto postupníkovi 
pohledávku specifikovanou v čl. VI. odst. 1 této dohody, tj. pohledávku 
v celkové výši 113.845,50 Kč s 8,05 % úrokem z prodlení ročně z této částky za 
dobu od účinnosti této dohody do zaplacení a zhotovitel tuto pohledávku včetně 
specifikovaných úroků z prodlení za dobu od účinnosti této dohody       
o postoupení do zaplacení přijímá.  

3. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že postoupení pohledávky specifikované 
v č. VI. odst. 1 je bezúplatné.  

4. Objednatel neručí za dobytnost touto dohodou postupované pohledávky. 
5. Zhotovitel podpisem této dohody potvrzuje, že mu byly předány veškeré 

podklady související s postupovanou pohledávkou.  
6. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že bere na vědomí, že pan Ing. Kodytek 

uzavřel s objednatelem dne 14.02.2018 dohodu o splátkách, kterou se Ing. 
Kodytek zavázal uhradit objednateli dluh ve výši 217.017,- Kč a náklady řízení 
ve výši 11.751,- Kč ve splátkách po 5.000,- Kč počínaje měsícem prosinec 
2018. Jak je již uvedeno v čl. I. B) odst. 1, částka ve výši 217.017,- Kč s 
příslušenstvím sestává jednak z částky ve výši 103.171,50 Kč s příslušenstvím 
z titulu náhrady škody týkající se veřejného osvětlení, jednak z postupované 
pohledávky - částky ve výši 113.845,50 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady 
škody týkající se elektrorozvaděčů. Objednatel a zhotovitel si ujednali, že 
zhotovitel není oprávněn požadovat po Ing. Kodytkovi plnění postupované 
pohledávky – částky ve výši 113.845,50 Kč se specifikovaným úrokem 
z prodlení za dobu od účinnosti této dohody do zaplacení dříve, než Ing. 
Kodytek uhradí v plné výši pohledávku objednatele ve výši 103.171,50 Kč 
s příslušenstvím, náklady nalézacího řízení ve výši 11.751,- Kč a konečně úrok 
z prodlení z částky 113.845,50 Kč ve výši 8,05% ročně za dobu od 29.4.2016 do 
data předcházejícího účinnosti této dohody. Zhotovitel dále prohlašuje, že si je 
vědom, že mu následně Ing. Kodytek bude na postupovanou pohledávku 
poskytovat plnění ve splátkách na základě dohody o splátkách ze dne 
14.02.2018 a tuto dohodu se zhotovitel zavazuje dodržovat.  
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7. Smluvní strany si ujednaly, že oznámení o postoupení pohledávky učiní vůči 
Ing. Ladislavu Kodytkovi objednatel s tím, že Ing. Kodytek bude seznámen 
s tím, že je povinen nejdříve uhradit objednateli pohledávku ve výši 103.171,50 
Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody týkající se výměny veřejného 
osvětlení, náklady nalézacího řízení ve výši 11.751,-Kč a dále úrok z prodlení 
z částky 113.845,50 Kč ve výši 8,05% ročně za dobu od 29.4.2016 do data 
předcházejícího účinnosti této dohody a teprve poté je pan Ing. Kodytek 
oprávněn plnit zhotoviteli na postupovanou pohledávku dle čl. VI. odst. 1 této 
dohody.  

VII.   
 

1. Pro vyloučení všech pochybností se strany dohodly, že nebudou požadovat 
přiznání nákladů na právní zastoupení. 

2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po podpisu této 
dohody obdrží každá strana po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení je určeno 
pro smírné vyřešení soudního sporu vedeného u Okresního soudu ve Frýdku-
Místku pod sp. zn. 114 C 115/2014. Tato dohoda je uzavřena okamžikem, kdy 
dojde k podpisu této dohody účastníky a pouze a jen v písemné formě. Jiná, než 
písemná forma právního jednání, účastníky této dohody nezavazuje. Účastníci 
této dohody se pro vyloučení všech pochybností dohodli, že právní jednání 
činěné ve vztahu k uzavření této dohody, např. osobním jednáním, telefonickým 
rozhovorem, jinými technickými prostředky, např. e-mailem, nejsou pro strany 
právně závazné. Současně účastníci této dohody pro všechny případy mezi 
sebou vylučují použití ustanovení § 1729 zák. č. 89/2012 Sb. občanského 
zákoníku. 

3. Tuto dohodu je možno měnit pouze písemnými, vzájemně výslovně 
odsouhlasenými dodatky, podepsanými všemi stranami dohody (podepsaný 
zápis není a nebude považován za dodatek a změnu této dohody). K dalším 
ujednáním, která podléhají režimu této dohody, se bez splnění písemné formy 
nepřihlíží, a jakákoliv jiná než písemná změna této dohody se tímto ve smyslu 
ustanovení § 564 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku vylučuje. Návrh 
dodatku může podat kterákoliv ze smluvních stran. 

4. S ohledem k uvedenému smluvní strany výslovně prohlašují, že vylučují 
možnost uzavření této dohody na různých listinách. Smluvní strany rovněž 
vylučují možnost smluvních ujednání v jiném rozsahu a za jiných podmínek než 
je uvedeno v této dohodě, obsah právního jednání lze změnit projevem vůle jen 
písemně. 

5. V případě, že kterékoliv ustanovení této dohody je nebo se stane neplatné, 
neúčinné, zdánlivé nebo nevykonatelné, potom neplatnost, neúčinnost, 
zdánlivost či nevykonatelnost takového ustanovení této dohody nemá a nebude 
mít vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této dohody, 
nestanoví-li zákon jinak. Bez zbytečného odkladu poté, co o kterémkoliv 
ustanovení této dohody bude stranami uznáno nebo pravomocně rozhodnuto, že 
je neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevykonatelné, smluvní strany se zavazují 
nahradit formou dodatku k této dohodě takové neplatné, neúčinné, zdánlivé 
nebo nevykonatelné ustanovení novým ustanovením, které bude platné, účinné 
nebo vykonatelné a bude nejlépe vyhovovat účelu této dohody. 
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6. Strany dohody podpisem pod touto dohodou prohlašují, že jsou v této dohodě 
sjednány veškeré náležitosti vymíněné stranami této dohody, kterými strany 
podmiňovaly uzavření této dohody ve smyslu ustanovení § 1726 zák. č. 89/2012 
Sb. občanského zákoníku. 

7. Veškeré spory vyplývající z této dohody, včetně otázek její platnosti či následků 
neplatnosti, jakož i vztahy s dohodou související, se budou řídit, nestanoví – li 
ustanovení dohody jinak, právním řádem České republiky. 

8. Účastníci této dohody výslovně prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem 
řádně přečetli, porozuměli jejímu obsahu, a že tato dohoda byla sepsána dle 
jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že tato dohoda bude vedena v evidenci smluv 
Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené          
v dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití             
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

10. Tato dohoda bude uveřejněna v Registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. 
Objednatel zajistí zveřejnění dohody v Registru smluv do 15 kalendářních dnů 
od uzavření této dohody. 

11. Dohoda nabývá platnosti podpisem stran této dohody. Účinnosti tato dohoda 
nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

12. Tato dohoda byla schválena Zastupitelstvem města Havířova dne 28.1.2019,        
č. usn. 94/4ZM/2019. 

 

V Havířově dne .........................                                    
  
Za objednatele                 Za zhotovitele 

 

 

 

 
_____________________________                      __________________________ 
Ing. Ondřej Baránek                                                   Ing. Pavel Mrhač 
náměstek primátora pro ekonomiku                           jednatel 
a správu majetku 


	USN 5. ZMH, 04 03 2019 - anonymizované
	HLASOVÁNÍ 5. ZMH
	Hlasování00001
	Hlasování00002
	Hlasování00003
	Hlasování00004
	Hlasování00005
	Hlasování00006
	Hlasování00007
	Hlasování00008
	Hlasování00009
	Hlasování00010
	Hlasování00011
	Hlasování00012
	Hlasování00013
	Hlasování00014
	Hlasování00015
	Hlasování00016
	Hlasování00017
	Hlasování00018
	Hlasování00019
	Hlasování00020
	Hlasování00021
	Hlasování00022
	Hlasování00023
	Hlasování00024
	Hlasování00025
	Hlasování00026
	Hlasování00027
	Hlasování00028
	Hlasování00029
	Hlasování00030
	Hlasování00031
	Hlasování00032

	PŘÍLOHY 5. ZMH 18.3.
	97.01     Příloha - Program 5. ZMH, 04 03 2019
	101.01     Výroční zpráva MP 2018
	101.02     Příloha č. 1 - Roční statistika MP 2018
	101.03     Příloha č. 2 - Přestupky MP 2018
	101.04     Příloha č. 3 - Přestupky řešené MP 2018 graf
	101.05     Příloha č. 4 - Porovnání výsledků činnosti MP
	101.06     Příloha č. 5 - PČR Havířov ZPRÁVA 2018
	101.07     Příloha č. 6 - Zpráva o činnosti HS Havířov HZS MSK
	101.08     Příloha č. 7 - Zpráva o činnosti JSHD Havířov Město
	101.09     Příloha č. 8 - Zpráva o činnosti JSHD Havířov Životice
	109.00 DŮVODOVÁ ZPRÁVA
	112.01a  Příloha č. 1a - Sociální oblast - činnost reg. soc. slu...
	112.01b   Příloha č. 1b - Sociální oblast - projekty a činnost
	112.02     Příloha č. 2 - Kulturní oblast
	112.03a   Příloha č. 3a - Školská oblast
	112.03b   Příloha č. 3b - Školská oblast - mimospor  kroužky na SŠ
	112.04     Příloha č. 4 - Oblast partnerských vztahů
	112.05     Příloha č. 5 - Oblast prevence kriminality a protidrog  prevence
	112.06a   Příloha č. 6a - Oblast bezpečnost  a ochr  zdraví - IZS
	112.06b   Příloha č. 6b - Oblast bezpeč  a ochr  zdraví - Zdravotnictví
	112.06c   Příloha č. 6c - Oblast bezpč  a ochr  zdraví - Životní prostředí
	112.07a  Příloha č. 7a - Sportovní oblast
	112.07b   Příloha č. 7b - Havířovská liga SŠ
	112.07c   Příloha č. 7c - Sportovní kroužky na SŠ
	112.08     Příloha č. 8 - Ostatní (nezařazená žádost)
	112.13     Příloha č. 13 - Informace k vyúčtování
	113.01     Příloha č. 1 - Připravované projekty
	113.02     Příloha č. 2 - Podané žádosti
	113.03     Příloha č. 3 - Stav řízení, realizace
	113.04     Příloha č. 4 - Zrealizované projekty města v době udržitelnosti
	113.05     Příloha č. 5 - Seznam zrealizovaných projektů města
	114.01     Příloha - Dohoda o spolupráci na mikroprojektu
	117.01     Příloha - Žádost o dotaci
	122.01     Příloha č. 1 - Návrh dodatku
	123.02     Příloha č. 2 - ZÁMEK Havířov s r o - Změna zakladatelské listiny
	123.03     Příloha č. 3 - ZÁMEK Havířov s r o - Změna zakladatelské listiny
	125.01     Příloha - MORYS dohoda o smíru


	El: 



