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Informace o rozpočtu a o hospodaření statutárního města Havířova 
 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

oznamujeme, že schválený rozpočet města Havířova roku 2022, rozpočtové úpravy roku 2021, 

schválené rozpočty přechozích let včetně rozpočtových úprav roku, střednědobý výhled 

rozpočtu města do roku 2024, závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled 

rozpočtu příspěvkových organizací na období let 2023 a 2024, vyúčtování hospodaření 

příspěvkových organizací za rok 2020, závěrečný účet města Havířova za rok 2020 a informace 

o plnění rozpočtu dle jednotlivých let naleznete na níže uvedených internetových stránkách 

města Havířova. Dále uvádíme webovou adresu, kde se nachází informace k participativnímu 

rozpočtu města a nové zásady, které byly schváleny ZMH dne 13. 12. 2021. 

 

V informacích ekonomického odboru také najdete specializovaný informační portál 

Ministerstva financí MONITOR, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým  

a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace 

pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) 

a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány, jedná se  

o tzv. „rozklikávací rozpočet“. 

 

Rozpočet města Havířova na rok 2022 – usn.č. 770/22ZM/2021: 
Rozpočet města | Statutární město Havířov (havirov-city.cz) 

 

Rozpočtové úpravy pro rok 2021: 
https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/informace-oddeleni-rozpoctu-

majetku/rozpoctove-upravy-rok-2021 

 

Schválený závěrečný účet města Havířova za rok 2020 a účetní závěrka 

města Havířova sestavená k 31.12.2020 – usn.č. 675/20ZM/2021: 
https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/article-attachments/zaverecny-ucet-zmh-

2020-web.pdf 

 

Plnění rozpočtu města Havířova za rok 2021 (r. 2015 – r. 2021): 
https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/informace/hospodareni-mesta 
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Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za 

rok 2020 – usn.č. 3713/78RM/2021: 
https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/article-attachments/rmh-vyuctovani-po-

2020.pdf 

 

Střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2024 – usn.č. 

772/22ZM/2021: 
https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/article-attachments/strednedoby-vyhled-

smh-zmh-schvaleny.pdf 

  

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Havířova na 

období let 2023 a 2024 – usn.č. 3713/78RM/2021: 
https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/article-attachments/zavazne-ukazatele-

navrhu-rozpoctu-na-rok-2022-navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-po-na-roky-2023.pdf 

 

Participativní rozpočet: 
https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/informace/participativni-rozpocet-mesta 

 

MONITOR „Rozklikávací rozpočet“: 
https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00297488/ 

 

V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu ekonomického 

odboru (kancelář B615) ve dnech: 

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod, 

                                       úterý a čtvrtek  8.00 – 14.00 hod, 

                                       pátek   8.00 – 13.00 hod. 

 
 

 

 

 

Ing. Lucie Fukalová 

vedoucí ekonomického odboru 
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