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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaném dne 23.04.2018 

 

943/25ZM/2018 - Schválení předsednictva 25. zasedání ZMH dne 23.04.2018 

 

944/25ZM/2018 - Schválení programu 25. zasedání ZMH konaného dne 23.04.2018 

 

945/25ZM/2018 - Zvolení ověřovatelek zápisu o průběhu 25. zasedání ZMH,  

konaného dne 23.04.2018 

 

946/25ZM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 24. zasedání ZMH, konaného dne 26.02.2018  

 

947/25ZM/2018 - Kontrola plnění usnesení ZMH 

 

948/25ZM/2018 - Zvýšení příspěvku na provoz Městské policii Havířov - rekonstrukce koupelny  

 

949/25ZM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2837/1, k.ú. Havířov-město 

 

950/25ZM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 638, k.ú. Bludovice 

 

951/25ZM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1295/14, k.ú. Bludovice 

 

952/25ZM/2018 - Záměr prodeje pozemků na stavbu garáže v k.ú. Bludovice 
 

953/25ZM/2018 - Silnice I/11 Havířov – Třanovice, záměr projektu – prodloužení Dlouhé třídy 

 

954/25ZM/2018 - Prodej částí pozemku parc.č. 1473, k.ú. Havířov-město 

 

955/25ZM/2018 - Prodej pozemků pod stavbami garáží v  k.ú. Bludovice 

 

956/25ZM/2018 - Prodej pozemku  parc.č. 3181, k.ú. Havířov-město pod stavbou garáže 

 

957/25ZM/2018 - Prodej pozemku parc.č. 1714/76 a části pozemku parc.č. 1714/5,  

k.ú. Prostřední Suchá 
 

958/25ZM/2018 - Prodej části pozemku parc.č. 1297/1, k.ú. Šumbark 
 

959/25ZM/2018 - Narovnání vlastnického vztahu k podílu ¼  pozemku parc.č. 2672,  

k.ú. Bludovice 

 

960/25ZM/2018 - Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 2380/3, k.ú. Dolní Suchá 

 

961/25ZM/2018 - Smluvní vztahy v rámci vypořádání dokončené stavby „Parkoviště v lokalitě 

ul. P. Bezruče a F. Hrubína“ 

 

962/25ZM/2018 - Předání majetku k hospodaření, vynětí majetku z hospodaření a darování  

majetku příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov 

 

963/25ZM/2018 - Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím – MŠ Přímá 

Havířov, MŠ Mládí Havířov, MKS Havířov a SSRZ Havířov  
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964/25ZM/2018 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím MŠ Přímá Havířov,  

MŠ Mládí Havířov a SSRZ Havířov 

 

965/25ZM/2018 - Souhlas s předfinancováním projektů základním školám  

 

966/25ZM/2018 - Souhlas s předfinancováním projektu ZŠ Žákovská Havířov 

 

967/25ZM/2018 - Budoucí financování „Akademie III. věku Havířov 2018-2020“  

 

968/25ZM/2018 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury 

 

969/25ZM/2018 - Pořízení automobilů pro Sociální služby města Havířova – zahájení zadávacího 

řízení 

 
970/25ZM/2018 - Zpráva o uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018 

 

971/25ZM/2018 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 

 

972/25ZM/2018 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2018  

 

973/25ZM/2018 - Udělení předchozího souhlasu s nabytím movitých věcí do majetku města 

 

974/25ZM/2018 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky 

 

975/25ZM/2018 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2017 

 

976/25ZM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

977/25ZM/2018 - Vyřazení neupotřebitelného svěřeného majetku z majetkové a účetní evidence 

 

978/25ZM/2018 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních  

a rekreačních zařízení Havířov 

 

979/25ZM/2018 - Souhlas zřizovatele s nabytím nemovité věci do majetku zřizovatele 

 
980/25ZM/2018 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací 

za rok 2017 

 

981/25ZM/2018 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 19. – 47. 

 

982/25ZM/2018 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 

 

983/25ZM/2018 - Informativní zpráva o činnosti vedení města 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.04.2018 

 
943/25ZM/2018 - Schválení předsednictva 25. zasedání ZMH dne 23.04.2018_________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 23.04.2018 ve složení: 

 

Mgr. Jana Feberová, primátorka města Havířov 

Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj 

Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

 

 
944/25ZM/2018 - Schválení programu 25. zasedání ZMH konaného dne 23.04.2018____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 23. dubna 2018 dle upravené přílohy s těmito úpravami: 

 

 vypuštění bodů: 

7. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH Mgr. Janě Feberové 

8. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH Bc. Josefu Bělicovi 

9. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH Ing. Karlu Šlachtovi 

10. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH Bc. Aleně Zedníkové 

11. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH  

Mgr. Danieli Vachtarčíkovi 

12. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH Ing. Evě Šillerové 

13. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH Ing. Eduardu Heczkovi 

14. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH p. Karlu Ďurkáčovi 

 

 
945/25ZM/2018 - Zvolení ověřovatelek zápisu o průběhu 25. zasedání ZMH,  

konaného dne 23.04.2018______________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelky zápisu o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 23.04.2018  

paní Bc. Moniku HAVLÍČKOVOU (KSČM) 

paní Ing. Evu ŠILLEROVOU (KDU-ČSL) 
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946/25ZM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 24. zasedání ZMH, konaného dne 26.02.2018_______  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 24. zasedání ZMH, konaného dne 26. února 2018 

 

 
947/25ZM/2018 - 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: 

úkoly: krátkodobé  

 

366/9ZM/2016 Darování  pozemků v k.ú. Šumbark  Moravskoslezskému kraji 

v rámci vypořádání stavby „Okružní křižovatka sil. II/479  

a ul. Anglická v Havířově – Šumbarku“ 

739/19ZM/2017 Přijetí daru pozemků v k. ú. Prostřední Suchá z majetku  

MS kraje 

797/20ZM/2017 Bezúplatný převod pozemků k.ú. Bludovice, parc. č.  657/2  

a  parc. č. 658, z majetku ČR – Státního pozemkového úřadu  

do majetku města 

831/20ZM/2017 Prodej požárního vozidla Renault Mascott a nákup požárního 

dopravního automobilu pro JSDH Havířov Životice  

855/22ZM/2017 Prodej části pozemků parc.č. 2045/6 a parc.č. 2047,  

k.ú. Šumbark 

857/22ZM/2017 Prodej  pozemku parc. č. 2513/2, k.ú. Bludovice pro účely 

přístupu k nemovitosti   

 

910/23ZM/2018 

Souhlas zřizovatele s vypracováním prováděcí projektové 

dokumentace EPS a CCTV jako technického zhodnocení 

budovy střediska Luna 

920/24ZM/2018 Upuštění od vymáhání pohledávek 

924/24ZM/2018 Prodej části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá 

926/24ZM/2018 Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím  

– ZŠ Gen. Svobody, Městské kulturní středisko Havířov  

a Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

927/24ZM/2018 Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím  

MŠ Puškinova a ZŠ Gen. Svobody 

929/24ZM/2018 Participativní rozpočet města Havířova 

930/24ZM/2018 Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství  

a kultury 
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933/24ZM/2018 Zvýšení prokazatelné ztráty z provozu Městské hromadné 

dopravy Havířov v r. 2018 

934/24ZM/2018 Uzavření smlouvy o spolupráci s obcí Horní Suchá o ukládání 

odpadů na skládku Depos  

940/24ZM/2018 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Havířov při realizaci projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ 

 

   
948/25ZM/2018 - Zvýšení příspěvku na provoz Městské policii Havířov - rekonstrukce koupelny  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e   

 

zvýšení výdajů OJ12 Městská policie Havířov na dokrytí rekonstrukce koupelny 

v šatně mužů na komisariátu MP ul. Karvinská 1a, Havířov-Město o částku  

228 000 Kč  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2018 

zvýšení výdajů OJ 12 Městská policie Havířov o částku ve výši 228 000 Kč 

 

 
949/25ZM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2837/1, k.ú. Havířov-město____________      

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

  

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2837/1, k.ú. Havířov-město, odměřenou 

geometrickým plánem č. zak. 1773-29/2011  a nově označenou jako pozemek 

parc.č. 2837/9 o výměře 5 m
2
,  k.ú. Havířov-město paní Boženě Obručové,  

bytem ……………………………………, pod již postavenou garáží   

 

 
950/25ZM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 638, k.ú. Bludovice___________________          

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 638, ost.plocha, ost. komunikace o výměře cca 

70 m
2 

v kat. území Bludovice (výměra bude upřesněna na základě GP) manželům 

Jindřichu Wantulokovi a Janě Wantulokové, bytem ………………………,  

…………………………, za účelem rozšíření stávající zahrady a zpevněné plochy  

před rodinným domem                                                                                              
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951/25ZM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1295/14, k.ú. Bludovice_______________          

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1295/14, ost. plocha, jiná plocha o výměře cca 

130  m
2   

v kat. území Bludovice (výměra bude upřesněna na základě GP) manželům 

Lumíru Maděrovi a Stanislavě Maděrové, bytem ………………………, 

……………………… za účelem rozšíření stávající zahrady u rodinného domu     

                                                                                          

 
952/25ZM/2018 - Záměr prodeje pozemků na stavbu garáže v k.ú. Bludovice_________________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

o d k l á d á 

 

projednání záměru prodeje pozemku parc.č. 3014/6 o výměře 19 m
2 

a pozemku  

parc.č. 3014/7 o výměře 19 m
2
, k.ú. Bludovice panu Ladislavu Kočímu, bytem  

…………………………………, za účelem výstavby garáže 

 

 
953/25ZM/2018 - Silnice I/11 Havířov – Třanovice, záměr projektu – prodloužení Dlouhé třídy__ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příslib finanční spoluúčasti města na prodloužení ulice Dlouhá třída včetně jejího 

připojení na přeložku silnice I/11 v rámci realizace projektu „ Silnice I/11  

Havířov-Třanovice“  

 

u k l á d á 

 

odborným útvarům Magistrátu města Havířova trvale průběžně sledovat vývoj 

přípravy projektu „Silnice I/11 Havířov-Třanovice“ a předložit Zastupitelstvu města 

Havířova zprávu o aktuálním stavu přípravy projektu „Silnice I/11  

Havířov-Třanovice“ 

          Z: ved.OÚR 

ved.OKS 

          T: 2020 
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954/25ZM/2018 - Prodej částí pozemku parc.č. 1473, k.ú. Havířov-město_____________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

   

prodej částí pozemku parc.č. 1473 o celkové výměře 40 m
2
, katastrální území 

Havířov-město, odměřených geometrickým plánem č. zak. 2144-27/2017  

a sloučených do pozemku parc.č. 1472, k.ú. Havířov-město, na kterém se nachází 

stavba čp. 290, k.ú. Havířov-město vlastníkovi stavby Ing. Ctiradu Flisníkovi, 

bytem ……………………… pod již postavenou stavbou za cenu v místě  

a čase obvyklou 840,00 Kč/m
2
, tj. 33.600,00 Kč + 1.900,00 Kč za zpracování 

znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy                                                 

 

                                                                                                        Z: vedoucí EO 

                                                                                                        T:  30.09.2018 

 

 
955/25ZM/2018 - Prodej pozemků pod stavbami garáží v  k.ú. Bludovice_____________________      

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. prodej pozemku parc.č. 3097, k.ú. Bludovice o výměře 19 m
2 

manželům  

Ing. Janu Boháčkovi a Jarmile Boháčkové, oba bytem ……………, 

……………………, pod již postavenou stavbou garáže za cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 12.670,00 Kč (tj. cca 667,00 Kč/m
2
) + výše DPH platné ke dni 

povinnosti přiznat daň 

 

2. prodej  pozemku  parc.č.  3117,  k.ú. Bludovice o výměře 20 m
2   

panu Lumíru Lepíkovi, bytem ………………………, pod již postavenou stavbou 

garáže za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 13.340,00 Kč (tj. 667,00 Kč/m
2
) 

+ výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupních smluv          

                                        

                                                                                                        Z: vedoucí EO 

                                                                                                        T:  30.06.2018 
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956/25ZM/2018 - Prodej pozemku  parc.č. 3181, k.ú. Havířov-město pod stavbou garáže_______      

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

prodej pozemku parc.č. 3181, k.ú. Havířov-město o výměře 21 m
2
 panu  

Miloslavu Adamovi, bytem ……………………………………, pod již  

postavenou stavbou garáže za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 11.180,00 Kč  

(tj. cca 532,00 Kč/m
2
) + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy                                                 

 

                                                                                                        Z: vedoucí EO 

                                                                                                       T:  30.06.2018 

 

 
957/25ZM/2018 - Prodej pozemku parc.č. 1714/76 a části pozemku parc.č. 1714/5,  

k.ú. Prostřední Suchá_________________________________________________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodej pozemku parc.č. 1714/76, ostatní plocha o výměře 192 m
2
 a části pozemku 

parc.č. 1714/5, nově dle geometrického plánu označenou jako parc.č. 1714/199,  

o výměře 182 m
2
, k.ú. Prostřední Suchá, manželům Janu Bajerovi a Soni Bajerové, 

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

za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 350,00 Kč/m
2
, tj. 130.900,00 Kč  

+ 1.900,00 Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 132.800,00 Kč + výše 

DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy 

 

                                                                                                                Z: vedoucí EO                                                                                                                                         

                                                                                                                T: 31. 8. 2018     

 

  
958/25ZM/2018 - Prodej části pozemku parc.č. 1297/1, k.ú. Šumbark________________________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodej části pozemku parc.č. 1297/1, trvalý trávní porost, nově dle geometrického 

plánu označenou jako parc.č. 1297/3, o výměře 223 m
2
, k.ú. Šumbark,  
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paní Martině Chmelové, …………………………………………, za účelem 

zahrady u rodinného domu, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 78.050,00 Kč  

+ 2.700,00 Kč za zpracování znaleckého posudku, tj. celkem 80.750,00 Kč + výše 

DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy 

 

                                                                                                                Z: vedoucí EO                                                                                                                                         

                                                                                                               T: 31. 8. 2018     

 

 
959/25ZM/2018 - Narovnání vlastnického vztahu k podílu ¼  pozemku parc.č. 2672,  

k.ú. Bludovice_______________________________________________________     

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uznání vlastnického práva k ¼ pozemku parc.č. 2672, orná půda o celkové výměře 

773 m
2
, katastrální území Bludovice paní Renatě Přečkové, bytem  

…………………………………, a panu PaedDr. Františku Přečkovi, bytem 

………………………………… 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem notářského 

prohlášení                                                 

                                                                                                        Z: vedoucí EO 

                                                                                                        T:  30.09.2018 

 

  
960/25ZM/2018 - Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 2380/3, k.ú. Dolní Suchá____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

odkoupení pozemku parc.č. 2380/3, ost. plocha, neplodná půda o výměře 671 m
2
, 

kat. území Dolní Suchá od vlastníka: společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem  

Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO: 27769143 za smluvní kupní 

cenu ve výši 33.550,00 Kč (tj. 50,00 Kč/m
2
) + výše DPH platné ke dni povinnosti 

přiznat daň 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy                                                 

 

                                                                                                           Z: vedoucí EO 

                                                                                                           T:  30.09.2018 
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961/25ZM/2018 - Smluvní vztahy v rámci vypořádání dokončené stavby „Parkoviště v lokalitě  

ul. P. Bezruče a F. Hrubína“___________________________________________                

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

v rámci vypořádání stavby č. 9051 „Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče  

a F. Hrubína“  

1. výkup pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 511/123 ostatní plocha, ostatní  

komunikace o výměře 6 m
2
, ve vlastnictví společnosti  RESIDOMO, s.r.o.  

se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,  

IČO: 052 53 268, zastavěného stavbou chodníku v majetku města, přičemž kupní 

cena je sjednána dohodou ve výši 500,00 Kč/m
2
, tj. za výměru 6 m

2
 celkem 

3.000,00 Kč   

 

2. přijetí daru pozemků k.ú. Bludovice, parc. č.  511/120 ostatní plocha, ostatní  

komunikace o  výměře 200 m
2
, parc. č. 511/121 ostatní plocha, zeleň o  výměře 

160 m
2
 a parc. č. 511/122 ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 5 m

2
, 

v majetku Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO: 708 90 692, s nimiž hospodaří Gymnázium, Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace, Studentská 1198/11, Havířov- Podlesí,  IČO: 623 31 582 

do majetku města s tím, že město vyhradí na pozemcích zastavěných stavbou 

parkoviště dvě nově vybudovaná parkovací místa pro potřeby gymnázia a to 

bezúplatně, s vymezením pro pracovní dny a po dobu provozu školy             

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

 

                                                                                                                Z: vedoucí EO 

                                                                                                                T: 31. 12. 2018  

 

  
962/25ZM/2018 - Předání majetku k hospodaření, vynětí majetku z hospodaření a darování  

majetku příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

1. předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, 736 01  Havířov-Město, 

Svornosti 86/2, budova G, IČO: 00601250, a to projektové dokumentace 

k technickému zhodnocení budovy knihovny na ul. Gen. Svobody 53, Havířov-

Šumbark – zateplení stropu půdy v účetní ceně 7.000,00 Kč 
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2. vynětí majetku z hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov, 736 01  Havířov-Město, 

Svornosti 86/2, budova G, IČO: 00601250, a vypuštění tohoto majetku z části 2. 

zřizovací listiny Majetek movitý a majetek nehmotný, a to majetku dle přílohy  

č. 1 pořízeného v rámci investiční akce 8041 – „Rekonstrukce křídla G budovy 

Magistrátu města Havířova“ v účetní ceně 10.812.987,25 Kč  

 

3. darování movitých věcí příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov,  

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

dle přílohy č. 1 pořízeného v rámci investiční akce 8041 – „Rekonstrukce křídla 

G budovy Magistrátu města Havířova“ v účetní ceně 10.812.987,25 Kč 

 

4. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská  

knihovna Havířov, 736 01  Havířov-Město, Svornosti 86/2, budova G,  

IČO: 00601250, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovacích smluv 

 

Z: vedoucí EO 

          T: 31. 5. 2018 

 

u k l á d á   

 

odboru právních služeb vyhotovit dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Městská knihovna Havířov, 736 01  Havířov-Město, Svornosti 86/2, budova G, 

IČO: 00601250 v souladu s tímto usnesením 

Z: vedoucí OPS 

          T: 31. 5. 2018 

 

  
963/25ZM/2018 - Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím – MŠ Přímá  

Havířov, MŠ Mládí Havířov, MKS Havířov a SSRZ Havířov_______________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:  

 

1. technického zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce číslo 17039  

– Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla MŠ Přímá, Havířov v celkové 

účetní ceně 580.903,52 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-

Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČO: 70958246 

 

2. technické zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce číslo 17040  

- Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla na MŠ Mládí, Havířov v celkové 

účetní ceně 599.149,02 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-

Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 
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3. technické zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce číslo 17031  

– Rekonstrukce střechy SD RENETA v celkové účetní ceně 3.104.367,71 Kč 

příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985 

 

4. technického zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce číslo 10024  

– Modernizace Městské sportovní haly Havířov (II. etapa, 2. část) v celkové 

účetní ceně 10.751.752,84 Kč a technického zhodnocení pořízeného ze strany 

příspěvkové organizace, a to rekonstrukce šaten budovy Městské sportovní haly 

v celkové účetní ceně 277.114,20 Kč příspěvkové organizaci Správa sportovních 

a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754 

 

5. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola  

Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČO: 70958246, ve znění 

přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

6. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola  

Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596, ve znění přílohy č. 2 tohoto 

materiálu 

 

7. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské  

kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

 

8. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa  

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754, ve znění přílohy č. 4 

tohoto materiálu 

 

u k l á d á  

 

odboru právních služeb vyhotovit dodatky zřizovacích listin příspěvkových 

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

Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, Městské kulturní středisko 

Havířov a Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, v souladu s tímto 

usnesením 

Z: vedoucí OPS 

          T: 31. 5. 2018 

 

  
964/25ZM/2018 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím MŠ Přímá Havířov,  

MŠ Mládí Havířov a SSRZ Havířov____________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

darování movitých věcí příspěvkovým organizacím, a to:  

 

1. 5 ks vzduchotechnických jednotek, inv. čísla 000000072248 – 000000072252  

v celkové účetní hodnotě 485.694,00 Kč, pořízené v rámci investiční akce 17039 

– Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla MŠ Přímá, Havířov, Mateřské 

škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČO: 70958246    
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2. 6 ks vzduchotechnických jednotek, inv. čísla 000000072254 – 000000072259  

v celkové účetní hodnotě 582.832,80 Kč, pořízené v rámci investiční akce 17040 

Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla MŠ Mládí, Havířov, Mateřské škole 

Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 

 

3. vzduchotechnickou jednotku, inv. číslo 000000072426 v účetní hodnotě  

1.257.862,40 Kč, vzduchotechnickou jednotku, inv. číslo 000000072427 v účetní 

hodnotě 281.427,61 Kč, vzduchotechnickou jednotku, inv. číslo 000000072428 

v účetní hodnotě 277.142,03 Kč, vzduchotechnickou jednotku, inv. číslo 

000000072429 v účetní hodnotě 20.503,75 Kč, vzduchotechnickou jednotku, inv. 

číslo 000000072430 v účetní hodnotě 21.984,80 Kč, vzduchotechnickou 

jednotku, inv. číslo 000000072431 v účetní hodnotě 30.816,28 Kč, pořízených 

v rámci investiční akce 10024 – Modernizace Městské sportovní haly Havířov  

(II. etapa, 2. část) příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov, IČO: 00306754 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovacích smluv 

 

          Z: vedoucí EO 

          T: 31.5.2018 

 

 
965/25ZM/2018 - Souhlas s předfinancováním projektů základním školám___________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

I. bezúročnou návratnou finanční výpomoc příspěvkovým organizacím za účelem  

předfinancování projektů realizovaných v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu takto: 

 

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

IČO: 48805424 na realizaci projektu „Modernizace učeben fyziky  

a přírodopisu na ZŠ K. Světlé“ ve výši 2 366 551,80 Kč dle přílohy č. 1 

 

2. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná, IČO: 61988600 na realizaci projektu „Modernizace odborné 

učebny fyziky-chemie, bez bariér“ ve výši 2 563 480,26 Kč dle přílohy č. 2 

 

3. Základní škole Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 na realizaci projektu „Vybudování 

moderních jazykových učeben“ ve výši 2 220 513,30 Kč dle přílohy č. 3 

 

4. Základní škole Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná,  

IČO: 61988723 na realizaci projektu „Stavební úpravy a modernizace učeben 

cizích jazyků“ ve výši 1 460 897,32 Kč dle přílohy č. 4 
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5. Základní škole a Mateřské škole Havířov – Město Na Nábřeží, příspěvková  

organizace, IČO: 48805271 na realizaci projektu „Modernizace odborných 

učeben na II. stupni ZŠ“ ve výši 3 544 461,90 Kč dle přílohy č. 5 

 

6. Základní škole Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958114 na realizaci projektu „Rekonstrukce 

dvou odborných učeben cizích jazyků“ ve výši 3 132 165,77 Kč  

dle přílohy č. 6 

 

II. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

dle přílohy č. 7 

 

III. uzavření smluv o poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí  

s příspěvkovými organizacemi dle bodu I. části usnesení 

 

IV. zvýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím uvedeným v bodě I.  

na rok 2018 za účelem povinné 10% spoluúčasti žadatelů na projektech 

uvedených v bodě I. části usnesení takto: 

 

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

IČO: 48805424 ve výši 262 950,20 Kč dle přílohy č. 1 

 

2. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 284 831,14 Kč dle přílohy č. 2 

 

3. Základní škole Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 246 723,70 Kč  

dle přílohy č. 3 

 

4. Základní škole Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná,  

IČO: 61988723 ve výši 162 321,93 Kč dle přílohy č. 4 

 

5. Základní škole a Mateřské škole Havířov – Město Na Nábřeží, příspěvková  

organizace, IČO: 48805271 ve výši 393 829,10 Kč dle přílohy č. 5 

 

6. Základní škole Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 348 018,42 Kč  

dle přílohy č. 6 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem smluv o poskytnutí 

bezúročných finančních výpomocí  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2018 

poskytnutí bezúročných finančních výpomocí výše uvedeným základním školám  

a navýšení příspěvků na provoz 

Z: zástupce  

vedoucí OŠK 

T: duben 2018 
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966/25ZM/2018 - Souhlas s předfinancováním projektu ZŠ Žákovská Havířov________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l  u j e  

 

I. bezúročnou návratnou finanční výpomoc ve výši 2 282 825,70 Kč příspěvkové  

organizaci Základní škola Havířov – Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, 

IČO: 62331230 za účelem předfinancování projektu „Venkovní odborná 

učebna“ realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu za podmínky, že příspěvková organizace obdrží kladné rozhodnutí  

o poskytnutí dotace 

 

II. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

s příspěvkovou organizací Základní škola Havířov – Město Žákovská 1/1006 

okres Karviná, IČO: 62331230 

 

III. zvýšení příspěvku na provoz ve výši 253 647,30 Kč příspěvkové organizaci  

Základní škola Havířov – Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230 na rok 2018 za účelem povinné 10% spoluúčasti žadatele  

na projektu „Venkovní odborná učebna“ za podmínky, že příspěvková 

organizace obdrží kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem smlouvy o poskytnutí 

bezúročné finanční výpomoci  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2018 

poskytnutí bezúročné finanční výpomoci a zvýšení příspěvku na provoz výše 

uvedené základní škole 

Z: zástupce  

vedoucí OŠK 

T: duben 2018 

 

  
967/25ZM/2018 - Budoucí financování „Akademie III. věku Havířov 2018-2020“______________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  
 

financování čtyřsemestrálního studia „Akademie III. věku Havířov 2018-2020“ 

z výdajové části rozpočtu odboru školství a kultury v letech 2019 až 2020, a to  

do výše 302 500 Kč včetně DPH   v roce 2019 a 302 500 Kč včetně DPH  

v roce 2020 
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u k l á d á  
 

odboru školství a kultury zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2019 a rok 2020 

financování provozu čtyřsemestrálního studia „Akademie III. věku Havířov  

2018-2020" 

 

 
968/25ZM/2018 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury__________  

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e 

 

zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury na rok 2018, a to 

formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím takto:  

 

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

organizace, IČO: 70958122 ve výši 73 920 Kč na dofinancování plavání 

2. Základní škole a Mateřské škole Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková  

organizace IČO: 48805289 ve výši 35 640 Kč na dofinancování plavání 

3. Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

IČO: 48805513 ve výši 51 040 Kč na dofinancování plavání 

4. Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221  

ve výši 40 480 Kč na dofinancování plavání 

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

organizace, IČO: 70958165 ve výši 22 880 Kč na dofinancování plavání 

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

IČO: 48805424 ve výši 47 080 Kč na dofinancování plavání 

7. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 105 840 Kč, z toho: 

  15 840 Kč na dofinancování plavání  

  90 000 Kč na zabezpečení nerentabilního provozu základní školy  

– provozní zaměstnanci 

8. Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková  

organizace, IČO: 62331248 ve výši 45 320 Kč na dofinancování plavání 

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

IČO: 48805475 ve výši 65 120 Kč na dofinancování plavání 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 59 840 Kč na dofinancování 

plavání 

11. Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková  

organizace, IČO: 70958131 ve výši 52 800 Kč na dofinancování plavání 

12. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  

organizace, IČO:  48805271 ve výši 33 880 Kč na dofinancování plavání 

13. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 ve výši 

641 820, z toho: 

    6 820 Kč na dofinancování plavání 

635 000 Kč na dofinancování výjimky z počtu žáků   

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

organizace, IČO: 70958149 ve výši 16 720 Kč na dofinancování plavání 
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15. Základní škola a Mateřská škola Havířov – Životice Zelená, příspěvková  

organizace, IČO 75027569 ve výši 14 080 Kč na dofinancování plavání 

16. Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230  

ve výši 44 000 Kč na dofinancování plavání 

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2018 výše 

uvedené usnesení 

Z: zástupce  

vedoucí OŠK 

T: červen 2018 

 

  
969/25ZM/2018 - Pořízení automobilů pro Sociální služby města Havířova – zahájení zadávacího  

řízení______________________________________________________________ 

 
Zastupitelstvo města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

pořízení majetku v hodnotě nad 500 tis. Kč pro potřeby Sociálních služeb města 

Havířova: 

1 ks osobní užitkové vozidlo k přepravě seniorů a imobilních občanů 

1 ks osobní užitkové vozidlo s přestavbou k přepravě seniorů a osob tělesně  

postižených 

 

 
970/25ZM/2018 - Zpráva o uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018___ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

Zprávu o uplatňování Územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018, 

včetně pokynů pro zpracování návrhu změny Územního plánu Havířov v rozsahu 

zadání změny, v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. e), § 47 odst. 5, § 55 odst. 

1 a za použití § 55a odst. 1 a § 55b odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořídit 

tuto změnu Územního plánu Havířov vyplývající ze Zprávy o uplatňování 

Územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018 ve zkráceném postupu 

v rozsahu přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

způsob vyhodnocení vyjádření, stanovisek, připomínek a podnětů uplatněných  

při projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov v rozsahu 

přílohy č. 2 tohoto materiálu 
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971/25ZM/2018 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov____________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

r o z h o d l o  

 

nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 

46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  

v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 659/1 v k.ú. Dolní Datyně 

v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 793/1 v k.ú. Bludovice 

v lokalitě č. 3 - na pozemcích parc.č. 21, 22 v k.ú. Prostřední Suchá 

v rozsahu přílohy č. 1  

 

    
972/25ZM/2018 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2018__________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s ch v a l u j e 

 

realizaci těchto investičních akcí z rozpočtu města na rok 2018: 

1. stavba č. 17018 Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město,  

předpokládaná cena 5.100.000 Kč včetně DPH 

2. stavba č. 18020 Parkoviště za bytovým věžovým domem, Havířov- Město,  

předpokládaná cena 7.247.900 Kč včetně DPH 

 

 
973/25ZM/2018 - Udělení předchozího souhlasu s nabytím movitých věcí do majetku města_____ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

pořízení majetku v hodnotě nad 500 tis. Kč  pro potřeby Magistrátu města 

Havířova:  

2ks diskové pole s SSD disky  

1ks VMvare vSphere a Vmware vCenter (sw)  

1ks program pro ochranu citlivých dat 

1 ks rotační kartotéka  

 

 
974/25ZM/2018 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky_____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky na výstavbu soukromé 

části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky nemovitosti: 
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        M. U., ……………………………………………………        

Výše zápůjčky   56.000  Kč 

        Splatnost zápůjčky 60 měsíců 

 

        L. a J. L., ………………………………………………… 

        Výše zápůjčky   45.000  Kč 

        Splatnost zápůjčky 36 měsíců 

 

p o v ě ř u j e 

   

Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, podpisem 

smlouvy o zápůjčce 

Z: vedoucí EO 

T: 05/2018 

           

 
975/25ZM/2018 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2017____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná, IČO 75066611  

a závěrečný účet za rok 2017 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku 

měst a obcí okresu Karviná za rok 2017 bez výhrad (příjmy ve výši 1.545,39 tis. Kč 

a výdaje ve výši 1.290,75 tis. Kč) dle příloh č. 1 až 4 

 

 
976/25ZM/2018 - 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 04. 04. 2018 dle příloh 

 

 
977/25ZM/2018 - Vyřazení neupotřebitelného svěřeného majetku z majetkové a účetní evidence_   

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení neupotřebitelného svěřeného majetku z majetkové a účetní evidence, a to 

stavby hřiště, inv. č. 15/20-21810015, v pořizovací ceně 3.653.469,69 Kč a oplocení 

hřiště, inv. č. 15/20-21810016, v pořizovací ceně 992.339,86 Kč, na ul. Lázeňská, 

Havířov-Město, na parc. č. 649/2, kat. území Havířov-město 
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978/25ZM/2018 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních  

a rekreačních zařízení Havířov_________________________________________    

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

změnu zřizovací listiny ze dne 14.12.2015 příspěvkové organizace Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754, kterou se nahrazuje 

text Článku IV „Účel a předmět činnosti PO“, odst. 2. a 3. novým zněním takto:  

 

„Článek IV 

2. Hlavní předmět činnosti: 

 2.1. provozování zařízení svěřených do správy příspěvkové organizace  

z majetku zřizovatele, 

 2.2. zajišťování výuky plavání dětí, 

 2.3. zajišťování sportovních služeb, 

 2.4. poskytování nájmů nebytových prostor v objektech spravovaných  

příspěvkovou organizací, 

 2.5. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně  

lektorské činnosti,  

 2.6. poskytování tělovýchovných a sportovních služeb.  

 

3.  Doplňková činnost: 

 3.1. hostinská činnost, 

 3.2.  praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, 

 3.3. zajišťování ubytovacích služeb, 

 3.4. prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, 

 3.5. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského  

zákona, 

 3.6. silniční motorová doprava – osobní provozovaná  vozidly určenými  

pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče; nákladní provozovaná vozidly 

nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 

3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.“ 

 

p o v ě ř u j e  

 

podpisem dodatku č. 7 ke zřizovací listině platné ke dni 01.01.2016  

Mgr. Janu Feberovou, primátorku města, a Bc. Alenu Zedníkovou, náměstkyni 

primátorky pro sociální rozvoj  

 

 
979/25ZM/2018 - Souhlas zřizovatele s nabytím nemovité věci do majetku zřizovatele__________   

 
Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pořízení nemovité věci - odstavné a manipulační plochy, do majetku zřizovatele 

příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

IČO: 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí 
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980/25ZM/2018 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2017_________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a  v ě d o m í 

 

vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2017, 

dle důvodové zprávy a příloh. 

 

 
981/25ZM/2018 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 19. – 47.______  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e  n a   v ě d o m í 

 

rozpočtová opatření č. 19., 20., 21. a 22., dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e 

a) rozpočtová opatření č. 23. – 47., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 19. – 47. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2018: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 103 293,01 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 052 618,35 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 27 041,77 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 2 450,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 1 021 182,89 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 288 409,36 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 955 334,26 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 1 028,82 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 22 061,00 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 476 358,24 tis. Kč 

 

odbor organizační 255 282,89 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 7 325,14 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 296 135,11 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 91 212,75 tis. Kč 

 

ekonomický odbor 781 588,66 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 24 341,65 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 333 075,10 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 959,80 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 083,33 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 1 055,36 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 073,20 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 062,60 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 455,80 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 223,08 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 1 953,00 tis. Kč 
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MŠ Okružní 1 142,67 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 699,10 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 164,41 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 090,20 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 939,00 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 0,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 874,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 855,59 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 1 085,41 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 1 011,00 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 703,50 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 3 983,25 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 5 023,75 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 460,10 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 4 002,93 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 3 857,54 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 3 370,57 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 5 918,77 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 5 655,01 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 4 322,60 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 3 887,36 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 7 528,15 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 8 695,77 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 9 873,19 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 924,00 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 3 287,19 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 052,00 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 6 475,27 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času Havířov 2 909,30 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 27 000,00 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 23 170,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 40 727,70 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
10 299,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 44 831,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 35 089,60 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 44 300,00 tis. Kč 

    III. Financování celkem +185 116,35 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 +290 116,35 tis. Kč 
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982/25ZM/2018 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. zápis ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova  

dle Přílohy č. 1 

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

3. zápisy o provedené kontrole dle přiloženého protokolu dle Příloh č. 3.1, 3.2 

 

 
983/25ZM/2018 - Informativní zpráva o činnosti vedení města______________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

předložené informativní zprávy o činnosti vedení města Havířova za období  

od 15.02.2018 do 11.04.2018, dle příloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.         Ing. Karel ŠLACHTA v. r. 

primátorka města                     náměstek primátorky    

                                                                    hospodářský rozvoj  

























































































 

 

   

 

 

 

 

                                                                                                          

  
                                                                                                       

  

 

 

  

  

 
  

25. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
 

 

které se koná 

v pondělí 23. dubna 2018 od 13:00 hod. 
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PP  RR  OO  GG  RR  AA  MM  
25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.04.2018  

 

01. Schválení předsednictva 25. zasedání ZMH, konaného dne 23.04.2018 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova  

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

Lucie Wilčková, referent odboru kancelář primátora   

 
 

02. Schválení programu 25. zasedání ZMH, konaného dne 23.04.2018 

 

      Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova  

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

Lucie Wilčková, referent odboru kancelář primátora  

 
 

03. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 25. zasedání ZMH, konaného dne 23.04.2018 

 

      Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova  

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

Lucie Wilčková, referent odboru kancelář primátora  

 
 

04. Zpráva o ověření zápisu z 24. zasedání ZMH, konaného dne 26.02.2018 

        

      Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova  

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

Lucie Wilčková, referent odboru kancelář primátora   

 
 

05. Kontrola plnění usnesení ZMH 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova  

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

                    Lucie Wilčková, referent odboru kancelář primátora 
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06. Zvýšení příspěvku na provoz Městské policii Havířov - rekonstrukce koupelny  

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka statutárního města Havířova 

Zpracoval:  Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov 

 
 

15. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2837/1, k.ú. Havířov-město 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky 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 

 
 

16. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 638, k.ú. Bludovice 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky 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 

 
 

17. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1295/14, k.ú. Bludovice 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky 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 

 
 

18. Záměr prodeje pozemků na stavbu garáže v k.ú. Bludovice 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky 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 

 
 

19. Prodej částí pozemku parc.č. 1473, k.ú. Havířov-město 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky 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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20. Prodej pozemků pod stavbami garáží v k.ú. Bludovice 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky 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 

 
 

21. Prodej pozemku parc.č. 3181, k.ú. Havířov-město pod stavbou garáže 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky 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 

 
 

22. Prodej pozemku parc.č. 1714/76 a části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední  

Suchá 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky 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 

 
 

23. Prodej části pozemku parc.č. 1297/1, k.ú. Šumbark 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky 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 

 
 

24. Narovnání vlastnického vztahu k podílu ¼  pozemku parc.č. 2672, k.ú. Bludovice 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky 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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25. Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 2380/3, k.ú. Dolní Suchá 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky 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 

 
 

26. Smluvní vztahy v rámci vypořádání dokončené stavby „Parkoviště v lokalitě  

ul. P. Bezruče a F. Hrubína“ 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku  

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

JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

Ilona Krainová, referent oddělení správy majetku EO 

 
 

27. Předání majetku k hospodaření, vynětí majetku z hospodaření a darování majetku  

příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku  

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

JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

Lenka Miklová, referent oddělení správy majetku EO 

 
 

28. Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím – MŠ Přímá Havířov,  

MŠ Mládí Havířov, MKS Havířov a SSRZ Havířov 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku  

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

JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

Lenka Miklová, referent oddělení správy majetku EO 

 
 

29. Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím MŠ Přímá Havířov, MŠ Mládí  

Havířov a SSRZ Havířov 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku  

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

JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

Bc. Markéta Machálková, referent oddělení správy majetku EO 
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30. Souhlas s předfinancováním projektů základním školám  

 

Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj  

Zpracoval:  Ing. Jana Pilariková, zástupce vedoucího odboru školství a kultury 

 
 

31. Souhlas s předfinancováním projektu ZŠ Žákovská Havířov 

 

Předkládá:   Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj  

Zpracoval:  Ing. Jana Pilariková, zástupce vedoucího odboru školství a kultury  

 
 

32. Budoucí financování „Akademie III. věku Havířov 2018-2020“ 

 

Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátora pro sociální rozvoj 

Zpracoval:  Ing. Jana Pilariková, zástupce vedoucího odboru školství a kultury¨ 

Kristina Jančarová, referent oddělení školství OŠK 

 
 

33. Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  

 

Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 

Zpracoval:  Ing. Jana Pilariková, zástupce vedoucího odboru školství a kultury 

Alena Poláčková, referent oddělení školství 

 
 

34. Pořízení automobilů pro Sociální služby města Havířova – zahájení zadávacího  

řízení 

 

Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 

Zpracoval:  Ing. Bernarda Urbancová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Ing. Milan Černý, ředitel Sociálních služeb města Havířova 

Marcela Koníčková, ekonomicko-hospodářský pracovník SSMH  

Bc. Vladislav Streit, referent oddělení strategického rozvoje odboru KP 

 
 

35. Zpráva o uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018 

 

Předkládá:  Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj 

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

Bc. Jana Matuštíková, vedoucí oddělení územního plánování  
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36. Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 

 

Předkládá:  Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj 

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

Bc. Jana Matuštíková, vedoucí oddělení územního plánování  

 
 

37. Silnice I/11 Havířov – Třanovice, záměr projektu – prodloužení Dlouhé třídy 

 

Předkládá:  Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj  

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

Ing.Vojtěch Petrovský, vedoucí stavebního a silničního správního úřadu 

 
 

38. Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2018  

 

Předkládá:  Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj 

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

Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR 

Ing. Miloš Klimeš, ekonom oddělení investic odboru územního rozvoje  

 
 

39. Udělení předchozího souhlasu s nabytím movitých věcí do majetku města 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval:  Ing. Jiřina Zvěřinská, vedoucí organizačního odboru  

Ing. Stanislav Kasaj, vedoucí oddělení informatiky organizačního odboru 

Naděžda Jelínková, referentka organizačního odboru 

 
 

40. Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky 
 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník magistrátu 

Pavlína Demčáková, referent organizačního odboru 

 
 

41. Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2017 

 

Předkládá:  Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj  

Zpracoval:  Mgr. Kateřina Kavková, zástupce vedoucího odboru právních služeb  
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42. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací  

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova 

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora 

Mgr. Eva Havlů, vedoucí odd. strategického rozvoje odboru KP 

 
 

43. Vyřazení neupotřebitelného svěřeného majetku z majetkové a účetní evidence   

 

Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 

Zpracoval:  Ing. Radomír Kácal, ředitel příspěvkové organizace 

 
 

44. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních  

zařízení Havířov    

 

Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 

Zpracoval:  Ing. Radomír Kácal, ředitel příspěvkové organizace 

 
 

45. Souhlas zřizovatele s nabytím nemovité věci do majetku zřizovatele   

 

Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 

Zpracoval:  Ing. Radomír Kácal, ředitel příspěvkové organizace 

 
 

46. Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2017 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

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

Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO 

Ing. Pavlína Gurecká, referent oddělení rozpočtu EO  

Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu EO 

 
 

47. Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 19. – 47.  

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku  

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

Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO 

Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu EO  
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48. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 

 

Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, předseda KV ZMH 

Zpracoval:  Ing. Eduard Heczko, předseda KV ZMH 

Petra Maňhalová, DiS., tajemnice KV ZMH 

 
 

49. Informativní zpráva o činnosti vedení města 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova 

Zpracoval:  Mgr. Jana Feberová, primátorka města Havířova 

                Bc. Josef Bělica, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

                Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj  

                Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 

 
 

50. Vystoupení občanů a interpelace zastupitelů 

 

- tento bod bude zařazen 2 hodiny po zahájení 25. zasedání ZMH   

 



 

Příloha č. 1    

 
Soupis majetku pořízeného v rámci investiční akce č. 8041 – „Rekonstrukce křídla G budovy Magistrátu 

města Havířova“ 

 

Inventární číslo Název Účetní cena 

000000026169 zesilovač signálu 16 764,00 

000000026170 hlasový maják - zařízení pro nedoslýchavé 15 096,00 

000000026171 hlasový maják - zařízení pro nedoslýchavé 15 096,00 

000000026172 výkonový zesilovač 15 552,00 

000000026173 ruční mikrofon 8 352,00 

000000026174 DVD přehrávač 4 080,00 

000000026175 promítací plátno 16 944,00 

000000026176 promítací plátno 16 944,00 

000000026177 promítací plátno 16 944,00 

000000026178 zesilovač 4 488,00 

000000026179 skříňka pod kopírku 3 975,96 

000000026180 výpůjční pult 1L 14 155,56 

000000026181 výpůjční pult 1L 14 155,56 

000000026182 výpůjční pult 1P 14 155,56 

000000026183 výpůjční pult 1P 14 155,56 

000000026184 výpůjční pult 2L 11 743,56 

000000026185 výpůjční pult 2P 11 743,56 

000000026186 VP - skříňka se šuplíkem 5 322,36 

000000026187 VP - skříňka se šuplíkem 5 322,36 

000000026188 VP - skříňka se šuplíkem 5 322,36 

000000026189 VP - skříňka se šuplíkem 5 322,36 

000000026190 VP - skříňka se šuplíkem 5 322,36 

000000026191 VP - skříňka se šuplíkem 5 322,36 

000000026192 VP - skříňka se šuplíkem 5 322,36 

000000026193 VP - skříňka se šuplíkem 5 322,36 

000000026194 VP - skříňka se šuplíkem 5 855,16 

000000026195 VP - skříňka se šuplíkem 5 855,16 

000000026196 VP - skříňka se šuplíkem 5 855,16 

000000026197 VP - příruční knihovna 5 886,36 

000000026198 VP - příruční knihovna 5 886,36 

000000026199 VP - příruční knihovna 4 218,36 

000000026200 VP - příruční knihovna 4 218,36 

000000026201 VP - příruční knihovna 4 218,36 

000000026202 VP - příruční knihovna 4 218,36 

000000026203 VP - policová skříň pod kopírku 3 744,36 



 

000000026204 VP - policová skříň pod kopírku 3 744,36 

000000026205 oboustranný regál 4 704,36 

000000026206 oboustranný regál 4 704,36 

000000026207 oboustranný regál 4 704,36 

000000026208 oboustranný regál 4 704,36 

000000026209 oboustranný regál 4 704,36 

000000026210 oboustranný regál 4 704,36 

000000026211 stůl pod PC 8 023,56 

000000026212 stůl pod PC 8 023,56 

000000026213 stůl pod PC 8 023,56 

000000026214 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026215 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026216 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026217 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026218 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026219 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026220 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026221 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026222 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026223 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026224 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026225 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026226 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026227 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026228 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026229 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026230 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026231 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026232 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026233 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026234 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026235 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026236 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026237 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026238 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026239 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026240 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026241 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026242 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026243 rostliny v květináči 9 845,16 



 

000000026244 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026245 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026246 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026247 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026248 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026249 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026250 rostliny v květináči 9 845,16 

000000026251 regály SK 1 5 981,16 

000000026252 regály SK 1 5 981,16 

000000026253 regály SK 1 5 981,15 

000000026254 regály SK 1a 6 274,57 

000000026255 regály SK 1a 6 274,57 

000000026256 regály SK 1a 6 274,57 

000000026257 regály SK 1a 6 274,57 

000000026258 regály SK 1a 6 274,57 

000000026259 regály SK 1a 6 274,57 

000000026260 regály SK 11 3 267,96 

000000026261 regály SK 12 4 076,76 

000000026262 regály SK 12 4 076,76 

000000026263 regály SK 13 4 303,56 

000000026264 regály SK 13 4 303,56 

000000026265 regály SK 13 4 303,56 

000000026266 regály SK 13 4 303,56 

000000026267 regály SK 13 4 303,56 

000000026268 regály SK 13 4 303,56 

000000026269 regály SK 13 4 303,56 

000000026270 regály SK 13 4 303,56 

000000026271 regály SK 13 4 303,56 

000000026272 regály SK 13 4 303,56 

000000026273 regály SK 13 4 303,56 

000000026274 skříně 14 11 462,76 

000000026275 zásuvkové kontejnery 15 6 356,76 

000000026276 zásuvkové kontejnery 15 6 356,76 

000000026277 zásuvkové kontejnery 15 6 356,76 

000000026278 zásuvkové kontejnery 15 6 356,76 

000000026279 zásuvkové kontejnery 15 6 356,76 

000000026280 zásuvkové kontejnery 15 6 356,76 

000000026281 zásuvkové kontejnery 15 6 356,76 

000000026282 zásuvkové kontejnery 15 6 356,76 

000000026283 zásuvkové kontejnery 15 6 356,76 



 

000000026284 zásuvkové kontejnery 15 6 356,76 

000000026285 zásuvkové kontejnery 15 6 356,76 

000000026286 zásuvkové kontejnery 15 6 356,76 

000000026287 zásuvkové kontejnery 15 6 356,76 

000000026288 zásuvkové kontejnery 15 6 356,76 

000000026289 zásuvkové kontejnery 15a 5 558,76 

000000026290 zásuvkové kontejnery 15a 5 558,76 

000000026291 zásuvkové kontejnery 15a 5 558,76 

000000026292 zásuvkové kontejnery 15a 5 558,76 

000000026293 zásuvkové kontejnery 15a 5 558,76 

000000026294 zásuvkové kontejnery 15a 5 558,76 

000000026295 zásuvkové kontejnery 15a 5 558,76 

000000026296 plechový kontejner 15b 18 264,36 

000000026298 šatní skříně 6 090,36 

000000026299 šatní skříně 6 090,36 

000000026300 šatní skříně 6 090,36 

000000026301 šatní skříně 6 090,36 

000000026302 šatní skříně 6 090,36 

000000026303 šatní skříně 6 090,36 

000000026304 šatní skříně 6 090,36 

000000026305 šatní skříně 6 090,36 

000000026306 šatní skříně 6 090,36 

000000026307 šatní skříně 6 090,36 

000000026308 šatní skříně 6 090,36 

000000026309 policová skříň 3 533,16 

000000026310 policová skříň 3 533,16 

000000026311 policová skříň 3 533,16 

000000026312 policová skříň 3 533,16 

000000026313 policová skříň 3 533,16 

000000026314 policová skříň 4 955,16 

000000026315 policová skříň 4 955,16 

000000026316 policová skříň 4 955,16 

000000026317 policová skříň 4 955,16 

000000026318 regál 6 494,76 

000000026319 regál 6 494,76 

000000026320 policová skříň 8 427,96 

000000026321 policová skříň 8 427,96 

000000026322 policová skříň 8 427,96 

000000026323 policová skříň 3 864,36 

000000026324 policová skříň 3 864,36 



 

000000026325 policová skříň 3 864,36 

000000026326 policová skříň 3 864,36 

000000026327 policová skříň 3 864,36 

000000026328 policová skříň 3 864,36 

000000026329 policová skříň 3 864,36 

000000026330 policová skříň 3 864,36 

000000026331 policová skříň 3 864,36 

000000026332 policová skříň 3 864,36 

000000026333 policová skříň 3 864,36 

000000026334 policová skříň 3 864,36 

000000026335 policová skříň 3 864,36 

000000026336 policová skříň 3 864,36 

000000026337 policová skříň 3 864,36 

000000026338 policová skříň 3 864,36 

000000026339 policová skříň 3 738,66 

000000026340 policová skříň 3 738,66 

000000026341 policová skříň 3 738,66 

000000026342 policová skříň 3 738,66 

000000026343 policová skříň 3 738,66 

000000026344 policová skříň 3 738,66 

000000026345 skříň SK 23 F 5 774,76 

000000026346 skříň SK 23 F 5 774,76 

000000026347 skříň SK 23 F 5 774,76 

000000026348 skříň SK 23 F 5 774,76 

000000026349 skříň SK 23 F 5 774,76 

000000026350 skříň SK 23 F 5 774,76 

000000026351 skříň SK 23 F 5 774,76 

000000026352 skříň SK 23 F 5 774,76 

000000026353 skříň SK 23 F 5 774,76 

000000026354 skříň SK 23 F 5 774,76 

000000026355 skříň SK 23 F 5 774,76 

000000026356 skříň SK 23 F 5 774,76 

000000026357 skříň SK 23 F 5 774,76 

000000026358 skříň SK 23 F 5 774,76 

000000026359 skříň SK 24F 3 065,16 

000000026360 skříň SK 24F 3 065,16 

000000026361 skříň SK 24F 3 065,16 

000000026362 skříň SK 24F 3 065,16 

000000026363 skříň SK 25 F 5 018,76 

000000026364 skříň SK 25 F 5 018,76 



 

000000026365 skříň SK 25 F 5 018,76 

000000026366 skříň SK 25 F 5 018,76 

000000026367 skříň SK 25 F 5 018,76 

000000026368 skříň SK 25 F 5 018,76 

000000026369 skříň SK 25 F 5 018,76 

000000026370 skříňová sestava SK 26 F 16 187,10 

000000026417 projektor 32 952,00 

000000026431 promítací plátno 20 208,00 

000000026432 televize s obrazovkou LCD 46 38 916,00 

000000026433 televize s obrazovkou LCD 46 38 916,00 

000000026434 rostliny v květináči 21 683,76 

000000026435 skříňová sestava 22 053,96 

000000026436 sestava ragálů 25 393,56 

000000026437 nástavec 11 526,36 

000000026438 nástavec 11 526,36 

000000026439 nástavec 11 526,36 

000000026440 nástavec 11 526,36 

000000026441 regál 4 341,96 

000000026442 regál 4 341,96 

000000026443 regál 4 341,96 

000000026444 regál 4 341,96 

000000026445 regál 4 341,96 

000000026446 regál 4 341,96 

000000026447 regál 4 341,96 

000000026448 regál 4 341,96 

000000026449 regál 4 341,96 

000000026450 regál 4 341,96 

000000026451 regál SK 31 11 620,32 

000000026452 hrabadlo SK 32 F (skřínka) 4 538,76 

000000026453 hrabadlo SK 32 F (skřínka) 4 538,76 

000000026454 hrabadlo SK 32 F (skřínka) 4 538,76 

000000026455 zásuvková skříňka na CD a DVD 9 405,96 

000000026456 zásuvková skříňka na CD a DVD 9 405,96 

000000026457 zásuvková skříňka na CD a DVD 9 405,96 

000000026458 zásuvková skříňka na CD a DVD 9 405,96 

000000026459 zásuvková skříňka na CD a DVD 9 405,96 

000000026460 zásuvková skříňka na CD a DVD 9 405,96 

000000026461 zásuvková skříňka na CD a DVD (sk 34) 15 377,96 

000000026462 zásuvková skříňka na CD a DVD (sk 34) 15 377,96 

000000026463 zásuvková skříňka na CD a DVD (sk 34) 15 377,96 



 

000000026464 zásuvková skříňka na CD a DVD (sk 34) 15 377,96 

000000026465 regál LP desky SK 35 F 6 007,42 

000000026466 regál LP desky SK 35 F 6 007,42 

000000026467 regál LP desky SK 35 a 10 573,69 

000000026468 regál LP desky SK 35 a 10 573,69 

000000026469 regál LP desky SK 35 b 9 518,22 

000000026470 skříň kovová policová 8 649,96 

000000026471 skříň kovová policová 8 649,96 

000000026472 skříň kovová policová 8 649,96 

000000026473 skříň kovová policová 8 649,96 

000000026474 skříň kovová policová 8 649,96 

000000026475 skříň kovová policová 8 649,96 

000000026476 skříň kovová policová 8 649,96 

000000026477 skříň kovová policová 8 649,96 

000000026478 skříň kovová policová 8 649,96 

000000026479 skříň kovová policová 8 649,96 

000000026480 skříň kovová policová 8 649,96 

000000026481 skříň kovová policová 8 649,96 

000000026482 skříň kovová policová 8 649,96 

000000026483 skříň kovová policová 8 649,96 

000000026484 skříň kovová policová 8 649,96 

000000026485 skříň kovová policová 8 649,96 

000000026486 regál kovový 5 561,16 

000000026487 zásuvková skříň SK 36 F 7 779,96 

000000026488 regál 6 861,96 

000000026489 regál 6 861,96 

000000026490 regál 6 861,96 

000000026491 regál 6 861,96 

000000026492 regál 6 861,96 

000000026493 regál 6 861,96 

000000026494 regál 6 861,96 

000000026495 regál 6 861,96 

000000026496 regál 6 861,96 

000000026497 regál 6 861,96 

000000026498 regál 6 861,96 

000000026499 regál 6 861,96 

000000026500 regál 6 861,96 

000000026501 regál 6 861,96 

000000026502 regál 6 861,96 

000000026503 regál 6 861,96 



 

000000026504 regál 6 861,96 

000000026505 regál 6 861,96 

000000026506 regál 6 861,96 

000000026507 regál 6 861,96 

000000026508 police na MC kazety 3 998,76 

000000026509 police na MC kazety 3 998,76 

000000026510 police na MC kazety 3 998,76 

000000026511 policová skříň na PC 5 064,36 

000000026512 policová skříň na hudební nástroje 6 550,15 

000000026513 policová skříň na hudební nástroje 6 550,15 

000000026514 regály SK 5F 7 971,96 

000000026515 regály SK 5F 7 971,96 

000000026516 regály SK 5F 7 971,96 

000000026517 regály SK 5F 7 971,96 

000000026518 regály SK 5F 7 971,96 

000000026519 regály SK 5F 7 971,96 

000000026520 regály SK 5F 7 971,96 

000000026521 regály SK 5F 7 971,96 

000000026522 regály SK 5F 7 971,96 

000000026523 regály SK 5F 7 971,96 

000000026524 regály SK 5F 7 971,96 

000000026525 regály SK 5F 7 971,96 

000000026526 regály SK 5aa 7 553,34 

000000026527 regály SK 5aa 7 553,34 

000000026528 regály SK 5aa 7 553,34 

000000026529 regály SK 5a1 4 560,34 

000000026530 regály SK 5a1 4 560,34 

000000026531 regály SK 5a1 4 560,34 

000000026532 regály SK 5a1 4 560,34 

000000026533 regály SK 5a1 4 560,34 

000000026534 regály SK 5a2 3 185,86 

000000026535 regály SK 5a2 3 185,86 

000000026536 regály SK 5a2 3 185,86 

000000026537 regály SK 5a2 3 185,86 

000000026538 regály SK 5a2 3 185,86 

000000026539 regály SK 5b 4 886,76 

000000026540 regály SK 5b 4 886,76 

000000026541 regály SK 5b1 5 203,37 

000000026542 regály SK 5b1 5 203,37 

000000026543 regály SK 5b2 4 167,83 



 

000000026544 regály SK 5b2 4 167,83 

000000026545 regály SK 5b3 4 283,30 

000000026546 regály SK 5b3 4 283,30 

000000026547 regály SK 5b3 4 283,30 

000000026548 regály SK 5b3 4 283,30 

000000026549 regály SK 5e 6 371,98 

000000026550 regály SK 5e 6 371,98 

000000026551 regály SK 5d 4 488,17 

000000026552 regály SK 5d 4 488,17 

000000026553 regály SK 7b 4 693,56 

000000026554 regály SK 7b 4 693,56 

000000026555 regály SK 7b 4 693,56 

000000026556 regály SK 7b 4 693,56 

000000026557 regály SK 7b 4 693,56 

000000026558 regály SK 7b 4 693,56 

000000026559 regály SK 7b1 4 771,55 

000000026560 regály SK 7b1 4 771,55 

000000026561 regály SK 7b2 5 140,20 

000000026562 regály SK 7b2 5 140,20 

000000026563 regály SK 7f 7 505,27 

000000026564 regály SK 7f 7 505,27 

000000026565 regály SK 7f 7 505,27 

000000026566 regály SK 7f 7 505,27 

000000026567 regály SK 7f 7 505,27 

000000026568 regály SK 7f 7 505,27 

000000026569 regály SK 7f 7 505,27 

000000026570 regály SK 7f 7 505,27 

000000026571 regály SK 7a 4 847,10 

000000026572 regály SK 7a 4 847,10 

000000026573 regály SK 7a 4 847,10 

000000026574 regály SK 7a 4 847,10 

000000026575 regály SK 9F 8 520,36 

000000026576 regály SK 9F 8 520,36 

000000026577 regály SK 9F 8 520,36 

000000026578 regály SK 9F 8 520,36 

000000026579 regály SK 9F 8 520,36 

000000026580 regály SK 9F 8 520,36 

000000026581 regály SK 9F 8 520,36 

000000026582 regály SK 9F 8 520,36 

000000026583 regály SK 9F 8 520,36 



 

000000026584 regály SK 9F 8 520,36 

000000026585 regály SK 9F 8 520,36 

000000026586 regály SK 9a 5 298,36 

000000026587 regály SK 9a 5 298,36 

000000026588 regály SK 9a 5 298,36 

000000026589 regály SK 9a 5 298,36 

000000026590 regály SK 9a 5 298,36 

000000026591 regály SK 9a 5 298,36 

000000026592 regály SK 9a 5 298,36 

000000026593 regály SK 9an 7 683,00 

000000026594 regály SK 9an 7 683,00 

000000026595 regály SK 9an 7 683,00 

000000026596 regály SK 9b 4 822,38 

000000026597 regály SK 9b 4 822,38 

000000026598 regály SK 9b 4 822,38 

000000026599 regály SK 9b 4 822,38 

000000026600 regály SK 9c 8 177,41 

000000026601 regály SK 9c 8 177,41 

000000026602 regály SK 9c 8 177,41 

000000026603 regály SK 9c 8 177,41 

000000026604 regály SK 9c1 7 730,64 

000000026605 regály SK 9c1 7 730,64 

000000026606 regály SK 9c1 7 730,64 

000000026607 regály SK 9d 4 495,56 

000000026608 regály SK 9d 4 495,56 

000000026609 regály SK 9e 4 495,56 

000000026610 regály SK 9e 4 495,56 

000000026611 regály SK 9e 4 495,56 

000000026612 regály SK 9e1 4 708,49 

000000026613 regály SK 9e1 4 708,49 

000000026614 regály SK 9e1 4 708,49 

000000026615 regály SK 9e1 4 708,49 

000000026616 regály SK 9e1 4 708,49 

000000026617 skříň SK 48 na AV techniku 5 038,97 

000000026618 skříň SK 48 b na AV techniku 4 953,00 

000000026619 odkládací stěna O1 5 171,16 

000000026620 odkládací stěna O1 5 171,16 

000000026621 odkládací stěna O2 4 705,56 

000000026622 odkládací stěna O2 4 705,56 

000000026623 odkládací stěna O2 4 705,56 



 

000000026624 odkládací stěna O5 4 526,76 

000000026625 odkládací stěna O3 17 285,16 

000000026626 odkládací stěna O4 7 649,16 

000000026628 odkládací stěna O6 4 093,56 

000000026629 odkládací stěna O6 4 093,56 

000000026630 odkládací stěna O6 4 093,56 

000000026631 odkládací stěna O6 4 093,56 

000000026632 odkládací stěna O6a 7 407,96 

000000026633 odkládací stěna O6a 7 405,56 

000000026634 odkládací stěna O6a 7 405,56 

000000026635 stůl ST10 8 318,76 

000000026636 stůl ST11 10 514,76 

000000026637 stůl ST11 10 514,76 

000000026638 stůl ST13a 3 641,16 

000000026639 stůl ST 15 - dětská klubovna 3 906,36 

000000026640 stůl ST 15 - dětská klubovna 3 906,36 

000000026641 stůl ST 15 - dětská klubovna 3 906,36 

000000026642 stůl ST 15 - dětská klubovna 3 906,36 

000000026643 stůl ST 15 - dětská klubovna 3 906,36 

000000026644 stůl ST 15 - dětská klubovna 3 906,36 

000000026645 stůl ST 15 - dětská klubovna 3 906,36 

000000026646 stůl ST 15 - dětská klubovna 3 906,36 

000000026647 stůl ST 15 - dětská klubovna 3 906,36 

000000026648 stůl ST 15 - dětská klubovna 3 906,36 

000000026649 stůl ST 15 - dětská klubovna 3 906,36 

000000026650 stůl ST 15 - dětská klubovna 3 906,36 

000000026651 stůl ST 15a - dětská klubovna 6 201,96 

000000026652 stůl ST 16L 3 318,36 

000000026653 stůl ST 16L 3 318,36 

000000026654 stůl ST 16L 3 318,36 

000000026655 stůl ST 16L 3 318,36 

000000026656 stůl ST 16L 3 318,36 

000000026657 stůl ST 16L 3 318,36 

000000026658 stůl ST 16L 3 318,36 

000000026659 stůl ST 16L 3 318,36 

000000026660 stůl ST 16L 3 318,36 

000000026661 stůl ST 16L 3 318,36 

000000026662 stůl ST 16L 3 318,36 

000000026663 stůl ST 16L 3 318,36 

000000026664 stůl ST 16P 3 318,36 



 

000000026665 stůl ST 16P 3 318,36 

000000026666 stůl ST 1P 3 318,36 

000000026667 stůl ST 16P 3 318,36 

000000026668 stůl ST 16P 3 318,36 

000000026669 stůl ST 17 - skleněná deska 10 497,96 

000000026670 stůl ST 17 - skleněná deska 10 497,96 

000000026671 stůl ST 18 5 745,96 

000000026672 stůl ST 19 3 305,16 

000000026673 stůl ST 19 3 305,16 

000000026674 stůl ST 19 3 305,16 

000000026675 stůl ST 19 3 305,16 

000000026676 stůl ST 19 3 305,16 

000000026677 stůl ST 19 3 305,16 

000000026678 stůl ST 19 3 305,16 

000000026679 stůl ST 19 3 305,16 

000000026680 stůl ST 19 3 305,16 

000000026681 stůl ST 19 3 305,16 

000000026682 stůl ST 19 3 305,16 

000000026683 stůl ST 19 3 305,16 

000000026684 stůl ST 19 3 305,16 

000000026685 stůl ST 19 3 305,16 

000000026686 stůl ST 19 3 305,16 

000000026687 stůl ST 1 L 12 529,56 

000000026688 stůl ST 1 L 12 529,56 

000000026689 stůl ST 1 L 12 529,56 

000000026690 stůl ST 1 L 12 529,56 

000000026691 stůl ST 1 L 12 529,56 

000000026692 stůl ST 1 L 12 529,56 

000000026693 stůl ST 1 L 12 529,56 

000000026694 stůl ST 1 L 12 529,56 

000000026695 Stůl ST 1 P 12 529,56 

000000026696 Stůl ST 1 P 12 529,56 

000000026697 Stůl ST 1 P 12 529,56 

000000026698 Stůl ST 1 P 12 529,56 

000000026699 Stůl ST 1 P 12 529,56 

000000026700 Stůl ST 1 P 12 529,56 

000000026701 Stůl ST 1 P 12 529,56 

000000026702 Stůl ST 1 P 12 529,56 

000000026703 stůl ST přídavný 8 202,36 

000000026704 stůl ST 20 4 160,76 



 

000000026705 stůl ST 20 4 160,76 

000000026706 stůl ST 20 4 160,76 

000000026707 stůl ST 20 4 160,76 

000000026708 stůl ST 20 4 160,76 

000000026709 stůl ST 20 4 160,76 

000000026710 stůl ST 20 4 160,76 

000000026711 stůl ST 23 - ponk 12 471,96 

000000026712 stůl ST 3a - přídavný 3 153,68 

000000026713 stůl ST 3a - přídavný 3 153,68 

000000026714 stůl ST 5 10 041,96 

000000026715 stůl ST 6 - konferenční 9 301,56 

000000026716 stůl ST 7 - konferenčníi 13 073,16 

000000026717 stůl ST 9 4 029,96 

000000026718 stůl ST 9 4 029,96 

000000026719 stůl ST 9 4 029,96 

000000026720 stůl ST 9 4 029,96 

000000026721 stůl ST 9 4 029,96 

000000026722 stůl ST 9 4 029,96 

000000026723 stůl ST 9 4 029,96 

000000026724 stůl ST 9 4 029,96 

000000026725 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026726 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026727 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026728 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026729 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026730 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026731 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026732 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026733 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026734 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026735 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026736 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026737 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026738 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026739 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026740 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026741 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026742 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026743 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026744 židle stohovatelná 5 312,76 



 

000000026745 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026746 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026747 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026748 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026749 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026750 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026751 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026752 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026753 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026754 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026755 židle stohovatelná 5 312,76 

000000026756 dvoumístné křeslo na kovové podnoži se stolkem 8 569,56 

000000026757 dvoumístné křeslo na kovové podnoži se stolkem 8 569,56 

000000026758 dvoumístné křeslo na kovové podnoži se stolkem 8 569,56 

000000026759 jednací židle stohovatelná s područkami 4 883,16 

000000026760 jednací židle stohovatelná s područkami 4 883,16 

000000026761 kancelářská židle 7 769,16 

000000026762 kancelářská židle 7 769,16 

000000026763 kancelářská židle 7 769,16 

000000026764 kancelářská židle 7 769,16 

000000026765 kancelářská židle 7 769,16 

000000026766 kancelářská židle 7 769,16 

000000026767 kancelářská židle 7 769,16 

000000026768 kancelářská židle 7 769,16 

000000026769 kancelářská židle 7 769,16 

000000026770 kancelářská židle 7 769,16 

000000026771 kancelářská židle 7 769,16 

000000026772 kancelářská židle 7 769,16 

000000026773 kancelářská židle 7 769,16 

000000026774 kancelářská židle 7 769,16 

000000026775 kancelářská židle 7 769,16 

000000026776 kancelářská židle 7 769,16 

000000026777 kancelářská židle 7 769,16 

000000026778 kancelářská židle 7 769,16 

000000026779 kancelářská židle 7 769,16 

000000026780 kancelářská židle 7 769,16 

000000026781 kancelářská židle 7 769,16 

000000026782 kancelářská židle 7 769,16 

000000026783 kancelářská židle 7 769,16 

000000026784 kancelářská židle 7 769,16 



 

000000026785 kancelářská židle 7 769,16 

000000026786 kancelářská židle 7 769,16 

000000026787 kancelářská židle 7 769,16 

000000026788 kancelářská židle 7 769,16 

000000026789 kancelářská židle 7 769,16 

000000026790 kancelářská židle 7 769,16 

000000026791 kancelářská židle 7 769,16 

000000026792 kancelářská židle 7 769,16 

000000026793 kancelářská židle 7 769,16 

000000026794 kancelářská židle 7 769,16 

000000026795 kancelářská židle 7 769,16 

000000026796 kancelářská židle 7 769,16 

000000026797 kancelářská židle 7 769,16 

000000026798 kancelářská židle 7 769,16 

000000026799 kancelářská židle 7 769,16 

000000026800 kancelářská židle 18 836,76 

000000026801 sedlová židle 6 219,96 

000000026802 sedlová židle 6 219,96 

000000026803 sedlová židle 6 219,96 

000000026804 sedlová židle 6 219,96 

000000026805 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026806 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026807 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026808 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026809 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026810 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026811 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026812 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026813 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026814 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026815 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026816 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026817 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026818 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026819 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026820 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026821 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026822 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026823 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026824 jednací židle s područkami 5 137,56 



 

000000026825 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026826 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026827 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026828 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026829 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026830 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026831 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026832 jednací židle s područkami 5 137,56 

000000026833 křeslo na kovové podnoži 10 334,76 

000000026834 křeslo na kovové podnoži 10 334,76 

000000026835 křeslo na kovové podnoži 10 334,76 

000000026836 křeslo na kovové podnoži 10 334,76 

000000026837 křeslo na kovové podnoži 10 334,76 

000000026838 křeslo na kovové podnoži 10 334,76 

000000026839 křeslo na kovové podnoži 10 334,76 

000000026841 sedací vak Fatboy 4 712,76 

000000026842 sedací vak Fatboy 4 712,76 

000000026843 sedací vak Fatboy 6 653,16 

000000026844 sedací vak Fatboy 6 653,16 

000000026845 sedací vak Fatboy 6 653,16 

000000026846 sedací vak Fatboy 6 653,16 

000000026847 židle ke klavíru 4 369,56 

000000026848 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026849 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026850 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026851 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026852 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026853 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026854 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026855 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026856 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026857 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026858 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026859 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026860 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026861 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026862 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026863 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026864 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026865 jednací židle F 1 7 725,96 



 

000000026866 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026867 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026868 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026869 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026870 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026871 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026872 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026873 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026874 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026875 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026876 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026877 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026878 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026879 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026880 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026881 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026882 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026883 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026884 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026885 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026886 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026887 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026888 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026889 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026890 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026891 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026892 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026893 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026894 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026895 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026896 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026897 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026898 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026899 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026900 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026901 jednací židle F 1 7 725,96 

000000026902 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026903 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026904 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026905 jednací židle F 1 6 192,36 



 

000000026906 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026907 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026908 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026909 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026910 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026911 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026912 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026913 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026914 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026915 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026916 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026917 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026918 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026919 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026920 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026921 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026922 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026923 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026924 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026925 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026926 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026927 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026928 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026929 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026930 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026931 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026932 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026933 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026934 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026935 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026936 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026937 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026938 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026939 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026940 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026941 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026942 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026943 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026944 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026945 jednací židle F 1 6 192,36 



 

000000026946 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026947 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026948 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026949 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026950 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026951 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026952 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026953 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026954 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026955 jednací židle F 1 6 192,36 

000000026956 jednací židle F 1 9 092,76 

000000026957 jednací židle F 1 9 092,76 

000000026958 jednací židle F 1 9 092,76 

000000026959 jednací židle F 1 9 092,76 

000000026960 jednací židle F 1 9 092,76 

000000026961 jednací židle F 1 9 092,76 

000000026962 kancelářská židle 18 570,36 

000000026963 dílenská židle 3 015,96 

000000026964 výstavní panel Dl s chromovanou sítí 7 311,60 

000000026965 výstavní panel Dl s chromovanou sítí 7 311,60 

000000026966 výstavní panel Dl s chromovanou sítí 7 311,60 

000000026967 výstavní panel Dl s chromovanou sítí 7 311,60 

000000026968 výstavní panel Dl s chromovanou sítí 7 311,60 

000000026969 výstavní panel Dl s chromovanou sítí 7 311,60 

000000026970 výstavní panel Dl s chromovanou sítí 7 311,60 

000000026971 výstavní panel Dl s chromovanou sítí 7 311,60 

000000026972 výstavní panel Dl s chromovanou sítí 7 311,60 

000000026973 výstavní panel Dl s chromovanou sítí 7 311,60 

000000026974 prosklená vitrína 8 576,40 

000000026975 prosklená vitrína 8 576,40 

000000026976 systém MaR 10 512,00 

000000026977 obslužný pult protipožární ochrany 13 896,00 

000000026978 klíčový trezor protipožární ochrany 32 160,00 

000000026979 elektrická zabezpečovací signalizace 33 984,00 

000000026980 hasicí přístroj 1 396,56 

000000026981 hasicí přístroj 1 396,56 

000000026982 hasicí přístroj 1 396,56 

000000026983 hasicí přístroj 1 396,56 

000000026984 hasicí přístroj 1 396,56 

000000026985 hasicí přístroj 1 396,56 



 

000000026986 hasicí přístroj 1 396,56 

000000026987 hasicí přístroj 1 396,56 

000000026988 hasicí přístroj 1 396,56 

000000026989 hasicí přístroj 1 396,56 

000000026990 hasicí přístroj 1 396,56 

000000026991 hasicí přístroj 1 396,56 

000000026992 hasicí přístroj 1 396,56 

000000026993 hasicí přístroj 1 396,56 

000000026994 hasicí přístroj 2 983,44 

000000026995 hasicí přístroj 2 983,44 

000000026996 hasicí přístroj 2 983,44 

000000026997 hasicí přístroj 2 983,44 

000000026998 hasicí přístroj 2 983,44 

000000026999 rozvodný panel 19 palců 1 176,00 

000000027000 anténa 1 230,00 

000000027001 anténa 1 116,00 

000000027002 policová skříň 2 906,87 

000000027003 nástavec 1 562,76 

000000027004 nástavec 1 562,76 

000000027005 nástavec 1 562,76 

000000027006 nástavec 1 562,76 

000000027007 nástavec 1 562,76 

000000027008 nástavec 1 562,76 

000000027009 nástavec 1 562,76 

000000027010 nástavec 1 562,76 

000000027011 nástavec 1 562,76 

000000027012 nástavec 1 562,76 

000000027013 nástavec 1 562,76 

000000027014 nástavec 1 562,76 

000000027015 police SK 41 641,16 

000000027016 police SK 41 641,16 

000000027017 police SK 41 641,16 

000000027018 police SK 41 641,16 

000000027019 police SK 41 641,16 

000000027020 police SK 41 641,16 

000000027021 police SK 41 641,16 

000000027022 police SK 41 641,16 

000000027023 police SK 41 641,16 

000000027024 police SK 41 641,16 

000000027025 police SK 41 641,16 



 

000000027026 panel na časopisy 2 643,96 

000000027027 panel na časopisy 2 643,96 

000000027028 panel na časopisy 2 643,96 

000000027029 panel na časopisy 2 643,96 

000000027030 regály SK 9c1 2 820,20 

000000027031 regály SK 9c1 2 820,20 

000000027032 stůl ST 13 1 680,36 

000000027033 stůl ST 13 1 680,36 

000000027034 stůl ST 13/1 2 020,72 

000000027035 stůl ST 14 1 982,76 

000000027036 stůl ST 14 1 982,76 

000000027037 stůl ST 21 1 081,56 

000000027038 stůl ST 3 - přídavný 2 214,36 

000000027039 stůl ST 3 - přídavný 2 214,36 

000000027040 stůl ST 4 - přídavný 2 798,76 

000000027041 stůl ST 4 - přídavný 2 798,76 

000000027042 stůl ST 8a 1 765,56 

000000027043 stůl ST 8b 2 297,16 

000000027044 dětská židle dřevěná 1 382,76 

000000027045 dětská židle dřevěná 1 382,76 

000000027046 židle - ohýbaná překližka 2 078,76 

000000027047 židle - ohýbaná překližka 2 078,76 

000000027048 židle - ohýbaná překližka 2 078,76 

000000027049 židle - ohýbaná překližka 2 078,76 

000000027050 židle - ohýbaná překližka 2 078,76 

000000027051 židle - ohýbaná překližka 2 078,76 

000000027052 židle - ohýbaná překližka 2 078,76 

000000027053 židle - ohýbaná překližka 2 078,76 

000000027054 doplňková police 1 989,60 

000000027055 doplňková police 1 989,60 

000000027056 anténní slučovač 330,00 

000000027057 skříň SK 23A 4 758,30 

000000027058 skříň SK 23 B 5 699,04 

000000027059 hrabadlo SK 32 F (skřínka) 4 538,76 

000000028468 soubor - konverz. software, vč. napojení do systému 429 408,00 

000000028469 vizualizační grafický program, vč. modulu 92 820,00 

000000028470 kovový reliéf 232 265,16 

000000028471 "umělý" reliéf 49 645,41 

000000028472 "umělý" reliéf 49 645,41 

000000028473 deaktivátor 54 124,00 



 

000000028474 deaktivátor 54 124,00 

000000028475 deaktivátor 54 124,00 

000000028476 deaktivátor 54 124,00 

000000028477 deaktivátor 54 124,00 

000000028478 deaktivátor 54 124,00 

000000028479 detekční brána dvojitá 485 609,00 

000000028480 detekční brána dvojitá 485 609,00 

000000028481 detekční brána dvojitá 485 609,00 

000000028482 selfchek - výpůjční automat 564 459,00 

000000028483 inventarizační jednotka 397 470,00 

000000028484 elektroústředna (2 linky) 115 204,80 

000000028485 systém měření a regulace 42 000,00 

000000028486 dřevěný vláček 54 230,76 

000000028487 sedací souprava atypická 62 693,16 

000000028488 mixážní systém přepínatelný s trvalou mixáží 54 235,20 

000000028489 projektor 57 084,00 

000000028490 projektor 57 084,00 

000000028491 projektor 57 084,00 

000000028536 klimatizační jednotka č. 1 792 805,44 

000000028537 klimatizační jednotka č. 2 530 378,69 

Celkem  10 812 987,25 
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace, 

kterou se stanoví rozsah majetku zřizovatele, který je ke dni 23. 4. 2018 předán k hospodaření 

příspěvkové organizaci: 

 

Městská knihovna Havířov 

IČO: 00601250 

 

1. Majetek nemovitý 

 

a) Pozemky 

 

katastrální 

území  

číslo 

parcely 
název - druh využití 

výměra 

v m2 

součástí 

pozemku 

je stavba  

účetní hodnota  

pozemku bez ceny stavby 

k 23. 4. 2018 (v Kč)     

Bludovice   201 
zastavěná plocha - 

nádvoří 
493 1620      73.500,00 

Šumbark 1849/1 
zastavěná plocha - 

nádvoří  
334 53 300.600,00 

Šumbark 1849/3 ostatní plocha - zeleň 1 677 --- 1.503.000,00 

 

b) Stavby, evidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku 

 

katastrální 

území 

část 

obce 

číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace 

číslo 

popisné 

stavby 

účetní hodnota stavby 

bez ceny pozemku  

k 23. 4. 2018 (v Kč)     

Bludovice Podlesí 201 

stavba občanského 

vybavení - budova 

knihovny 

1968 

1620 2.505.372,90 

Šumbark Šumbark 1849/1 

stavba občanského 

vybavení - budova 

knihovny 

1912 

53    1.207.475,70 
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c) Stavby neevidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku 

 

katastrální 

území 

číslo 

parcely 

název - druh využití 

rok kolaudace (realizace) 

účetní hodnota stavby  

bez ceny pozemku 

k 23. 4. 2018 (v Kč)     

Šumbark 1849/3 
chodník kolem knihovny  

1996 
59.112,00 

   

2. Majetek movitý a majetek nehmotný  

 

a) Movité věci a nehmotný majetek pořízené v rámci akce č. 12065 „Historie psaná 

uhlím“   

 

syntetický 

účet 
skupina majetku 

celková pořizovací cena  

(v Kč) 

013 dlouhodobý nehmotný majetek 105.247,20 

022 dlouhodobý hmotný majetek 378.669,60 

028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 749.160,00 

902 majetek pod stanovenou hranicí 36.686,40 

 celkem 1.269.763,20 

 

Povinností  MKH je po dobu udržitelnosti projektu naplňovat činnosti a aktivity (provoz) dle 

schválené projektové žádosti, tedy k tomu účelu, k němuž byl určen. 
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace, 

kterou se stanoví rozsah majetku zřizovatele, který je ke dni 23. 4. 2018 předán k hospodaření 

příspěvkové organizaci: 

 

Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333,       

příspěvková organizace 

IČO: 70958246 

 

Majetek nemovitý 

 

a) Pozemky  

 

katastrální 

území  

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh 

využití 

výměra 

v m2 

součást 

pozemku 

stavba s č. 

popisným 

účetní hodnota  

pozemku bez ceny stavby  

k 23. 4. 2018 (v Kč)     

Bludovice 179/1 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
960 1333 604.800,00 

Bludovice 179/2 
ostatní plocha - 

zeleň 
3 705 --- 2.323.440,00 

 

b) Stavby, evidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku 

 

katastrální 

území 

část 

obce 

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace stavby 

číslo 

popisné 

stavby 

účetní hodnota stavby 

bez ceny pozemku 

k 23. 4. 2018 (v Kč) 

Bludovice Podlesí 179/1 
budova MŠ  

1963 
1333 9.590.754,14 

 

c) Stavby, neevidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku 

 

katastrální 

území 
část obce 

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace stavby 

účetní hodnota stavby  

bez ceny pozemku  

k 23. 4. 2018 (v Kč)     

Bludovice Podlesí 179/2 
zahrada MŠ 

1963 
264.465,97 

Bludovice Podlesí 179/2 
oplocení areálu MŠ 

1963 
320.789,00 

Bludovice Podlesí 179/2 
houpačka ptačí hnízdo      

2015 
46.534,51 

Bludovice Podlesí 179/2 
zpevněné plochy na zahradě MŠ 

2015 
76.012,20 

Bludovice Podlesí 179/2 
herní sestava Želec  

2017 
120.000,00 

Bludovice Podlesí 179/2 
herní sestava Habry 

2017 
50.000,00 

Bludovice Podlesí 179/2 
šplhací sestava s lezeckou stěnou 

2017 
42.137,20 
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace, 

kterou se stanoví rozsah majetku zřizovatele, který je ke dni 23. 4. 2018 předán k hospodaření 

příspěvkové organizaci: 

 

Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 

IČO: 61988596 

 

 

Majetek nemovitý 
 

 

a) Pozemky 

 

katastrální 

území  

číslo 

parcely 

název - druh 

využití 

výměra 

v m2 

součást 

pozemku 

stavba s č. 

popisným 

účetní hodnota 

pozemku bez ceny 

stavby k 23. 4. 2018  

(v Kč)     

Šumbark 944/514 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
1 368 1147 822.000,00 

Šumbark 944/515 

ostatní plocha - 

sportoviště a 

rekreační plocha 

5 075 --- 15.183,00 

 

b) Stavby, evidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku 

 

katastrální 

území 

číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace stavby 

číslo 

popisné 

stavby 

účetní hodnota stavby 

bez ceny pozemku 

k 23. 4. 2018 (v Kč) 

Šumbark   944/514 
budova MŠ 

1985 
1147 18.410.335,46 

 

c)  Stavby, neevidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku 

 

katastrální 

území 

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace stavby 

účetní hodnota stavby 

bez ceny pozemku 

k 23. 4. 2018 (v Kč)     

Šumbark 944/515 

zahrada MŠ včetně chodníků a 

zpevněných ploch 

1985  

43.380,00 

Šumbark 944/515 
dětské dopravní hřiště 

2002 
1.087.359,80 

Šumbark 944/515 
oplocení areálu MŠ 

1985 
590.517,00 

Šumbark 944/515 
herní sestava „Mládí“ 

2013 
96.951,00   
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Šumbark 944/515 
dětský kolotoč 

2015 
45.546,90    

Šumbark  944/515 
zabudovaná herní sestava 

2005 
135.314,90 

Šumbark 944/515 
zabudovaná herní sestava 

2005 
40.781,30 

Šumbark 944/515 
zabudovaná herní sestava 

2006 
40.103,00 

Šumbark 944/515 
zabudovaná herní sestava 

2007 
40.149,40 
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Příloha č. 1                                                    

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

kterou se stanoví rozsah majetku zřizovatele, který je ke dni 23. 4. 2018 předán k hospodaření 

příspěvkové organizaci: 

 

Městské kulturní středisko Havířov 

IČO: 00317985 

 

1. Majetek nemovitý   

 

a) Pozemky 

 

katastrální 

území  

pozemek 

- číslo 

parcely 

název – druh využití 
výměra 

v m2 

součástí 

pozemku 

je stavba 

účetní hodnota 

pozemku bez ceny 

stavby  

k 23. 4. 2018 (Kč)       

Bludovice 203/48 
zastavěná plocha a 

nádvoří (KDLJ) 
2 085 1593 2.517.600,00 

Havířov-

město 
256 

zastavěná plocha a 

nádvoří (KD Radost) 
1 339 234 4.378.800,00 

Havířov-

město 
375 

zastavěná plocha a 

nádvoří (kino Centrum) 
1 321 575 1.639.941,00 

Havířov-

město 
377/2 

ostatní plocha - ostatní 

komunikace 

(kino Centrum) 

329 --- 2.401,00 

Havířov-

město 
1161 

zastavěná plocha a 

nádvoří (SD Reneta) 
1 523 471 3.158.050,00 

Havířov-

město 
1419 

zastavěná plocha a 

nádvoří (KDPB) 
2 754 246 3.521.280,00 

Havířov-

město 
4027 

zastavěná plocha a 

nádvoří (letní kino) 
390 ---    238.800,00 

Havířov-

město 
4028/1 

ostatní plocha – zeleň 

(letní kino) 
1 935 --- 5.805,00 

Havířov-

město 
4029 

zastavěná plocha a 

nádvoří (letní kino) 
1 635 1538    984.600,00 

Havířov-

město 
4030 

ostatní plocha - ostatní 

komunikace (letní kino) 
1 744 ---         6.156,00 

Havířov-

město 
4031 

ostatní plocha – zeleň 

(letní kino) 
4 740 --- 14.238,00 
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b) Stavby, evidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku 

 

katastrální 

území 

část 

obce 

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití;  

rok kolaudace 

číslo 

popisné 

stavby 

účetní hodnota 

stavby bez ceny 

pozemku 

k 23. 4. 2018 (Kč)       

Bludovice Podlesí 203/48 

stavba občanského vybavení 

(KDLJ) 

1986 

1593 36.923.842,84 

Havířov-

město 
Město 1419 

stavba občanského vybavení 

(KDPB) 

1962 

 

246 

 

 

136.556.352,22 

 

Havířov-

město 
Město 1161 

stavba občanského vybavení 

(SD Reneta) 

1983 

471 21.660.993,86 

Havířov-

město 
Město 375 

stavba občanského vybavení 

(kino Centrum) 

 1967 

575 105.394.261,75 

Havířov-

město 
Město 256 

stavba občanského vybavení 

(KD Radost) 

1955 

234 122.451.178,33 

Havířov-

město 
Město 4029 

stavba občanského vybavení 

(správní budova letního kina) 

1984  

1538 
v ceně areálu letního 

kina 

 

c) Stavby, neevidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku 

 

katastrální 

území 

pozemek - číslo 

parcely 

název - druh využití;  

rok kolaudace 

účetní hodnota stavby 

bez ceny pozemku  

k 23. 4. 2018 (Kč)       

Havířov-

město 

4027, 4029, 4030, 

4031, 4028/1 

letní kino - areál 

1964 
 3.465.016,00 

Havířov-

město 
4031, 4028/1, 4030 

oplocení letního kina 

1964 
   160.564,00 

Havířov-

město 
1419, 1420 

kanalizační přípojka ke KDPB 

2002 
   187.512,00 

Havířov-

město 
1419, 1420 

přístupové komunikace ke KDPB 

2002 
1.662.760,00 

Havířov-

město 
1420 

panelové plochy, Hlavní třída u 

budovy KDPB, (8 ks) 

2003 

37.100,00 

Havířov-

město 

- nám. Republiky 

zpevněná plocha 

vlajkový stožár MANNUS   

(10 ks) 
283.505,60 
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před prodejnou 

Labužník 

a Českou 

spořitelnou, a.s. 

2003 

Havířov-

město 

- u SD Reneta 

- u OD Elan 

- u kina Centrum 

- nám. Republiky 

plakátovací sloupy kruhové  

(4 ks) 

DN 1200                               

2003 

624.750.00 

Havířov-

město 
- před OD Elan 

reklamní vitríny oboustranné  

(4 ks), prosklená CL 50   

2003 

202.608,40 

Šumbark 

- u bezbariérového 

domu na ul. 

Chrpová 

- točna ul. Jedlová 

plakátovací sloupy kruhové  

(2 ks) 

2007 

107.809,24 

Šumbark 

- u domu na ul. 

Konzumní č. p. 

410 

plakátovací válec  

2003 
180.000,00 

Bludovice 

 

203/41 

 

panelové plochy,  

před budovou KDLJ, (6 ks) 

2003 

2.159,22 

Havířov-

město 

- Centrální park 

naproti SD 

Reneta 

panelové plochy (6 ks)       

1992 
1.936,62 

Bludovice 

- u kruhového 

objezdu na 

Bludovickém 

kopci 

výlepová plocha ( 1ks) 

1994 
25.000,00 

Havířov-

město 
377/2 

přípojka kanalizace pro kino 

Centrum; 2012 
94.973,96 

Havířov-

město 
377/2 

přípojka plynu pro kino Centrum 

2012 
54.281,17 

Havířov-

město 
377/2 

přístupová komunikace ke kinu 

Centrum; 2012 
357. 893,87 

 

 

 

2. Majetek nehmotný a věci movité   

 

     Vybavení kina Centrum, pořízené v rámci investiční akce „1031 – Kino Centrum 

Havířov“ 
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druh pořízeného majetku pořizovací cena v Kč 

a) Majetek nehmotný 

            DNM – software 149.616,00  

b) Majetek hmotný 

- Investiční (DHM - movité věci nad 40 tis. Kč/ks 

            hrazené z položky 6122) 
26.154.206,84  

- Neinvestiční (DDHM a věci pod stanovenou hranicí,  

hrazené z položky 5137) 
4.147.663,18 

      celkem 30.451.486,02 
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace,  

kterou se stanoví rozsah majetku zřizovatele, který je ke dni 23. 4. 2018 předán k hospodaření 

příspěvkové organizaci: 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

IČO: 00306754 

 

1. Majetek nemovitý 

 

a) Pozemky 

 

katastrální 

území  

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití 
výměra 

v m2 

součástí 

pozemku 

je stavba  

účetní hodnota 

pozemku  

bez ceny stavby 

k 23. 4. 2018 (Kč)      

Bludovice 2996/1 
zastavěná plocha a nádvoří  

(u VÚH Těšínská 2a) 
5 789 1296 5.188.500,00 

Bludovice 2996/4 
ostatní plocha - zeleň  

(u VÚH Těšínská 2a) 
1 949 --- 5.760,00 

Bludovice 2996/6 
ostatní plocha - zeleň  

(u VÚH Těšínská 2a) 
3 407 --- 10.089,00 

Bludovice 2996/7 
ostatní plocha -  zeleň  

(u VÚH Těšínská 2a) 
1 269 --- 3.837,00 

Bludovice 2996/10 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(u VÚH Těšínská 2a) 

2 626 --- 8.991,00 

Bludovice 3212 
zastavěná plocha a nádvoří   

(u VÚH Těšínská 2a) 
285 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 
96.900,00 

 Bludovice 2694 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ a MŠ Zelená Životice) 

2 701 --- 8.127,00 

Bludovice 1351/3 
ostatní plocha - jiná plocha 

(ZŠ a MŠ Frýdecká) 
231 --- 33.264,00 

Bludovice  1353/1 
zahrada  

(ZŠ a MŠ Frýdecká) 
838 --- 120.381,00 

Bludovice 1353/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ a MŠ Frýdecká) 

823 --- 117.813,60 

Bludovice 1272/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ a MŠ Selská) 

2 018 --- 12.713,40 

Bludovice 205/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ K. Světlé)                                  

1 205 --- 964.000,00 

Bludovice 205/6 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ K. Světlé) 

4 711 --- 3.768.800,00 

Bludovice 511/111  ostatní plocha - sportoviště 3 343 --- 10.029,00 
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a rekreační plocha  

(ZŠ F. Hrubína) 

Bludovice 464/11 
ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  
(ZŠ Mládežnická) 

8 530 --- 25.602,00 

Bludovice 2575/14 
ostatní plocha – jiná plocha 

(hřiště Havířov-Životice) 
402 --- 18.492,00 

Bludovice 2575/16 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha 

(hřiště Havířov-Životice) 

1 287 --- 59.202,00 

Bludovice 2575/17 
zastavěná plocha a nádvoří 

(hřiště Havířov-Životice) 
20 --- 920,00 

Šenov  

u Ostravy 
2349/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ M. Pujmanové) 
104 ---   26.000,00 

Šumbark  944/172 
ostatní plocha - zeleň  

( ZŠ M. Pujmanové) 
2 253 --- 6.813,00 

Šumbark      944/588 
zastavěná plocha a nádvoří 

(ZŠ M. Pujmanové) 
86 --- 258,00 

Šumbark      944/589 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ M. Pujmanové) 

3 435 ---             10.305,00 

Šumbark      944/590 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ M. Pujmanové) 
3 098 --- 9.294,00 

Šumbark  1460/201 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Gen. Svobody) 
9 175 --- 27.525,00 

Šumbark  2105/746 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  
(hřiště ul. Jedlová,  

u ZŠ Moravská) 

4 880 --- 24.385,00 

Šumbark 25/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Školní) 

1 146 --- 829.704,00 

Šumbark 26 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Školní) 

4 522 --- 13.581,00 

Šumbark 688/6 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Jarošova) 

2 804 --- 222.876,00 

Šumbark 691/7 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Jarošova) 

5 605 --- 560.400,00 

Šumbark 2469/32 
zastavěná plocha a nádvoří 

(provozní budova –  

Centrum dopravní výchovy) 
223 1269 9.792,00 

Šumbark 2469/35 
ostatní plocha – jiná plocha  

(Centrum dopravní výchovy) 
449 --- 19.716,00 

Šumbark 2469/36 ostatní plocha - sportoviště  --- 195.149,00 
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a rekreační plocha  

(Centrum dopravní výchovy) 

4 444 

Šumbark 2469/37 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(Centrum dopravní výchovy) 

1 061 --- 46.591,00 

Šumbark 2469/39 
ostatní plocha – jiná plocha  

(Centrum dopravní výchovy) 
314 --- 13.788,00 

Havířov -

město 
331/7 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(dětský park Fibichova) 
1 398 --- 4.194,00 

Havířov - 

město 
649/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(hřiště Lázeňská) 

5 142 --- 15.426,00 

Havířov -

město 
988/1 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  
(hřiště u ZŠ Žákovská) 

5 440 --- 16.338,00 

Havířov -

město 
988/3 

zastavěná plocha  

(Sportovní hala Žákovská) 
2 670 1 548 8.010,00 

Havířov -

město 
988/5 

ostatní plocha - jiná plocha 

(komunikace ke Sportovní 

hale Žákovská) 

687 --- 2.061,00 

Havířov -

město 
2215 

zastavěná plocha a nádvoří 

(minigolf na ul. Astronautů) 
59 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 
       189,00 

Havířov -

město 
2216 

ostatní plocha - jiná plocha 

(minigolf na ul. Astronautů) 
17 ---          72,00 

Havířov -

město 
2217 

ostatní plocha - jiná plocha 

(minigolf na ul. Astronautů) 
88 ---        270,00 

Havířov -

město 
2218 

ostatní plocha - ostatní 

komunikace  

(minigolf na ul. Astronautů) 

103 ---        342,00 

Havířov -

město 

 

2200 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál Městské sportovní haly 

na ul. Astronautů 2) 

21 567 --- 107.670,00 

Havířov -

město 

 

2207 

ostatní plocha - ostatní 

komunikace  

(areál Městské sportovní 

haly) 

2 619 --- 1.475.600,00 

Havířov -

město 
2208 

zastavěná plocha a nádvoří 

(areál Městské sportovní 

haly) 

160 
budova 

bez 

č.p./č.ev. 
89.600,00 

Havířov -

město 
2195 

zastavěná plocha a nádvoří  
(areál Městské sportovní haly) 

4 376 859 13.176.450,00 

Havířov -

město 
3938 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

390 --- 1.164,00 

Havířov -

město 
3950/1 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

17 298 --- 49.389,00 
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Havířov -

město 
3951 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
506 ---      1.533,00 

Havířov -

město 
3952 

ostatní plocha - neplodná 

půda (areál koupaliště) 
427 ---     1.410,00 

Havířov -

město 
3953 

zastavěná plocha a nádvoří 

(areál koupaliště) 
519 863  289.800,00 

Havířov -

město 
3954 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha 

(areál koupaliště) 

2 446 ---      7.416,00 

Havířov -

město 
3955 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
2 051 ---     6.201,00 

Havířov -

město 
3956 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
331 ---        984,00 

Havířov -

město 
3957 

ostatní plocha - neplodná 

půda (areál koupaliště) 
1 347 ---       4.017,00 

Havířov -

město 
3958 

ostatní plocha - neplodná 

půda (areál koupaliště) 
537 ---       1.608,00 

Havířov -

město 
3959 

ostatní plocha - neplodná 

půda (areál koupaliště) 
1 416 ---       4.269,00 

Havířov -

město 
3960 

ostatní plocha - neplodná 

půda (areál koupaliště) 
370 ---       1.113,00 

Havířov -

město 
3961 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
76 ---           225,00 

Havířov -

město 
3962 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
401 ---     1.071,00 

Havířov -

město 
3963 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
1 323 ----    46.305,00 

Havířov -

město 
3964 

ostatní plocha - neplodná 

půda (areál koupaliště) 
419 ---      1.302,00 

Havířov -

město 
3965/1 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
1 290 ---      3.858,00 

Havířov -

město 
3966 

zastavěná plocha a nádvoří  

(areál koupaliště) 
45 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 

    39.480,00 

Havířov -

město 
3967 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
912 ---      2.727,00 

Havířov -

město 
3969 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
331 ---         990,00 

Havířov -

město 
3971 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
222 ---         663,00 
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Havířov -

město 
3972 

zastavěná plocha a nádvoří 

(areál koupaliště) 
1 198* 244  943.460,00 

Havířov -

město 
3974 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
206 ---        603,00 

Havířov -

město 
3975 

ostatní plocha - jiná plocha 

(areál koupaliště) 
389 ---      1.167,00 

Havířov -

město 
3976 

ostatní plocha - jiná plocha 

(areál koupaliště) 
59 ---         186,00 

Havířov -

město 
3977 

ostatní plocha - ostatní 

komunikace  
(areál koupaliště) 

237 ---        693,00 

Havířov -

město 
4037/4 

zastavěná plocha a nádvoří 

(stavba sociálního zařízení 

v parku Na Nábřeží) 

35 
budova 

bez 

č.p./č.ev. 
105,00 

Havířov -

město 
134 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(hřiště ZŠ Na Nábřeží) 

7 438 --- 22.311,00 

Havířov -

město 
133/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Na Nábřeží) 

418 --- 1.254,00 

Havířov -

město 
133/4 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Na Nábřeží) 

581 --- 1.743,00 

Havířov -

město 
1425 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(hřiště u ZŠ Gorkého) 

8 972 --- 27.072,00 

Havířov -

město 
833/5     

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(hřiště u ZŠ 1. máje) 

2 223 --- 2.009.592,00 

Havířov -

město 
2169/1 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(hřiště ZŠ M. Kudeříkové) 

12 877 --- 31.575,00 

Havířov -

město 
2173/4 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(hřiště ZŠ M. Kudeříkové) 

3 --- 21,00 

Havířov - 

město 
621 

zastavěná plocha a nádvoří 
(tělocvična na ul. Palackého 2a) 

362 1584 313.320,00 

Havířov -

město 
620/2 

zastavěná plocha a nádvoří 

(budova s přístupovou 

chodbou k tělocvičně na ul. 

Palackého 2a) 

44 
budova 

bez 

č.p./č.ev. 
37.138,00 

Havířov -

město 
622/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(přístup k tělocvičně na ul. 

Palackého 2a) 

178 --- 533,00 

Dolní 

Datyně 
302 

zastavěná plocha a nádvoří  

(pod budovou na fotbalovém 

hřišti Sportovně rekreační 

areál ul. Zemědělská) 

221 136 7.956,00 



Příloha č. 4 

Stránka 6 z 17 

 

Dolní 

Datyně 
303/1 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

11 721 --- 38.892,00 

Dolní 

Datyně 
303/2 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

983 --- 2.949,00 

Dolní 

Datyně 
303/3 

zastavěná plocha a nádvoří  

(pod budovou skladu 

Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

33 
budova 

bez 

č.p./č.ev. 
99,00 

Dolní 

Datyně 
305 

ostatní plocha - neplodná 

půda (pomocné fotbalové 

hřiště Sportovně rekreační 

areál ul. Zemědělská)  

406 --- 1.218,00 

Dolní 

Datyně 
306/1 

ostatní plocha – jiná plocha  

(Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

2 503 --- 7.509,00 

Prostřední 

Suchá 
1231/34 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(Městský fotbalový areál) 

3 992 --- 387.224,00 

Prostřední 

Suchá 
1231/35 

ostatní plocha - zeleň  

(Městský fotbalový areál) 
1 608 --- 155.976,00 

Prostřední 

Suchá 
1231/47 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(Městský fotbalový areál) 

2 869 --- 1.147.600,00 

Prostřední 

Suchá 
1231/62 

ostatní plocha - jiná plocha  

(u tribuny – Městský 

fotbalový areál) 

1 248 --- 2.467,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(Městský fotbalový areál) 

27 468 --- 2.664.396,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/3 

ostatní plocha - ostatní 

komunikace  

(Městský fotbalový areál) 

148 --- 14.356,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/5 

ostatní plocha - jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
1 708 --- 165.676,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/6 

ostatní plocha - jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
771 --- 74.787,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/7 

zastavěná plocha a nádvoří 

(tribuna - Městský fotbalový 

areál) 

2 567 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 
198.309,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/8 

zastavěná plocha a nádvoří 

(Městský fotbalový areál) 
1 480 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 
143.560,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/9 

ostatní plocha - jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
89 --- 6.995,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/10 

ostatní plocha - jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
17 --- 1.649,00 
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Prostřední 

Suchá 
1248/11 

ostatní plocha - jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
465 --- 45.105,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/12 

ostatní plocha - jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
2 058 --- 199.626,00 

Prostřední 

Suchá 
1249/1 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(Městský fotbalový areál) 

1 038 --- 100.686,00 

Prostřední 

Suchá 
1250/3 

ostatní plocha - ostatní 

komunikace  

(Městský fotbalový areál) 

412 --- 39.964,00 

Prostřední 

Suchá 
1315/7 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(veřejně přístupné sportoviště 

na ul. U Topolů) 

596 ---     1.794,00 

Prostřední 

Suchá 
2484/3 

ostatní plocha - sportoviště a 

rekreační plocha  

(hřiště Nový Svět) 

821   --- 246.300,00 

 

b) Stavby, evidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku 

 

katastrální 

území  

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace stavby 

číslo 

popisné 

stavby 

účetní hodnota 

stavby bez ceny 

pozemku 

 k 23. 4. 2018 (Kč)      

Bludovice  2996/1 

Víceúčelová hala  

(ul. Těšínská 2a) 

1972 

1296 77.637.076,76 

 

Bludovice  
3212 

garáž Víceúčelové haly  

(ul. Těšínská)  

1972 

--- 753.786,00 

Havířov -

město 
3972 

správní budova koupaliště, včetně 

restaurace, šaten a sociálního zázemí 

1955 

244 14.655.510,00 

Havířov -

město 
3953 

úpravna vody a lékařská ordinace (areál 

koupaliště)  

1955 

863 
v ceně areálu 

koupaliště 

Havířov -

město 
3966 

plavčíkárna  

(areál koupaliště) 

1955 

--- 
v ceně areálu 

koupaliště 

Havířov -

město 
2195 

Městská sportovní hala  

(ul. Astronautů 2) 

1978 

859 86.041.760,21 

Havířov -

město 
2208 

sklad (garáž) 

(areál Městské sportovní haly) 

1978 

---      474.130,00 

Havířov -

město 
988/3 

Sportovní hala Žákovská 

2010 
1548 85.621.058,78 

Havířov -

město 
4037/4 

stavba občanského vybavení -   

objekt občerstvení a WC (Na Nábřeží) 

2011 

--- 5.095.359,27 
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Havířov - 

město 
621 

stavba občanského vybavení  

(tělocvična na ul. Palackého 2a) 

1960   

1584 3.244.892,10 

Havířov - 

město 
620/2 

stavba občanského vybavení  

(přístupová chodba k tělocvičně  

na ul. Palackého 2a) 

1960 

--- 197.203,40 

Havířov -

město 

2214 
(majetek ČR) 

2215 

správní budova minigolfu 

(ul. Astronautů) 

1992 

---      320.830,00 

Dolní 

Datyně 
302 

budova šaten a sociálního zařízení 

(Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

1978 

136 2.524.075,60 

Dolní 

Datyně 
303/3 

sklad zahradní techniky 

(Sportovně rekreační areál  

ul. Zemědělská) 

2014 

--- 422.546,34 

Prostřední 

Suchá 
1248/8 

provozní budova (část první) 

(Městský fotbalový areál)  

1964 

--- 641.126,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/8 

provozní budova (část druhá) 

(Městský fotbalový areál)  

1994 

--- 4.836.491,37 

Prostřední 

Suchá 
1248/7 

 tribuna  

(Městský fotbalový areál) 

1994 

--- 3.120.972,63 

Šumbark 2469/32 

provozní budova  

(Centrum dopravní výchovy) 

2015 

1269 5.607.282,60 

 

c) Stavby, neevidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku  

 

katastrální 

území  

pozemek - 

číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace stavby 

účetní hodnota 

stavby bez ceny 

pozemku  

k 23. 4. 2018 (Kč) 

Havířov - 

město 

3952-3972 

3973/2 

3974-3977 

areál koupaliště  

(včetně chodníků, zpevněných ploch, tobogánů, 

brouzdališť, pokladen, bufetu, skokanské věže, 

plavčíkárny, nohejbalového hřiště, prolézaček, 

beachvolejbalového hřiště, koše na basketbal 

a pingpongových stolů);  

1966  

30.172.716,04 

Havířov - 

město 
3954 

nerez bazén  

(areál koupaliště) 

2004 

68.802.302,76 

Havířov - 

město 

3934 

3951 

3953 

splašková kanalizace  

(areál koupaliště)  

2009         

1.827.546,38 
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3965/1 

3972 

Havířov - 

město 
3950/1 

dopravní hřiště (areál koupaliště) 

2013 (rozšíření v r. 2014) 
616.924,00 

 Havířov -

město 
3950/1 

prodejní stánek (areál koupaliště) 

2014 
123.302,00 

Havířov -

město 
3950/1 

prodejní stánek (areál koupaliště) 

2014 
123.302,00 

Havířov -

město 
3950/1 

prodejní stánek (areál koupaliště) 

2014 
123.302,00 

Havířov -

město 
3950/1 

prodejní stánek (areál koupaliště) 

2014 
123.300,65 

Havířov – 

Město 
3955 

prodejní stánek (areál koupaliště) 

2015 
104.141,00 

Havířov -

město 
3934 

výtlak splaškových vod (areál koupaliště) 

2009 
4.547.803,30 

Havířov -

město 
3889 

trubní most (areál koupaliště) 

2009 
1.596.247,02 

Havířov -

město 
3934 

přípojka kanalizace venkovní (areál koupaliště) 

2009 
590.789,94 

Havířov -

město 
3953 

přípojka NN (areál koupaliště) 

2009 
90.098,80 

Havířov -

město 
3953 

přípojka vody (areál koupaliště) 

2009 
1.250.328,76 

Havířov- 

město 
3928 

opěrná zeď k upevnění stavidla na řece Lučina; 

1958 
1.659,39 

Havířov- 

město 
3928 

odkalovací nádrž u řeky Lučina 

1958 
82.214,05 

Havířov- 

město 
3928 

stavidlo k napouštění vody z Lučiny 

1958 
4.950,00 

Havířov- 

město 

3928  

3929  

3930 

3947/1 

3950/1 

4021/2 

přívodní vodovodní potrubí do areálu koupaliště  

1958 
190.764,93 

Havířov -

město 

   2212** 

2216   

areál minigolfu včetně přístupového chodníku (ul. 

Astronautů)  

1992 

     332.030,00 

Havířov -

město 

2200 

2207 

2208 

hřiště a terénní úpravy areálu hlediště, osvětlení a 

komunikace u Městské sportovní haly (ul. 

Astronautů) 

3.798.340,00 

Havířov - 

město 
2200 

kabina rozhlasu pro hřiště ragby Městské 

sportovní haly (ul. Astronautů); 1978 
107.080,00 

Havířov - 

město 

2200 

2207 

oplocení Městské sportovní haly  

(ul. Astronautů) 
56.732,63 

Havířov - 

město 
2196 

základy pod klimatizační jednotkou Městské 

sportovní haly (ul. Astronautů) 
29.465,50 

Havířov - 2200 soubor vlajkových stožárů Městské sportovní haly 738.100,08 
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město (ul. Astronautů) 

Havířov - 

město 
2202 

přístupový chodník k hřišti ragby Městské 

sportovní haly (z ul. Mánesova) 
5.328,00 

Havířov - 

město 

2213/1** 

2213/2** 

skatepark (ul. Mánesova) 

2000 
1.462.082,60 

Havířov - 

město 
331/7 

dětské hřiště (ul. Fibichova, Beethovenova) 

2002 
 1.362.874,77 

Havířov - 

město 
331/7 

chodník na hřišti  

(ul. Fibichova, Beethovenova) 
406.646,50 

Havířov - 

město 
649/2 

 hřiště (ul. Lázeňská) 

 2007 
3.653.469,69 

Havířov - 

město 
649/2 

oplocení hřiště (ul. Lázeňská) 

2007  
992.339,86 

Havířov - 

město 
649/2 

přípojka vody (hřiště ul. Lázeňská) 

2007 
297.989,09 

Havířov -

město   
649/2 

dešťová kanalizace (hřiště ul. Lázeňská) 

2007 
452.401,11 

Havířov -

město 

988/1 

988/5 

994 

přípojka vody (Sportovní hala Žákovská) 

2010 
1.511.209,61 

Havířov -

město 
988/5 

přípojka tepla (Sportovní hala Žákovská) 

2010 
1.516.423,08 

Havířov -

město 
988/5 

přípojka NN (Sportovní hala Žákovská) 

2010 
533.128,70 

Havířov-

město 
988/5 

splašková kanalizace - kanalizační větev B + C 

(Sportovní hala Žákovská) 

2010 

1.529.341,54 

Havířov -

město 
988/5 

účelová komunikace a zpevněné plochy 

kanalizační větev B + C; 2010 
314.689,26 

Havířov -

město 
988/5 

opěrná zeď podél (Sportovní hala Žákovská) 

2010 
315. 967,78 

Havířov-

město 
988/1 

kanalizace dešťová - kanalizační větev A 

a retenční nádrž (Sportovní hala Žákovská) 

2010 

1.511.786,20 

Havířov-

město 

988/1 

988/5 

chodník  

(Sportovní hala Žákovská) 
242.617,05 

Havířov-

město 
4065 

sjezdovka na svahu k Lučině 

2010 
137.409,55 

Havířov - 

město 
134 

travnaté hřiště (ZŠ Na Nábřeží) 

1952 
1.497.146,84 

Havířov -

město 
134 

oplocení travnatého školního hřiště,  

včetně vrat a vrátek (ZŠ Na Nábřeží) 
365.680,25 

Havířov -

město 
133/2 

antukové hřiště včetně oplocení  

(areál ZŠ Na Nábřeží) 
255.342,56 

Havířov -

město  
133/4 

antukové hřiště včetně oplocení 

(areál ZŠ Na Nábřeží) 
298.458,28 

Havířov -

město 
1425 

školní hřiště u ZŠ Gorkého  

1957 
2.589.769,91 

Havířov - 1425 oplocení školního hřiště (u ZŠ Gorkého) 289.597,00 
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město 1957 

Havířov -

město 
833/5 

školní hřiště (areál ZŠ 1. máje) 

2005 
4.235.864,20 

Havířov -

město 
833/5 

zábrany na hřišti - výška plotu 3 m (ZŠ 1. máje) 

2005 
16.822,00 

Havířov -

město 
988/1 

školní hřiště u ZŠ Žákovská včetně oplocení 

2002  

4.134.540,75 

     (z toho oplocení 

518.803,00) 

Havířov -

město 
988/1 

opěrná zeď pod oplocením hřiště  

(ZŠ Žákovská);  

2010 

36.457,82 

Havířov -

město 

2169/1 

2173/4 

2182/2*** 

hřiště - atletický ovál  

(ZŠ M. Kudeříkové)  

1960 

6.550.259,50 

Havířov -

město 

2169/1 

2173/4 

2182/2*** 

oplocení školního hřiště – atletického oválu 

(ZŠ M. Kudeříkové) 

1960 

593.663,00 

Havířov - 

město 
2169/1 

chodník u hřiště  

(ZŠ M. Kudeříkové) 
52.550,40 

Havířov -

město 

2031 

2076/1 

2171 

discgolfové hřiště v lesoparku Stromovka 305.289,60 

Havířov - 

město 
2200 

vodní závlahový systém ragbyového hřiště 

Městské sportovní haly 

(ul. Astronautů) 

742.142,61 

Havířov - 

město 
2200 

přístřešek trestná lavice – ragbyové hřiště Městské 

sportovní haly 

2016 

126.483,72 

Havířov - 

město 
2200 

sedačky pro diváky – ragbyové hřiště Městské 

sportovní haly (21 ks) 

2016 

166.229,80 

Havířov- 

město 
4068/1 

workoutová konstrukce (park Na Nábřeží)  

2014 
481.822,00 

Havířov -

město 
621 

lezecká stěna  

(tělocvična Palackého) 

2016 

173.615,64 

Havířov - 

město 
622/2 chodník před tělocvičnou na ul. Palackého  28.560,00 

Šumbark 1460/201 

veřejně přístupné sportoviště  

(ul. Gen. Svobody) 

2001 

     16.216.274,70 

Šumbark  1460/201 
chodník u hřiště  

(ZŠ Gen. Svobody) 
317.278,65 

Šumbark   2105/746 
veřejně přístupné sportoviště, vč. skateparku  

ul. Jedlová (u ZŠ Moravská); 2002 
7.087.015,00 

Šumbark   2105/746 
chodníky u hřiště ul. Jedlová  

(u ZŠ Moravská) 
59.226,70 

Šumbark 

Šenov u 

944/172 

944/589 

veřejně přístupné sportoviště  

(ul. M. Pujmanové)   
20.764.003,90 
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Ostravy 944/590 

2349/2 

2005 

Šumbark 944/588 

správní budova sportoviště  

(ul. M. Pujmanové) 

2005 

v ceně stavby 

veřejně přístupné 

sportoviště          

Šumbark 

 

944/172 

 

soubor staveb dětských atrakcí v areálu veřejně 

přístupného sportoviště  

(ul. M. Pujmanové) 

2005 

317.671,00 

Šumbark 944/172 

soubor fitness zařízení v areálu veřejně 

přístupného sportoviště (ul. M. Pujmanové) 

2015 

99.980,00 

Šumbark 944/590 
chodník u hřiště  

(ul. M. Pujmanové) 
643.266,91 

Šumbark 26 
školní hřiště velké travnaté (ZŠ Školní) 

1954  
762.928,98 

Šumbark 
25/2 

26 

oplocení travnatého hřiště (ZŠ Školní) 

1954 
153.125,00 

Šumbark 25/2 

školní hřiště - malé  

(ZŠ Školní);  

1954 

147.410,15 

Šumbark 688/6 
hřiště asfaltové  

(ZŠ Jarošova) 
607.396,27 

Šumbark 688/6 
hřiště asfaltové malé 

(ZŠ Jarošova) 
243.819,20 

Šumbark 691/7 
hřiště  

(ZŠ Jarošova) 
887.666,49 

Šumbark 2469/36 
dětské dopravního hřiště 

(Centrum dopravní výchovy) 
4.852.854,62 

Šumbark 2469/37 
zpevněná plocha areálu  

(Centrum dopravní výchovy) 
1.176.279,72 

Šumbark 
2469/36 

2469/37 

oplocení areálu  

(Centrum dopravní výchovy) 
1.890.094,14 

Šumbark 2469/32 
přípojka vody  

(Centrum dopravní výchovy) 
91.106,24 

Šumbark 2469/32 
přípojka kanalizace  

(Centrum dopravní výchovy) 
110.912,63 

Šumbark 2469/32 
přípojka NN  

(Centrum dopravní výchovy) 
49.739,62 

Šumbark 2469/32 
přípojka telefonu  

(Centrum dopravní výchovy) 
71.856,19 

Dolní 

Datyně 
303/1  

travnaté hřiště  

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 

1978 

861.699,00 

Dolní 

Datyně 

303/1 

303/2 

dešťová kanalizace  

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 

2012 

210.000,00 

Dolní 

Datyně 
303/1 

přípojka vody  

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
345.030,00 
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2012 

Dolní 

Datyně 
303/1 

zavlažovací systém  

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 

2012 

382.800,00 

Dolní 

Datyně 
303/1 

přípojka splaškové kanalizace 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská); 2013 
324.754,00 

Dolní 

Datyně 

303/1 

303/2 

osvětlení areálu sportoviště 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
1.134.612,82 

Dolní 

Datyně 
303/2 

příjezdová komunikace 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
1.887.043,89 

Dolní 

Datyně 

303/1 

303/2 

305 

306/1 

306/2 

běžecká stezka ve sportovním areálu 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 

 

781.903,31 

Dolní 

Datyně 

303/1 

303/2 

komunikace a zpevněné plochy 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
917.897,83 

Dolní 

Datyně 

303/1  

303/2 

306/1 

712/3 

rozvod NN na hřišti  

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
432.110,17 

Dolní 

Datyně 

303/1 

303/2  

kanalizace hřiště 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
649.221,37 

Dolní 

Datyně 
306/1 

tréninkové hřiště  

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
1.358.989,61 

Dolní 

Datyně 
303/1 

multifunkční hřiště 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
2.609.972,86 

Dolní 

Datyně 
303/1 

zabudovaná herní sestava 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
204.434,30 

Dolní 

Datyně 
303/1 

zabudovaná houpačka „ptačí hnízdo“ 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
61.308,00 

Dolní 

Datyně 
303/1 

dopadová plocha 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
105.996,00 

Dolní 

Datyně 
303/1 

zabudovaná trampolína 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
64.372,00 

Dolní 

Datyně 
303/1 

zabudovaná informační tabule 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
14.000,00 

Bludovice 2996/6 
zpevněná plocha před Víceúčelovou halou  

(ul. Těšínská 2a)  
2.301.936,00 

Bludovice 
2996/1 

2996/7 

zpevněná plocha za Víceúčelovou halou  

(ul. Těšínská 2a) 
191.923,20 

Bludovice 

2996/4 

2996/7 

  2996/10 

terénní úpravy (bez okapových bazénků)  

u Víceúčelové haly (ul. Těšínská 2a)  

1970 

1.295.601,00 

Bludovice 

2996/4 

2996/7 

 2996/10 

terénní úpravy - 10 okapových bazénků  

u Víceúčelové haly (ul. Těšínská 2a)  

1970 

 149.200,00 

Bludovice 2996/6 
zděné pokladny (5 ks) před vstupem do 

Víceúčelové haly (ul. Těšínská 2a)  
     50.840,00 
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1970 

Bludovice 
2996/4 

2996/10 

oplocení u Víceúčelové haly  

(ul. Těšínská 2a) 

1970 

     87.268,00 

Bludovice 

2996/4 

2996/6 

  2996/10 

osvětlení Víceúčelové haly  

(ul. Těšínská 2a) 

1970 

     94.490,00 

Bludovice 2694 
hřiště (naproti ZŠ a MŠ Zelená Životice) 

2001 
783.840,00 

Bludovice 2694 
oplocení hřiště  

(naproti ZŠ a MŠ Zelená Životice) 
66.807,00 

Bludovice 2694 
zabudovaná herní sestava „Roztoky“ na hřišti 

(naproti ZŠ a MŠ Zelená Životice) 
184.343,00 

Bludovice 1353 

hřiště (ZŠ a MŠ Frýdecká) 

z toho: 

- zpevněná plocha hřiště s umělým povrchem 

- doskočiště a jiné venkovní úpravy včetně stožáru 

na vlajky a osvětlení 

- oplocení hřiště, vrátka 

1.366.839,83 

 

1.132.417,59 

 

93.973,76 

140.448,48 

Bludovice 1272/2 
hřiště včetně venkovních úprav  

(ZŠ a MŠ Selská)  
409.919,26 

Bludovice 205/2 
hřiště (ZŠ K. Světlé) 

2003 
4.489.811,00 

Bludovice 205/6 

fotbalové hřiště, včetně zpevněných ploch, opěrné 

zdi, schodiště  

(ZŠ K. Světlé) 

2003 

500.733,63 

Bludovice 205/6 
chodníky u hřiště  

(ZŠ K. Světlé) 
368.424,00 

Bludovice 511/111 
hřiště (ZŠ F. Hrubína) 

1974 
884.189,21 

Bludovice 464/11 

oplocené hřiště  

(ZŠ Mládežnická)   

1984 

3.650.678,00 

(z toho plot  

57.071,00) 

Bludovice 464/73 
opěrné zdi hřiště včetně schodiště k tělocvičně 

(ZŠ Mládežnická); 1986 
169.453,00 

Bludovice 464/11 
zpevněná plocha a chodníky u hřiště 

(ZŠ Mládežnická)   
759.107,20 

Bludovice 2575/16 

Multifunkční hřiště, včetně inženýrských sítí, 

opěrných zdí, odvodnění, lajnování, fotbalových 

branek a sloupků (Havířov-Životice) 

2017 

4.020.802,56 

Bludovice 

2575/13 

2575/14 

2575/16 

zpevněné plochy  

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

2.982.282,25 

Bludovice  2575/16 

hřiště workoutové 

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

203.809,64 

Bludovice 2575/16 
pružinová lavice 

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 
22.645,55 
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2017 

Bludovice 2575/16 

hrazda 

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

10.567,94 

Bludovice 2575/16 

lanová prolézačka  

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

30.194,05 

Bludovice 2575/16 

pružinové houpadlo 

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

22.645,51 

Bludovice 2575/16 

pružinové houpadlo 

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

22.645,51 

Bludovice 2575/16 

šplhací tyč 

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

30.194,01 

Bludovice 2575/17 

altán  

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

196.261,13 

Bludovice 

2575/14 

2575/15 

2575/16 

oplocení, včetně vstupní branky a zábradlí 

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

666.046,89 

Prostřední 

Suchá 
1315/7 

veřejně přístupné sportoviště  

(ul. U Topolů) 

2001 

    843.992,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/8 

ocelová tribuna na hlavním hřišti  

(Městský fotbalový areál) 
727.875,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

ocelová tribuna na vedlejším hřišti  

(Městský fotbalový areál) 
138.973,00 

Prostřední 

Suchá 
1231/62 

zpevněná komunikace u tribuny  

(Městský fotbalový areál) 
13.703,00 

Prostřední 

Suchá 
1231/62 

opěrná zeď u tribuny  

(Městský fotbalový areál) 
18.473,00 

Prostřední 

Suchá 
1231/62 

oplocení pozemku tribuny  

(Městský fotbalový areál) 
1.022,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

hlavní travnaté hřiště 

(Městský fotbalový areál) 
348.658,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

vedlejší travnaté hřiště  

(Městský fotbalový areál) 
341.685,00 

Prostřední 

Suchá 

1231/34  

1231/47 

hřiště s umělým povrchem  

(Městský fotbalový areál) 
19.269,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

zavlažovací zařízení hlavního hřiště  

(Městský fotbalový areál) 
8.748,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

oplocení areálu   

(Městský fotbalový areál); 1994 
88.404,00 

Prostřední 

Suchá 

1248/1 

1248/5 

oplocení ochozů hlavního hřiště  

(Městský fotbalový areál); 1994 
74.134,00 

Prostřední 

Suchá 

1248/5 

1248/6 

betonové ochozy hlavního hřiště  

(Městský fotbalový areál) 
121.632,00 
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1248/7 1964 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

betonové ochozy vedlejšího hřiště  

(Městský fotbalový areál) 

1964 

25.342,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/12 

zpevněné plochy s betonovým povrchem  

(Městský fotbalový areál); 1994 
49.047,00 

Prostřední 

Suchá 

1231/62 

1248/7 

zpevněné asfaltové plochy  

(Městský fotbalový areál) 
83.679,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

přípojka vody DN 50 mm  

(Městský fotbalový areál) 
11.010,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/8 

přípojka kanalizace DN 500 mm 

(Městský fotbalový areál) 
60.402,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/8 

kanalizační šachta - hloubka 2 m  

(Městský fotbalový areál) 
13.018,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

elektropřípojky 

(Městský fotbalový areál) 
4.264,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

prodejní stánek  

(Městský fotbalový areál) 
59.290,00  

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

chodník  

(Městský fotbalový areál) 
531.102,00  

Prostřední 

Suchá 
2484/3 

víceúčelové hřiště   

(ul. Nový Svět) 
2.221.115,00  

 

* Rozdíl – 1 m2 vznikl zaokrouhlením výměr. 
** Stavby ostatní, nepodléhající evidenci v katastru nemovitostí, které jsou na pozemcích města 

i na pozemcích ve vlastnictví ČR.   

*** Cizí vlastník pozemku; užívání pozemku je bez právního vztahu - prodej ani pronájem nebyl 

ze strany vlastníka akceptován.  
 

2. Majetek movitý a majetek nehmotný 
 

a) Movitá věc pořízená v rámci akce č. 14012 „Multifunkční hřiště Datyňka - Mobiliář pro 

volnočasové využití dětí“ 

 

název věci pořizovací cena v Kč podíl dotace v Kč 

028 – lavičky ODER (2 ks)   14.453,50 0,00 

 

b) Movité věci pořízené v rámci akce č. 14021 „Mobiliář pro dětské hřiště na ul. Zelená“ 

 

název věci pořizovací cena v Kč podíl dotace v Kč 

houpačka dvoumístná WOOD 

červené klobouky 
29.479,00                                       29.479,00                                       

pružinová houpačka 14.505,00 13.396,70 

lavice ODER 7.583,50 7.583,50 

lavice ODER 7.583,50 7.583,50 

odpadkový koš 3.401,00 3.401,00 
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c) Movité věci pořízené v rámci akce č. 6098 „Centrum dopravní výchovy, Havířov-

Šumbark“ 

 

skupina majetku pořizovací cena v Kč podíl dotace v Kč   

dlouhodobý hmotný majetek - 

investiční 
646.247,09 567.241,95 

drobný dlouhodobý hmotný 

majetek - neinvestiční 
441.244,42 421.752,52 
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REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
      

     

Souhrn financování údaje v Kč
Rok Účast státního rozpočtu/dotace (max)1 Vlastní zdroje (min)1 Celkem
2018 2 366 551,80 262 950,20 2 629 502,00

Celkem 2 366 551,80 262 950,20 2 629 502,00
     

1 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu.
     

Kód Termíny akce (projektu) Ukončení Závaznost
2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 30.09.2018 max
2041 Financování akce 30.03.2019 max
2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 30.09.2019 max

     

Cíl akce (projektu)

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na 
trhu práce na Základní škole Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná. Mezi dílčí cíle, které povedou k dosažení hlavního cíle, patří: 
Modernizace odborné učebny fyziky Modernizace odborné učebny přírodopisu Modernizace kabinetu přírodopisu Zajištění bezbariérového 
přístupu a bezbariérového sociálního zázemí Úprava zeleně a venkovního prostranství v areálu školy
     

Kód Indikátory akce (projektu) Měrná 
jednotka

Výchozí 
hodnota

Cílová 
hodnota

Datum 
dosažení

1 Počet podpořených vzdělávacích zařízení Zařízení 0,00 1,00 30.09.2018
2 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení Osoby 0,00 450,00 30.09.2018

     

     

Kód Parametry akce (projektu) Měrná 
jednotka

Hodnota Závaznost Minimální 
hodnota 2

Maximální 
hodnota 2

Parametry nebyly stanoveny.
     

2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Identifikační údaje

Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj Identifikační číslo 117D03G000570

Identifikační číslo EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005374Adresa Staroměstské nám. 932/6
110 15 Praha 1 Typ financování Ex post

Program 11703 - Integrovaný regionální operační program

Název akce (projektu) Modernizace učeben fyziky a přírodopisu na ZŠ K. Světlé

IČ nebo RČ 48805424       Účastník Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 
1/1372 okres Karviná

Ulice Karolíny Světlé 1372/1

Obec HavířovOsoba oprávněná Mgr. Jiří Kotaška,       
PSČ 736 01

Telefon +420773646772 Místo realizace Havířov

E-mail kotaska@zssvetle.cz Alokace v území (LAU) CZ0803 Karviná

Dotace 2 366 551,80Kč
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Financování akce (projektu) v letech údaje v Kč
Kód Název řádku Skutečnost 

před 2017
Skutečnost 

2017
Uvolněno v 
roce 2018

Aktuální rok 
2018

2019 2020 Od 1.1.2021 Celkem v letech 3 Závaz. Min/Max 
hodnota 2

5279 Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené 0,00 0,00 1 810 325,00 1 810 325,00 0,00 0,00 0,00 1 810 325,00
527s Ostatní finanční potřeby 0,00 0,00 1 810 325,00 1 810 325,00 0,00 0,00 0,00 1 810 325,00
54ps SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0,00 0,00 1 810 325,00 1 810 325,00 0,00 0,00 0,00 1 810 325,00
5570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 0,00 0,00 90 516,25 90 516,25 0,00 0,00 0,00 90 516,25 MAX
5573a VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu 0,00 0,00 1 538 776,25 1 538 776,25 0,00 0,00 0,00 1 538 776,25 MAX
557s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,00 0,00 1 629 292,50 1 629 292,50 0,00 0,00 0,00 1 629 292,50
5710 Dotace z rozpočtu obce 0,00 0,00 181 032,50 181 032,50 0,00 0,00 0,00 181 032,50
571s Dotace z územních rozpočtů 0,00 0,00 181 032,50 181 032,50 0,00 0,00 0,00 181 032,50
59zs SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0,00 0,00 1 810 325,00 1 810 325,00 0,00 0,00 0,00 1 810 325,00
Souhrn za SR NEINV 0,00 0,00 1 629 292,50 1 629 292,50 0,00 0,00 0,00 1 629 292,50
6279 Jiné investiční potřeby výše neuvedené 0,00 0,00 819 177,00 819 177,00 0,00 0,00 0,00 819 177,00
627s Ostatní finanční potřeby 0,00 0,00 819 177,00 819 177,00 0,00 0,00 0,00 819 177,00
64ps SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0,00 0,00 819 177,00 819 177,00 0,00 0,00 0,00 819 177,00
6570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 0,00 0,00 40 958,85 40 958,85 0,00 0,00 0,00 40 958,85 MAX
6573a VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu 0,00 0,00 696 300,45 696 300,45 0,00 0,00 0,00 696 300,45 MAX
657s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,00 0,00 737 259,30 737 259,30 0,00 0,00 0,00 737 259,30
6710 Dotace z rozpočtu obce 0,00 0,00 81 917,70 81 917,70 0,00 0,00 0,00 81 917,70
671s Dotace z územních rozpočtů 0,00 0,00 81 917,70 81 917,70 0,00 0,00 0,00 81 917,70
69zs SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0,00 0,00 819 177,00 819 177,00 0,00 0,00 0,00 819 177,00
Souhrn za SR INV 0,00 0,00 737 259,30 737 259,30 0,00 0,00 0,00 737 259,30
Souhrn za SR 0,00 0,00 2 366 551,80 2 366 551,80 0,00 0,00 0,00 2 366 551,80

z toho prostředky EU 0,00 0,00 2 235 076,70 2 235 076,70 0,00 0,00 0,00 2 235 076,70
z toho prostředky FM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 2 366 551,80 2 366 551,80 0,00 0,00 0,00 2 366 551,80
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 262 950,20 262 950,20 0,00 0,00 0,00 262 950,20
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM 0,00 0,00 2 629 502,00 2 629 502,00 0,00 0,00 0,00 2 629 502,00
     

     

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce údaje v Kč
Kód Název řádku PVS Druhové třídění Odvětvové 

třídění
IISSP Zdroj IISSP Účel Účelový znak Typ SR Uvolněno v roce 

2018
Aktuální rok 2018

5570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 5010020011 5321 363600 4110700 17015 UZ 90 516,25 90 516,25
5573a VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu 5010020011 5321 363600 4510700 17016 UZ 1 538 776,25 1 538 776,25
Souhrn za SR NEINV 1 629 292,50 1 629 292,50
6570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 5010020011 6341 363600 4110700 17968 UZ 40 958,85 40 958,85
6573a VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu 5010020011 6341 363600 4510700 17969 UZ 696 300,45 696 300,45
Souhrn za SR INV 737 259,30 737 259,30
Souhrn za SR 2 366 551,80 2 366 551,80

z toho prostředky EU 2 235 076,70 2 235 076,70
z toho prostředky FM 0,00 0,00

     

 2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).
 3 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

Podmínky účasti státního rozpočtu     
Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí jsou Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínky nabývají platnosti dnem schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Za porušení povinností stanovených tímto Rozhodnutím o poskytnutí dotace se nepovažuje nedodržení limitů investiční a neinvestiční dotace ani nedodržení členění bilance potřeb a zdrojů do jednotlivých let. Závazným 
ukazatelem čerpání dotace je pouze souhrnný limit investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU uvedený v části „Financování projektu**“ ve sloupci „Celkem v letech*“ v řádku „Souhrn 
částek za SR“ při současném dodržení procentního podílu a nepřekročení absolutních částek SR a SF EU uvedených v přiložených Podmínkách v části II.

Pokyny správce     
Z důvodu zajištění čerpání NNV jsou prostředky na realizaci projektu v aktuálním a následujících letech (2018-2020) soustředěny na řádcích NNV aktuálního roku (5570a, 5573a, 6570a a 6573a).
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Schválení poskytovatelem Razítko a podpis 

Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Útvar Oddělení finanční administrace programů EU       

Schválil Ing. Rostislav Mazal Vypracoval Ing. Andrea Kavková

Funkce Ředitel odboru Telefon 224861236

Č. j. 12962/2018-55/1 E-mail andrea.kavkova@mmr.cz Datum       
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REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
      

     

Souhrn financování údaje v Kč
Rok Účast státního rozpočtu/dotace (max)1 Vlastní zdroje (min)1 Celkem
2018 2 563 480,26 284 831,14 2 848 311,40

Celkem 2 563 480,26 284 831,14 2 848 311,40
     

1 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu.
     

Kód Termíny akce (projektu) Ukončení Závaznost
2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 30.09.2018 max
2041 Financování akce 30.03.2019 max
2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 30.09.2019 max

     

Cíl akce (projektu)

Hlavním cílem řešeného projektu je přispět k zajištění kvalitní výuky přírodních věd na základní škole pro všechny žáky bez rozdílu a ve všech 
výše zmiňovaných atributech, a to vybudováním odborné učebny pro výuku fyziky a chemie a její vybavení kvalitními výukovými pomůckami při 
souběžném podpoření sociální inkluze.  Cílem realizace projektu je dále zvýšení motivace u žáků s výukovými problémy, rozvíjení tvořivosti a 
samostatnosti žáků. Znevýhodněné skupiny žáků budou bez rozdílu, bezplatně a s ohledem na jejich potřeby, zapojovány do vzdělávacích i 
volnočasových aktivit v rámci řešeného projektu.
     

Kód Indikátory akce (projektu) Měrná 
jednotka

Výchozí 
hodnota

Cílová 
hodnota

Datum 
dosažení

1 Počet podpořených vzdělávacích zařízení Zařízení 0,00 1,00 30.09.2018
2 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení Osoby 0,00 30,00 30.09.2018

     

     

Kód Parametry akce (projektu) Měrná 
jednotka

Hodnota Závaznost Minimální 
hodnota 2

Maximální 
hodnota 2

Parametry nebyly stanoveny.
     

2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Identifikační údaje

Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj Identifikační číslo 117D03G000577

Identifikační číslo EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005686Adresa Staroměstské nám. 932/6
110 15 Praha 1 Typ financování Ex post

Program 11703 - Integrovaný regionální operační program

Název akce (projektu) Modernizace odborné učebny fyziky-chemie, bez bariér

IČ nebo RČ 61988600       Účastník
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-
Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres 
Karviná Ulice Kapitána Jasioka 685/57

Obec HavířovOsoba oprávněná Mgr. Petra  Židková,       
PSČ 735 64

Telefon 596440584 Místo realizace Havířov

E-mail reditel@zsjasioka-havirov.cz Alokace v území (LAU) CZ0803 Karviná

Dotace 2 563 480,26Kč
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Financování akce (projektu) v letech údaje v Kč
Kód Název řádku Skutečnost 

před 2017
Skutečnost 

2017
Uvolněno v 
roce 2018

Aktuální rok 
2018

2019 2020 Od 1.1.2021 Celkem v letech 3 Závaz. Min/Max 
hodnota 2

5279 Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené 0,00 0,00 1 031 152,00 1 031 152,00 0,00 0,00 0,00 1 031 152,00
527s Ostatní finanční potřeby 0,00 0,00 1 031 152,00 1 031 152,00 0,00 0,00 0,00 1 031 152,00
54ps SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0,00 0,00 1 031 152,00 1 031 152,00 0,00 0,00 0,00 1 031 152,00
5570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 0,00 0,00 51 557,60 51 557,60 0,00 0,00 0,00 51 557,60 MAX
5573a VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu 0,00 0,00 876 479,20 876 479,20 0,00 0,00 0,00 876 479,20 MAX
557s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,00 0,00 928 036,80 928 036,80 0,00 0,00 0,00 928 036,80
5710 Dotace z rozpočtu obce 0,00 0,00 103 115,20 103 115,20 0,00 0,00 0,00 103 115,20
571s Dotace z územních rozpočtů 0,00 0,00 103 115,20 103 115,20 0,00 0,00 0,00 103 115,20
59zs SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0,00 0,00 1 031 152,00 1 031 152,00 0,00 0,00 0,00 1 031 152,00
Souhrn za SR NEINV 0,00 0,00 928 036,80 928 036,80 0,00 0,00 0,00 928 036,80
6279 Jiné investiční potřeby výše neuvedené 0,00 0,00 1 817 159,40 1 817 159,40 0,00 0,00 0,00 1 817 159,40
627s Ostatní finanční potřeby 0,00 0,00 1 817 159,40 1 817 159,40 0,00 0,00 0,00 1 817 159,40
64ps SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0,00 0,00 1 817 159,40 1 817 159,40 0,00 0,00 0,00 1 817 159,40
6570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 0,00 0,00 90 857,97 90 857,97 0,00 0,00 0,00 90 857,97 MAX
6573a VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu 0,00 0,00 1 544 585,49 1 544 585,49 0,00 0,00 0,00 1 544 585,49 MAX
657s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,00 0,00 1 635 443,46 1 635 443,46 0,00 0,00 0,00 1 635 443,46
6710 Dotace z rozpočtu obce 0,00 0,00 181 715,94 181 715,94 0,00 0,00 0,00 181 715,94
671s Dotace z územních rozpočtů 0,00 0,00 181 715,94 181 715,94 0,00 0,00 0,00 181 715,94
69zs SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0,00 0,00 1 817 159,40 1 817 159,40 0,00 0,00 0,00 1 817 159,40
Souhrn za SR INV 0,00 0,00 1 635 443,46 1 635 443,46 0,00 0,00 0,00 1 635 443,46
Souhrn za SR 0,00 0,00 2 563 480,26 2 563 480,26 0,00 0,00 0,00 2 563 480,26

z toho prostředky EU 0,00 0,00 2 421 064,69 2 421 064,69 0,00 0,00 0,00 2 421 064,69
z toho prostředky FM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 2 563 480,26 2 563 480,26 0,00 0,00 0,00 2 563 480,26
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 284 831,14 284 831,14 0,00 0,00 0,00 284 831,14
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM 0,00 0,00 2 848 311,40 2 848 311,40 0,00 0,00 0,00 2 848 311,40
     

     

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce údaje v Kč
Kód Název řádku PVS Druhové třídění Odvětvové 

třídění
IISSP Zdroj IISSP Účel Účelový znak Typ SR Uvolněno v roce 

2018
Aktuální rok 2018

5570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 5010020011 5321 363600 4110700 17015 UZ 51 557,60 51 557,60
5573a VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu 5010020011 5321 363600 4510700 17016 UZ 876 479,20 876 479,20
Souhrn za SR NEINV 928 036,80 928 036,80
6570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 5010020011 6341 363600 4110700 17968 UZ 90 857,97 90 857,97
6573a VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu 5010020011 6341 363600 4510700 17969 UZ 1 544 585,49 1 544 585,49
Souhrn za SR INV 1 635 443,46 1 635 443,46
Souhrn za SR 2 563 480,26 2 563 480,26

z toho prostředky EU 2 421 064,69 2 421 064,69
z toho prostředky FM 0,00 0,00

     

 2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).
 3 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

Podmínky účasti státního rozpočtu     
Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí jsou Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínky nabývají platnosti dnem schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Za porušení povinností stanovených tímto Rozhodnutím o poskytnutí dotace se nepovažuje nedodržení limitů investiční a neinvestiční dotace ani nedodržení členění bilance potřeb a zdrojů do jednotlivých let. Závazným 
ukazatelem čerpání dotace je pouze souhrnný limit investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU uvedený v části „Financování projektu**“ ve sloupci „Celkem v letech*“ v řádku „Souhrn 
částek za SR“ při současném dodržení procentního podílu a nepřekročení absolutních částek SR a SF EU uvedených v přiložených Podmínkách v části II.

Pokyny správce     
Z důvodu zajištění čerpání NNV jsou prostředky na realizaci projektu v aktuálním a následujících letech (2018-2020) soustředěny na řádcích NNV aktuálního roku (5570a, 5573a, 6570a a 6573a).
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Schválení poskytovatelem Razítko a podpis 

Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Útvar Oddělení finanční administrace programů EU       

Schválil Ing. Rostislav Mazal Vypracoval Ing. Andrea Kavková

Funkce Ředitel odboru Telefon 224861236

Č. j. 13091/2018-55/1 E-mail andrea.kavkova@mmr.cz Datum       
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REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
      

     

Souhrn financování údaje v Kč
Rok Účast státního rozpočtu/dotace (max)1 Vlastní zdroje (min)1 Celkem
2017 123 361,85 0,00 123 361,85
2018 2 097 151,45 246 723,70 2 343 875,15

Celkem 2 220 513,30 246 723,70 2 467 237,00
     

1 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu.
     

Kód Termíny akce (projektu) Ukončení Závaznost
2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 30.09.2018 max
2041 Financování akce 30.03.2019 max
2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 30.09.2019 max

     

Cíl akce (projektu)

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality odborného vzdělávání žáků nejen v jazycích. Jedná se o vytvoření takového prostředí pro žáky včetně 
odborných pomůcek, které bude podněcovat jejich kreativitu a chuť učit se novým věcem. Bude se také jednat o práci žáků s nejmodernějšími 
digitálními technologiemi, jejichž obsluha a využití je nutné pro orientaci žáků v oblasti technologického pokroku. V konečném důsledku to bude 
znamenat získání dovedností a kvalitní přípravy pro lepší uplatnění na trhu práce. Specifické cíle projektu zahrnují moderní vybavení 3 odborných 
jazykových učeben. Cíle korespondují se specifickým cílem 1.1 ITI, kterým je zvýšit uplatnitelnost na trhu práce.
     

Kód Indikátory akce (projektu) Měrná 
jednotka

Výchozí 
hodnota

Cílová 
hodnota

Datum 
dosažení

1 Počet podpořených vzdělávacích zařízení Zařízení 0,00 1,00 30.09.2018
2 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení Osoby 0,00 56,00 30.09.2018

     

     

Kód Parametry akce (projektu) Měrná 
jednotka

Hodnota Závaznost Minimální 
hodnota 2

Maximální 
hodnota 2

Parametry nebyly stanoveny.
     

2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Identifikační údaje

Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj Identifikační číslo 117D03G000481

Identifikační číslo EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005371Adresa Staroměstské nám. 932/6
110 15 Praha 1 Typ financování Ex post

Program 11703 - Integrovaný regionální operační program

Název akce (projektu) Vybudování moderních jazykových učeben

IČ nebo RČ 70958131       Účastník
Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 
29/497 okres Karviná, příspěvková 
organizace Ulice Moravská 497/29

Obec HavířovOsoba oprávněná Mgr. Eliška Tomíčková,       
PSČ 736 01

Telefon +420606476728 Místo realizace Havířov

E-mail sekretariat@zsmoravska.cz Alokace v území (LAU) CZ0803 Karviná

Dotace 2 220 513,30Kč
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Financování akce (projektu) v letech údaje v Kč
Kód Název řádku Skutečnost 

před 2016
Skutečnost 

2016
Uvolněno v 
roce 2017

Aktuální rok 
2017

2018 2019 Od 1.1.2020 Celkem v letech 3 Závaz. Min/Max 
hodnota 2

5279 Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené 0,00 0,00 92 980,25 92 980,25 1 766 624,75 0,00 0,00 1 859 605,00
527s Ostatní finanční potřeby 0,00 0,00 92 980,25 92 980,25 1 766 624,75 0,00 0,00 1 859 605,00
54ps SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0,00 0,00 92 980,25 92 980,25 1 766 624,75 0,00 0,00 1 859 605,00
5570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 0,00 0,00 92 980,25 92 980,25 0,00 0,00 0,00 92 980,25 MAX
557s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,00 0,00 92 980,25 92 980,25 0,00 0,00 0,00 92 980,25
5660 Prostředky EU kryté alokací schválenou EK 0,00 0,00 0,00 0,00 1 580 664,25 0,00 0,00 1 580 664,25 MAX
566s Předpokládané zdroje financování 0,00 0,00 0,00 0,00 1 580 664,25 0,00 0,00 1 580 664,25
5710 Dotace z rozpočtu obce 0,00 0,00 0,00 0,00 185 960,50 0,00 0,00 185 960,50
571s Dotace z územních rozpočtů 0,00 0,00 0,00 0,00 185 960,50 0,00 0,00 185 960,50
59zs SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0,00 0,00 92 980,25 92 980,25 1 766 624,75 0,00 0,00 1 859 605,00
Souhrn za SR NEINV 0,00 0,00 92 980,25 92 980,25 0,00 0,00 0,00 92 980,25
6279 Jiné investiční potřeby výše neuvedené 0,00 0,00 30 381,60 30 381,60 577 250,40 0,00 0,00 607 632,00
627s Ostatní finanční potřeby 0,00 0,00 30 381,60 30 381,60 577 250,40 0,00 0,00 607 632,00
64ps SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0,00 0,00 30 381,60 30 381,60 577 250,40 0,00 0,00 607 632,00
6570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 0,00 0,00 30 381,60 30 381,60 0,00 0,00 0,00 30 381,60 MAX
657s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,00 0,00 30 381,60 30 381,60 0,00 0,00 0,00 30 381,60
6660 Prostředky EU kryté alokací schválenou EK 0,00 0,00 0,00 0,00 516 487,20 0,00 0,00 516 487,20 MAX
666s Předpokládané zdroje financování 0,00 0,00 0,00 0,00 516 487,20 0,00 0,00 516 487,20
6710 Dotace z rozpočtu obce 0,00 0,00 0,00 0,00 60 763,20 0,00 0,00 60 763,20
671s Dotace z územních rozpočtů 0,00 0,00 0,00 0,00 60 763,20 0,00 0,00 60 763,20
69zs SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0,00 0,00 30 381,60 30 381,60 577 250,40 0,00 0,00 607 632,00
Souhrn za SR INV 0,00 0,00 30 381,60 30 381,60 0,00 0,00 0,00 30 381,60
Souhrn za SR 0,00 0,00 123 361,85 123 361,85 0,00 0,00 0,00 123 361,85

z toho prostředky EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z toho prostředky FM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 123 361,85 123 361,85 2 097 151,45 0,00 0,00 2 220 513,30
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 0,00 0,00 246 723,70 0,00 0,00 246 723,70
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM 0,00 0,00 123 361,85 123 361,85 2 343 875,15 0,00 0,00 2 467 237,00
     

     

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce údaje v Kč
Kód Název řádku PVS Druhové třídění Odvětvové 

třídění
IISSP Zdroj IISSP Účel Účelový znak Typ SR Uvolněno v roce 

2017
Aktuální rok 2017

5570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 5010020011 5321 369100 4110700 17015 UZ 92 980,25 92 980,25
Souhrn za SR NEINV 92 980,25 92 980,25
6570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 5010020011 6341 369100 4110700 17968 UZ 30 381,60 30 381,60
Souhrn za SR INV 30 381,60 30 381,60
Souhrn za SR 123 361,85 123 361,85

z toho prostředky EU 0,00 0,00
z toho prostředky FM 0,00 0,00

     

 2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).
 3 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

Podmínky účasti státního rozpočtu     
Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí jsou Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínky nabývají platnosti dnem schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Za porušení povinností stanovených tímto Rozhodnutím o poskytnutí dotace se nepovažuje nedodržení limitů investiční a neinvestiční dotace ani nedodržení členění bilance potřeb a zdrojů do jednotlivých let. Závazným 
ukazatelem čerpání dotace je pouze souhrnný limit investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU uvedený v části „Financování projektu**“ ve sloupci „Celkem v letech*“ v řádku „Souhrn 
částek za SR“ při současném dodržení procentního podílu a nepřekročení absolutních částek SR a SF EU uvedených v přiložených Podmínkách v části II.

Pokyny správce     
V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech budou nejpozději před proplacením schválené žádosti o platbu prostředky uvedené v řádku 5660/6660 – Prostředky EU kryté alokací schválenou 
EK převedeny do řádku 5573/6573 – VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU nebo 5573a/6573a – VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU – NNV projektu.
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Z důvodu zajištění čerpání NNV jsou prostředky na realizaci projektu v aktuálním a následujících letech (2018-2020) soustředěny na řádcích NNV aktuálního roku (5570a, 5573a, 6570a a 6573a).

Schválení poskytovatelem Razítko a podpis 

Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Útvar Odbor řízení operačních programů       

Schválil Ing. Rostislav Mazal Vypracoval Ing. Andrea Kavková

Funkce Ředitel odboru Telefon 224861236

Č. j. 47142/2017-91/1 E-mail andrea.kavkova@mmr.cz Datum       
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REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
      

     

Souhrn financování údaje v Kč
Rok Účast státního rozpočtu/dotace (max)1 Vlastní zdroje (min)1 Celkem
2017 81 160,96 0,00 81 160,96
2018 1 379 736,36 162 321,93 1 542 058,29

Celkem 1 460 897,32 162 321,93 1 623 219,25
     

1 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu.
     

Kód Termíny akce (projektu) Ukončení Závaznost
2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 30.09.2018 max
2041 Financování akce 30.03.2019 max
2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 30.09.2019 max

     

Cíl akce (projektu)

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na 
trhu práce na Základní škole Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná. Cílem projektu je zvýšení kvality odborného vzdělávání žáků v 
cizích jazycích. Předmětem projektu je vytvoření takového prostředí pro žáky včetně odborných pomůcek, které bude podněcovat jejich aktivitu, 
kreativitu a chuť učit se novým věcem.  Mezi dílčí cíle, které povedou k dosažení hlavního cíle, patří: - Modernizace učebny cizích jazyků 1  - 
Modernizace učebny cizích jazyků 2
     

Kód Indikátory akce (projektu) Měrná 
jednotka

Výchozí 
hodnota

Cílová 
hodnota

Datum 
dosažení

1 Počet podpořených vzdělávacích zařízení Zařízení 0,00 1,00 30.09.2018
2 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení Osoby 0,00 48,00 30.09.2018

     

     

Kód Parametry akce (projektu) Měrná 
jednotka

Hodnota Závaznost Minimální 
hodnota 2

Maximální 
hodnota 2

Parametry nebyly stanoveny.
     

2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Identifikační údaje

Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj Identifikační číslo 117D03G000505

Identifikační číslo EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005373Adresa Staroměstské nám. 932/6
110 15 Praha 1 Typ financování Ex post

Program 11703 - Integrovaný regionální operační program

Název akce (projektu) Stavební úpravy a modernizace učeben cizích jazyků

IČ nebo RČ 61988723       Účastník Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 
5/1537 okres Karviná

Ulice Františka Hrubína 1537/5

Obec HavířovOsoba oprávněná Mgr. Tomáš Ptáček,       
PSČ 736 01

Telefon 602520097 Místo realizace Havířov

E-mail reditel@zshrubina.cz Alokace v území (LAU) CZ0803 Karviná

Dotace 1 460 897,32Kč

Karin
Zvýraznění
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Financování akce (projektu) v letech údaje v Kč
Kód Název řádku Skutečnost 

před 2016
Skutečnost 

2016
Uvolněno v 
roce 2017

Aktuální rok 
2017

2018 2019 Od 1.1.2020 Celkem v letech 3 Závaz. Min/Max 
hodnota 2

5279 Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené 0,00 0,00 46 847,80 46 847,80 890 108,22 0,00 0,00 936 956,02
527s Ostatní finanční potřeby 0,00 0,00 46 847,80 46 847,80 890 108,22 0,00 0,00 936 956,02
54ps SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0,00 0,00 46 847,80 46 847,80 890 108,22 0,00 0,00 936 956,02
5570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 0,00 0,00 46 847,80 46 847,80 0,00 0,00 0,00 46 847,80 MAX
557s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,00 0,00 46 847,80 46 847,80 0,00 0,00 0,00 46 847,80
5660 Prostředky EU kryté alokací schválenou EK 0,00 0,00 0,00 0,00 796 412,61 0,00 0,00 796 412,61 MAX
566s Předpokládané zdroje financování 0,00 0,00 0,00 0,00 796 412,61 0,00 0,00 796 412,61
5710 Dotace z rozpočtu obce 0,00 0,00 0,00 0,00 93 695,61 0,00 0,00 93 695,61
571s Dotace z územních rozpočtů 0,00 0,00 0,00 0,00 93 695,61 0,00 0,00 93 695,61
59zs SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0,00 0,00 46 847,80 46 847,80 890 108,22 0,00 0,00 936 956,02
Souhrn za SR NEINV 0,00 0,00 46 847,80 46 847,80 0,00 0,00 0,00 46 847,80
6279 Jiné investiční potřeby výše neuvedené 0,00 0,00 34 313,16 34 313,16 651 950,07 0,00 0,00 686 263,23
627s Ostatní finanční potřeby 0,00 0,00 34 313,16 34 313,16 651 950,07 0,00 0,00 686 263,23
64ps SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0,00 0,00 34 313,16 34 313,16 651 950,07 0,00 0,00 686 263,23
6570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 0,00 0,00 34 313,16 34 313,16 0,00 0,00 0,00 34 313,16 MAX
657s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,00 0,00 34 313,16 34 313,16 0,00 0,00 0,00 34 313,16
6660 Prostředky EU kryté alokací schválenou EK 0,00 0,00 0,00 0,00 583 323,75 0,00 0,00 583 323,75 MAX
666s Předpokládané zdroje financování 0,00 0,00 0,00 0,00 583 323,75 0,00 0,00 583 323,75
6710 Dotace z rozpočtu obce 0,00 0,00 0,00 0,00 68 626,32 0,00 0,00 68 626,32
671s Dotace z územních rozpočtů 0,00 0,00 0,00 0,00 68 626,32 0,00 0,00 68 626,32
69zs SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0,00 0,00 34 313,16 34 313,16 651 950,07 0,00 0,00 686 263,23
Souhrn za SR INV 0,00 0,00 34 313,16 34 313,16 0,00 0,00 0,00 34 313,16
Souhrn za SR 0,00 0,00 81 160,96 81 160,96 0,00 0,00 0,00 81 160,96

z toho prostředky EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z toho prostředky FM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 81 160,96 81 160,96 1 379 736,36 0,00 0,00 1 460 897,32
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 0,00 0,00 162 321,93 0,00 0,00 162 321,93
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM 0,00 0,00 81 160,96 81 160,96 1 542 058,29 0,00 0,00 1 623 219,25
     

     

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce údaje v Kč
Kód Název řádku PVS Druhové třídění Odvětvové 

třídění
IISSP Zdroj IISSP Účel Účelový znak Typ SR Uvolněno v roce 

2017
Aktuální rok 2017

5570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 5010020011 5321 369100 4110700 17015 UZ 46 847,80 46 847,80
Souhrn za SR NEINV 46 847,80 46 847,80
6570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 5010020011 6341 369100 4110700 17968 UZ 34 313,16 34 313,16
Souhrn za SR INV 34 313,16 34 313,16
Souhrn za SR 81 160,96 81 160,96

z toho prostředky EU 0,00 0,00
z toho prostředky FM 0,00 0,00

     

 2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).
 3 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

Podmínky účasti státního rozpočtu     
Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí jsou Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínky nabývají platnosti dnem schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Za porušení povinností stanovených tímto Rozhodnutím o poskytnutí dotace se nepovažuje nedodržení limitů investiční a neinvestiční dotace ani nedodržení členění bilance potřeb a zdrojů do jednotlivých let. Závazným 
ukazatelem čerpání dotace je pouze souhrnný limit investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU uvedený v části „Financování projektu**“ ve sloupci „Celkem v letech*“ v řádku „Souhrn 
částek za SR“ při současném dodržení procentního podílu a nepřekročení absolutních částek SR a SF EU uvedených v přiložených Podmínkách v části II.

Pokyny správce     
V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech budou nejpozději před proplacením schválené žádosti o platbu prostředky uvedené v řádku 5660/6660 – Prostředky EU kryté alokací schválenou 
EK převedeny do řádku 5573/6573 – VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU nebo 5573a/6573a – VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU – NNV projektu.



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

117D03G000505 | EP3 | DISMMR | č.j. 50111/2017-91/1 Datum tisku dokumentu 27.11.2017 (8:24:53)                                                            3|3
Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1

Z důvodu zajištění čerpání NNV jsou prostředky na realizaci projektu v aktuálním a následujících letech (2018-2020) soustředěny na řádcích NNV aktuálního roku (5570a, 5573a, 6570a a 6573a).

Schválení poskytovatelem Razítko a podpis 

Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Útvar Odbor řízení operačních programů       

Schválil Ing. Rostislav Mazal Vypracoval Ing. Andrea Kavková

Funkce Ředitel odboru Telefon 224861236

Č. j. 50111/2017-91/1 E-mail andrea.kavkova@mmr.cz Datum       
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REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
      

     

Souhrn financování údaje v Kč
Rok Účast státního rozpočtu/dotace (max)1 Vlastní zdroje (min)1 Celkem
2018 3 544 461,90 393 829,10 3 938 291,00

Celkem 3 544 461,90 393 829,10 3 938 291,00
     

1 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu.
     

Kód Termíny akce (projektu) Ukončení Závaznost
2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 30.09.2018 max
2041 Financování akce 30.03.2019 max
2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 30.09.2019 max

     

Cíl akce (projektu)

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na 
trhu práce na Základní škole a Mateřské škole Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace. Mezi dílčí cíle, které povedou k dosažení 
hlavního cíle, patří: - Modernizace chemické laboratoře - Modernizace odborné učebny přírodopisu - Modernizace odborné učebny fyziky - 
Modernizace jazykové učebny - Zajištění bezbariérového přístupu a bezbariérového sociálního zázemí
     

Kód Indikátory akce (projektu) Měrná 
jednotka

Výchozí 
hodnota

Cílová 
hodnota

Datum 
dosažení

1 Počet podpořených vzdělávacích zařízení Zařízení 0,00 1,00 30.09.2018
2 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení Osoby 0,00 245,00 30.09.2018

     

     

Kód Parametry akce (projektu) Měrná 
jednotka

Hodnota Závaznost Minimální 
hodnota 2

Maximální 
hodnota 2

Parametry nebyly stanoveny.
     

2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Identifikační údaje

Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj Identifikační číslo 117D03G000627

Identifikační číslo EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005383Adresa Staroměstské nám. 932/6
110 15 Praha 1 Typ financování Ex post

Program 11703 - Integrovaný regionální operační program

Název akce (projektu) Modernizace odborných učeben na II. stupni ZŠ

IČ nebo RČ 48805271       Účastník Základní škola a Mateřská škola Havířov - 
Město Na Nábřeží, příspěvková organizace

Ulice Na Nábřeží 1374/49

Obec HavířovOsoba oprávněná PaedDr. Svatopluk Novák,       
PSČ 736 01

Telefon 596802521 Místo realizace Havířov

E-mail reditel@zsnabrezi-havirov.cz Alokace v území (LAU) CZ0803 Karviná

Dotace 3 544 461,90Kč



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

117D03G000627 | EP3 | DISMMR | č.j. 13446/2018-55/1 Datum tisku dokumentu 06.03.2018 (8:11:18)                                                            2|3
Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1

     

Financování akce (projektu) v letech údaje v Kč
Kód Název řádku Skutečnost 

před 2017
Skutečnost 

2017
Uvolněno v 
roce 2018

Aktuální rok 
2018

2019 2020 Od 1.1.2021 Celkem v letech 3 Závaz. Min/Max 
hodnota 2

5279 Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené 0,00 0,00 1 701 567,00 1 701 567,00 0,00 0,00 0,00 1 701 567,00
527s Ostatní finanční potřeby 0,00 0,00 1 701 567,00 1 701 567,00 0,00 0,00 0,00 1 701 567,00
54ps SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0,00 0,00 1 701 567,00 1 701 567,00 0,00 0,00 0,00 1 701 567,00
5570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 0,00 0,00 85 078,35 85 078,35 0,00 0,00 0,00 85 078,35 MAX
5573a VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu 0,00 0,00 1 446 331,95 1 446 331,95 0,00 0,00 0,00 1 446 331,95 MAX
557s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,00 0,00 1 531 410,30 1 531 410,30 0,00 0,00 0,00 1 531 410,30
5710 Dotace z rozpočtu obce 0,00 0,00 170 156,70 170 156,70 0,00 0,00 0,00 170 156,70
571s Dotace z územních rozpočtů 0,00 0,00 170 156,70 170 156,70 0,00 0,00 0,00 170 156,70
59zs SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0,00 0,00 1 701 567,00 1 701 567,00 0,00 0,00 0,00 1 701 567,00
Souhrn za SR NEINV 0,00 0,00 1 531 410,30 1 531 410,30 0,00 0,00 0,00 1 531 410,30
6279 Jiné investiční potřeby výše neuvedené 0,00 0,00 2 236 724,00 2 236 724,00 0,00 0,00 0,00 2 236 724,00
627s Ostatní finanční potřeby 0,00 0,00 2 236 724,00 2 236 724,00 0,00 0,00 0,00 2 236 724,00
64ps SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0,00 0,00 2 236 724,00 2 236 724,00 0,00 0,00 0,00 2 236 724,00
6570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 0,00 0,00 111 836,20 111 836,20 0,00 0,00 0,00 111 836,20 MAX
6573a VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu 0,00 0,00 1 901 215,40 1 901 215,40 0,00 0,00 0,00 1 901 215,40 MAX
657s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,00 0,00 2 013 051,60 2 013 051,60 0,00 0,00 0,00 2 013 051,60
6710 Dotace z rozpočtu obce 0,00 0,00 223 672,40 223 672,40 0,00 0,00 0,00 223 672,40
671s Dotace z územních rozpočtů 0,00 0,00 223 672,40 223 672,40 0,00 0,00 0,00 223 672,40
69zs SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0,00 0,00 2 236 724,00 2 236 724,00 0,00 0,00 0,00 2 236 724,00
Souhrn za SR INV 0,00 0,00 2 013 051,60 2 013 051,60 0,00 0,00 0,00 2 013 051,60
Souhrn za SR 0,00 0,00 3 544 461,90 3 544 461,90 0,00 0,00 0,00 3 544 461,90

z toho prostředky EU 0,00 0,00 3 347 547,35 3 347 547,35 0,00 0,00 0,00 3 347 547,35
z toho prostředky FM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 3 544 461,90 3 544 461,90 0,00 0,00 0,00 3 544 461,90
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 393 829,10 393 829,10 0,00 0,00 0,00 393 829,10
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM 0,00 0,00 3 938 291,00 3 938 291,00 0,00 0,00 0,00 3 938 291,00
     

     

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce údaje v Kč
Kód Název řádku PVS Druhové třídění Odvětvové 

třídění
IISSP Zdroj IISSP Účel Účelový znak Typ SR Uvolněno v roce 

2018
Aktuální rok 2018

5570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 5010020011 5321 363600 4110700 17015 UZ 85 078,35 85 078,35
5573a VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu 5010020011 5321 363600 4510700 17016 UZ 1 446 331,95 1 446 331,95
Souhrn za SR NEINV 1 531 410,30 1 531 410,30
6570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 5010020011 6341 363600 4110700 17968 UZ 111 836,20 111 836,20
6573a VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu 5010020011 6341 363600 4510700 17969 UZ 1 901 215,40 1 901 215,40
Souhrn za SR INV 2 013 051,60 2 013 051,60
Souhrn za SR 3 544 461,90 3 544 461,90

z toho prostředky EU 3 347 547,35 3 347 547,35
z toho prostředky FM 0,00 0,00

     

 2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).
 3 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

Podmínky účasti státního rozpočtu     
Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí jsou Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínky nabývají platnosti dnem schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Za porušení povinností stanovených tímto Rozhodnutím o poskytnutí dotace se nepovažuje nedodržení limitů investiční a neinvestiční dotace ani nedodržení členění bilance potřeb a zdrojů do jednotlivých let. Závazným 
ukazatelem čerpání dotace je pouze souhrnný limit investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU uvedený v části „Financování projektu**“ ve sloupci „Celkem v letech*“ v řádku „Souhrn 
částek za SR“ při současném dodržení procentního podílu a nepřekročení absolutních částek SR a SF EU uvedených v přiložených Podmínkách v části II.

Pokyny správce     
Z důvodu zajištění čerpání NNV jsou prostředky na realizaci projektu v aktuálním a následujících letech (2018-2020) soustředěny na řádcích NNV aktuálního roku (5570a, 5573a, 6570a a 6573a).
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Schválení poskytovatelem Razítko a podpis 

Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Útvar Oddělení finanční administrace programů EU       

Schválil Ing. Rostislav Mazal Vypracoval Ing. Andrea Kavková

Funkce Ředitel odboru Telefon 224861236

Č. j. 13446/2018-55/1 E-mail andrea.kavkova@mmr.cz Datum       
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REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
      

     

Souhrn financování údaje v Kč
Rok Účast státního rozpočtu/dotace (max)1 Vlastní zdroje (min)1 Celkem
2018 3 132 165,77 348 018,42 3 480 184,19

Celkem 3 132 165,77 348 018,42 3 480 184,19
     

1 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu.
     

Kód Termíny akce (projektu) Ukončení Závaznost
2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 30.09.2018 max
2041 Financování akce 30.03.2019 max
2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 30.09.2019 max

     

Cíl akce (projektu)

Hlavním cílem řešeného projektu je přispět k zajištění kvalitní výuky cizích jazyků na vybrané základní škole pro všechny žáky bez rozdílu a to 
formou vybudování odborných učeben cizích jazyků a jejich vybavení kvalitními výukovými pomůckami při souběžném podpoření sociální inkluze. 
Cílem realizace projektu je dále zvýšení motivace u žáků s výukovými problémy, rozvíjení tvořivosti a samostatnosti žáků. Znevýhodněné skupiny 
žáků budou bez rozdílu, bezplatně a s ohledem na jejich potřeby, zapojovány do vzdělávacích i volnočasových aktivit v rámci řešeného projektu. 
Aktivitami, které povedou k dosažení tohoto cíle, jsou stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání 
ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Zvýší se 
dostupnost vzdělávací infrastruktury pro osoby potenciálně sociálně vyloučené - zajištěním bezbariérové přístupnosti učebny pomocí kompenzační 
pomůcky.
     

Kód Indikátory akce (projektu) Měrná 
jednotka

Výchozí 
hodnota

Cílová 
hodnota

Datum 
dosažení

1 Počet podpořených vzdělávacích zařízení Zařízení 0,00 1,00 30.09.2018
2 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení Osoby 0,00 52,00 30.09.2018

     

     

Kód Parametry akce (projektu) Měrná 
jednotka

Hodnota Závaznost Minimální 
hodnota 2

Maximální 
hodnota 2

Parametry nebyly stanoveny.
     

2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Identifikační údaje

Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj Identifikační číslo 117D03G000609

Identifikační číslo EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005715Adresa Staroměstské nám. 932/6
110 15 Praha 1 Typ financování Ex post

Program 11703 - Integrovaný regionální operační program

Název akce (projektu) Rekonstrukce dvou odborných učeben cizích jazyků

IČ nebo RČ 70958114       Účastník
Základní škola Havířov - Podlesí 
Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 
příspěvková organizace Ulice Mládežnická 1564/11

Obec HavířovOsoba oprávněná Mgr. Iva Badurová,       
PSČ 736 01

Telefon 596411063 Místo realizace Havířov

E-mail badurova@seznam.cz Alokace v území (LAU) CZ0803 Karviná

Dotace 3 132 165,77Kč
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Financování akce (projektu) v letech údaje v Kč
Kód Název řádku Skutečnost 

před 2017
Skutečnost 

2017
Uvolněno v 
roce 2018

Aktuální rok 
2018

2019 2020 Od 1.1.2021 Celkem v letech 3 Závaz. Min/Max 
hodnota 2

5279 Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené 0,00 0,00 1 500 288,60 1 500 288,60 0,00 0,00 0,00 1 500 288,60
527s Ostatní finanční potřeby 0,00 0,00 1 500 288,60 1 500 288,60 0,00 0,00 0,00 1 500 288,60
54ps SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0,00 0,00 1 500 288,60 1 500 288,60 0,00 0,00 0,00 1 500 288,60
5570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 0,00 0,00 75 014,43 75 014,43 0,00 0,00 0,00 75 014,43 MAX
5573a VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu 0,00 0,00 1 275 245,31 1 275 245,31 0,00 0,00 0,00 1 275 245,31 MAX
557s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,00 0,00 1 350 259,74 1 350 259,74 0,00 0,00 0,00 1 350 259,74
5710 Dotace z rozpočtu obce 0,00 0,00 150 028,86 150 028,86 0,00 0,00 0,00 150 028,86
571s Dotace z územních rozpočtů 0,00 0,00 150 028,86 150 028,86 0,00 0,00 0,00 150 028,86
59zs SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0,00 0,00 1 500 288,60 1 500 288,60 0,00 0,00 0,00 1 500 288,60
Souhrn za SR NEINV 0,00 0,00 1 350 259,74 1 350 259,74 0,00 0,00 0,00 1 350 259,74
6279 Jiné investiční potřeby výše neuvedené 0,00 0,00 1 979 895,59 1 979 895,59 0,00 0,00 0,00 1 979 895,59
627s Ostatní finanční potřeby 0,00 0,00 1 979 895,59 1 979 895,59 0,00 0,00 0,00 1 979 895,59
64ps SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0,00 0,00 1 979 895,59 1 979 895,59 0,00 0,00 0,00 1 979 895,59
6570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 0,00 0,00 98 994,78 98 994,78 0,00 0,00 0,00 98 994,78 MAX
6573a VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu 0,00 0,00 1 682 911,25 1 682 911,25 0,00 0,00 0,00 1 682 911,25 MAX
657s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,00 0,00 1 781 906,03 1 781 906,03 0,00 0,00 0,00 1 781 906,03
6710 Dotace z rozpočtu obce 0,00 0,00 197 989,56 197 989,56 0,00 0,00 0,00 197 989,56
671s Dotace z územních rozpočtů 0,00 0,00 197 989,56 197 989,56 0,00 0,00 0,00 197 989,56
69zs SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0,00 0,00 1 979 895,59 1 979 895,59 0,00 0,00 0,00 1 979 895,59
Souhrn za SR INV 0,00 0,00 1 781 906,03 1 781 906,03 0,00 0,00 0,00 1 781 906,03
Souhrn za SR 0,00 0,00 3 132 165,77 3 132 165,77 0,00 0,00 0,00 3 132 165,77

z toho prostředky EU 0,00 0,00 2 958 156,56 2 958 156,56 0,00 0,00 0,00 2 958 156,56
z toho prostředky FM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 3 132 165,77 3 132 165,77 0,00 0,00 0,00 3 132 165,77
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 348 018,42 348 018,42 0,00 0,00 0,00 348 018,42
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM 0,00 0,00 3 480 184,19 3 480 184,19 0,00 0,00 0,00 3 480 184,19
     

     

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce údaje v Kč
Kód Název řádku PVS Druhové třídění Odvětvové 

třídění
IISSP Zdroj IISSP Účel Účelový znak Typ SR Uvolněno v roce 

2018
Aktuální rok 2018

5570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 5010020011 5321 363600 4110700 17015 UZ 75 014,43 75 014,43
5573a VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu 5010020011 5321 363600 4510700 17016 UZ 1 275 245,31 1 275 245,31
Souhrn za SR NEINV 1 350 259,74 1 350 259,74
6570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 5010020011 6341 363600 4110700 17968 UZ 98 994,78 98 994,78
6573a VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu 5010020011 6341 363600 4510700 17969 UZ 1 682 911,25 1 682 911,25
Souhrn za SR INV 1 781 906,03 1 781 906,03
Souhrn za SR 3 132 165,77 3 132 165,77

z toho prostředky EU 2 958 156,56 2 958 156,56
z toho prostředky FM 0,00 0,00

     

 2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).
 3 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

Podmínky účasti státního rozpočtu     
Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí jsou Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínky nabývají platnosti dnem schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Za porušení povinností stanovených tímto Rozhodnutím o poskytnutí dotace se nepovažuje nedodržení limitů investiční a neinvestiční dotace ani nedodržení členění bilance potřeb a zdrojů do jednotlivých let. Závazným 
ukazatelem čerpání dotace je pouze souhrnný limit investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU uvedený v části „Financování projektu**“ ve sloupci „Celkem v letech*“ v řádku „Souhrn 
částek za SR“ při současném dodržení procentního podílu a nepřekročení absolutních částek SR a SF EU uvedených v přiložených Podmínkách v části II.

Pokyny správce     
Z důvodu zajištění čerpání NNV jsou prostředky na realizaci projektu v aktuálním a následujících letech (2018-2020) soustředěny na řádcích NNV aktuálního roku (5570a, 5573a, 6570a a 6573a).
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Schválení poskytovatelem Razítko a podpis 

Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Útvar Oddělení finanční administrace programů EU       

Schválil Ing. Rostislav Mazal Vypracoval Ing. Andrea Kavková

Funkce Ředitel odboru Telefon 224861236

Č. j. 13465/2018-55/1 E-mail andrea.kavkova@mmr.cz Datum       
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                                 Příloha č. 7 

   /OŠK/2018 
 

Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  
 

Článek I 

Smluvní strany  

 

Poskytovatel:  statutární město Havířov 

Sídlo:  736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

Zastoupen: Bc. Alenou Zedníkovou, náměstkyní primátorky pro sociální rozvoj 

IČO:  00297488 

DIČ:  CZ00297488 

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03  Praha 1 

Číslo účtu:  94-810791/0710 

není zapsán ve veřejném rejstříku  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

 

Příjemce:   

Sídlo:  

Zastoupen:  

IČO:  

DIČ:   

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

není zapsán ve veřejném rejstříku 

(dále jen „příjemce“)  

 

Článek II 

Předmět a účel smlouvy  

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout v roce 2018 příjemci, 

příspěvkové organizaci zřízené poskytovatelem, na níže uvedený účel a podle dále 

sjednaných podmínek bezúročnou návratnou finanční výpomoc ve výši …… Kč (dále jen 

„finanční výpomoc“), a závazek příjemce finanční výpomoc užít v souladu s účelem této 

smlouvy a vrátit ji poskytovateli ve stanovené lhůtě.  

2. Finanční výpomoc poskytovatel poskytuje příjemci výhradně za účelem předfinancování 

projektu realizovaného v rámci ……………….(dále jen „projekt“). 

3. Dotace na projekt  bude příjemci poskytnuta z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze 

státního rozpočtu České republiky z p ě t n ě .  

4. Projekt, pro který bude příjemci poskytnuta dotace, bude realizován v roce 2018.  

5. Příjemce prohlašuje, že celkové předpokládané uznatelné náklady na realizaci projektu činí 

……… Kč. 

6. Příjemce prohlašuje, že dotace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 

85 % předpokládaných nákladů a z prostředků státního rozpočtu 5 % předpokládaných 

nákladů. 

7. Finanční výpomoc bude poskytovatelem poskytnuta příjemci ve výši 90 % 

předpokládaných uznatelných nákladů, tj. ………… Kč.  
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8. Finanční prostředky na úhradu předpokládaných uznatelných nákladů projektu 

poskytovatel poskytne ve výši:   

a) 90 % formou návratné finanční výpomoci dle § 34 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o rozpočtových pravidlech“) na základě této smlouvy  a  

b) 10 %  formou navýšení příspěvku na provoz  příjemce. 

 

Článek III 

Poskytnutí finanční výpomoci  

 

1. Poskytovatel poskytne příjemci finanční výpomoc jednorázovým převodem na účet 

příjemce uvedený v Článku I této smlouvy, do 15 dnů ode dne, kdy příjemce poskytovateli 

předloží rozhodnutí, kterým byla příjemci dotace přiznána.   

2. Příjemce finanční výpomoc přijímá a zavazuje se ji užít na realizaci projektu a za 

podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s právními předpisy.  

3. Poskytnutí finanční výpomoci je bezúročné.  

 

Článek IV 

Závazky příjemce 

 

1. Příjemce finanční výpomoci se zavazuje:  

a) vrátit zpět poskytovateli finanční výpomoci neprodleně po obdržení dotace na projekt, 

nejpozději však do 30.6.2019,  na účet poskytovatele uvedený v Článku I této smlouvy. 

Rozhodným okamžikem vrácení finanční výpomoci zpět na účet poskytovatele je den 

jejího odepsání z účtu příjemce. 

b) oznámit poskytovateli prostřednictvím odboru školství a kultury písemně nebo ústně 

do písemného protokolu skutečnost, že realizaci projektu nezahájí, anebo projekt 

nedokončí, přičemž uvede důvody. Toto oznámení podá  do 7 dnů od vzniku rozhodné 

skutečnosti, která vedla k nezahájení či nedokončení projektu. Příjemce finanční 

výpomoci je následně povinen vrátit finanční výpomoc zpět poskytovateli v plné výši 

na účet poskytovatele č. 1721604319/0800, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od 

vzniku rozhodné skutečnosti, která vedla k nezahájení či nedokončení projektu. 

Rozhodným okamžikem vrácení finanční výpomoci zpět na účet poskytovatele je den 

jejího odepsání z účtu příjemce.   

c) oznámit písemně poskytovateli prostřednictvím odboru školství a kultury neprodleně, 

nejpozději však do 14 dnů, případnou změnu svých identifikačních údajů uvedených 

v této smlouvě a všechny změny související s čerpáním finanční výpomoci. V případě 

změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopii příslušné 

smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn identifikačních údajů 

smluvních stran či změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

d) umožnit poskytovateli v souladu s právními předpisy řádné provedení průběžné a 

následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté finanční výpomoci, 

její použití k účelu, který je v souladu s touto smlouvou a předložit ke kontrole všechny 

potřebné účetní a jiné doklady.  

2. Příjemce se zavazuje nepřevést poskytnutou finanční výpomoc na jiný právní subjekt, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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Článek V 

Doložka platnosti 

 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

Poskytnutí předmětné finanční výpomoci a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo 

města Havířova dne………….., usnesením čís. …………... 

 

Článek VI 

Zvláštní ujednání 

 

1. Příjemce souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené na 

Magistrátu města Havířova.   

2. Příjemce podpisem této smlouvy uděluje souhlas se zveřejněním informací   

o poskytnutí finanční výpomoci na webových stránkách poskytovatele, příp. v tisku a 

sdělovacích prostředcích.  

3. Tato smlouva,  její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu 

budou uveřejněny v Registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Poskytovatel zajistí 

zveřejnění smlouvy v Registru smluv do 15 pracovních dnů od uzavření této smlouvy. 

 

Článek VII 

Důsledky porušení podmínek 

 

1. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, poskytovatel uloží příjemci odvod  za 

porušení rozpočtové kázně dle § 28 zákona o rozpočtových pravidlech.  

2. Použití finanční výpomoci v rozporu s účelem této smlouvy nebo nevrácení finanční 

výpomoci ve stanoveném termínu je považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 

28 zákona o rozpočtových pravidlech.  

 

Článek VIII 

Závěrečná ujednání 

 

1. Práva a povinnosti neuvedené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník a zákonem o rozpočtových pravidlech.   

2. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, 

vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této 

smlouvy označeny. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží 

příjemce finanční výpomoci a zbývající 1 si ponechá poskytovatel.  

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně  

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje 

jako druhá v pořadí,  účinnosti nabývá  po uveřejnění v registru smluv, a to dnem …….. 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/
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Havířov dne  Havířov dne 

  

Za poskytovatele: Za příjemce:       

  

 

 

…………………………….. 

 

 

………………………………. 

Bc. Alena Zedníková            

náměstkyně primátora pro sociální rozvoj 

  

 

 

 

Jméno + příjmení                                                                                         

funkce 
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Příloha č. 1 - Zpráva o uplatňování Územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018, 
včetně pokynů pro zpracování návrhu změny Územního plánu Havířov

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

HAVÍŘOV

za období 04/2014 – 04/2018

Upravená zpráva po projednání dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pořizovatel zprávy:
Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje 
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Úvod

Územní plán Havířov, Změna č. 1 Územního plánu Havířov, Změna č. 2 Územního plánu 
Havířov a právní stav Územního plánu Havířov po Změně č. 2 jsou neustále k dispozici 
k nahlédnutí na http://www.havirov-city.cz/dokumenty/uzemni-planovani.html.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Havířov je zpracována na základě ustanovení § 55 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška").
Stavebním zákonem, § 55, odstavcem 1 je stanoveno, že pořizovatel předloží zastupitelstvu 
obce nejpozději do čtyř let od vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 
čtyři roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. 

V souladu s tímto ustanovením stavebního zákona Magistrát města Havířova, Odbor 
územního rozvoje, jako pořizovatel územního plánu příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. 
c) stavebního zákona, zpracoval návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov bude byl zveřejněn po dobu 30 dnů 
a každý může uplatnit své připomínky, podněty a vyjádření k tomuto návrhu.
Na základě výsledku projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh 
zprávy upraví upravil a Zprávu o uplatňování Územního plánu Havířov předloží předložil 
Zastupitelstvu města Havířov ke schválení. 
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A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na 
základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 ost. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení 
případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území

A.1 Uplatňování územního plánu ve znění všech jeho změn

Územní plán Havířov byl vydán Zastupitelstvem města Havířova dne 7. 4. 2014, pod č. 
usnesení 1145/25ZM/2014. Územní plán Havířov nabyl účinnosti dne 25. 4. 2014.

O pořízení Změny č. 1 Územního plánu Havířov rozhodlo Zastupitelstvo města Havířova 
svým usnesením č. 1218/26ZM/2014 ze dne 23. 6. 2014 a svým usnesením 
č. 1286/27ZM/2014 ze dne 22. 9. 2014 v souladu s ustanovením § 44 písm. a) stavebního 
zákona a to z vlastního podnětu. Důvodem pořízení změny byla úprava plochy pro územní 
rezervu silnice I. třídy, která zasahuje do plochy smíšené specifické SX, plochy přestavby 
s označením (DS-P2) v k. ú. Dolní Suchá s cílem umožnit bezkolizní lokalizaci plošně 
rozsáhlého záměru investora v ploše přestavby smíšené specifické SX (DS-P2) a změna 
regulace zřizování ubytovacích zařízení kategorie ubytovny.
Změna č. 1 Územního plánu Havířov byla vydána Zastupitelstvem města Havířova dne 
26. 9. 2016, pod č. usnesení 553/14ZM/2016 a nabyla účinnosti dne 26. 10. 2016. 

O pořízení Změny č. 2 Územního plánu Havířov rozhodlo Zastupitelstvo města Havířova na 
svém zasedání dne 26. 1. 2015 usnesením č. 87/3ZM/2015, dne 30. 3. 2015 usnesením 
č. 134/4ZM/2015, dne 15. 6. 2015 usnesením č. 202/5ZM/2015 a dne 14.9.2015 usnesením 
č. 258/6ZM/2015. Podnětem pro pořízení Změny č. 2 Územního plánu Havířov byly 
jednotlivé návrhy fyzických a právnických osob na pořízení změny. Změnou č. 2 byly 
vymezeny nové zastavitelné plochy (smíšená výrobní, smíšená obytná venkovská, zemědělská 
– zahrady, dopravní infrastruktury silniční a dvě plochy občanského vybavení – veřejné 
infrastruktury).
Změna č. 2 Územního plánu Havířov byla vydána Zastupitelstvem města Havířova dne 
26. 6. 2017, pod č. usnesení 759/19ZM/2017 a nabyla účinnosti dne 21. 7. 2017. 

Zkušenosti s rozhodováním podle územního plánu jsou dobré, územní plán je přehledný 
a srozumitelný. Při praktickém používání územního plánu se projevila potřeba úpravy 
podmínek využívání ploch s rozdílným způsobem využívání a doplnění výkladu některých 
pojmů používaných v textové části územního plánu. Při zpracování a pořizování územního 
plánu a jeho změn nebylo možné podchytit veškeré situace, které nastanou při rozhodování 
podle územního plánu. 
Zjištěné požadavky na úpravu územního plánu budou řešeny při pořízení změny územního 
plánu.

Urbanistická koncepce stanovená územním plánem je při umisťování nových staveb a při 
změnách staveb stávajících respektována, stejně jako koncepce uspořádání krajiny a veřejné 
infrastruktury. 
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A.2 Vyhodnocení změn podmínek

A.2.1 Zastavěné území

Zastavěné území bylo vymezeno Územním plánem Havířov ke dni 1. 2. 2014. Změnou č. 1 
Územního plánu Havířov byla hranice zastavěného území aktualizována ve vazbě na 
realizovanou zástavbu a vymezena ke dni 1. 7. 2015 a Změnou č. 2 Územního plánu Havířov 
byla hranice zastavěného území opět aktualizována ke dni 1. 9. 2016. 
Vzhledem k tomu, že stavební rozvoj probíhá neustále, bude potřeba, v souladu s § 58 
stavebního zákona, při zpracování změny opět aktualizovat vymezenou hranici zastavěného 
území. 

A.2.2 Technická infrastruktura

Změnou bude aktualizován stav technické infrastruktury v souladu s realizovanými stavbami 
od doby pořízení Změny č. 2 Územního plánu Havířov a dle Územně analytických podkladů 
ORP Havířov, aktualizace 2016 a následné průběžné aktualizace vycházející z dat předaných 
správci sítí. 

A.2.3 Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 byla schválena usnesením vlády 
České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 276. 

Soulad Územního plánu Havířov s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 
byl přezkoumán v rámci zpracování Změny č. 2 Územního plánu Havířov.

A.2.4 Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje

V současné době je pořizována Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje (ZÚR MSK). V případě, že bude v době zpracování změny územního plánu Aktualizace 
ZÚR MSK vydána formou opatření obecné povahy, bude nutno uvést Územní plán Havířov 
do souladu s touto nadřazenou dokumentací.

A.2.5 Změny zákonů souvisejících s územně plánovací činností

Změna územního plánu bude reagovat na změny v zákonech souvisejících s územním 
plánováním, např. se zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu. 

A.2.6 Územně analytické podklady 

V rámci změny územního plánu bude potřeba prověřit soulad s Územně analytickými 
podklady Moravskoslezského kraje, jejich úplnou aktualizací 2017 a s Územně analytickými 
poklady ORP Havířov, jejich úplnou aktualizací 2016. Jde zejména o prověření limitů v 
území, které mají vliv na rozvoj území (např. přírodní a kulturní hodnoty území, ochranná 
a bezpečnostní pásma technické infrastruktury, stanovená záplavová území apod.).

A.2.7 Koncepční rozvojové materiály Moravskoslezského kraje

V případě potřeby zapracovat nové nebo aktualizované koncepční rozvojové územně 
plánovací podklady a materiály Moravskoslezského kraje.
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A.3 Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj území

Během platnosti Územního plánu Havířov a jeho Změny č. 1 a Změny č. 2 se neprojevily 
žádné negativní dopady navrženého řešení na udržitelný rozvoj území. 
Návrh Územního plánu Havířov byl posouzen z hlediska vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území včetně vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Toto posouzení tvoří 
přílohu Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, 
které bylo projednáváno současně s Územním plánem Havířov.
Územní plán Havířov nebyl posouzen z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů, vzhledem k tomu, že Odbor životního prostředí Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje v Ostravě vyloučil možnost, že by návrh Územního plánu Havířov 
mohl mít vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Změna č. 1 ani Změna č. 2 Územního plánu Havířov nebyly posouzeny z hlediska vlivů na 
udržitelný rozvoj území vzhledem k tomu, že na základě výsledku projednání návrhu zadání 
pro tyto změny bylo konstatováno, že navržené řešení změn nevyvolá požadavek na 
posouzení vlivů na životní prostředí a rovněž vylučuje významný vliv na evropsky 
významnou lokalitu či ptačí oblast. 

B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů

B.1 Problémy k řešení vyplývající z ÚAP MSK, aktualizace 2017

Dis 7 - přeložka silnice I/11 Havířov – Třanovice (požadavek na varianty řešení)

Záměr na přestavbu a přeložku silnice I/11 je Územním plánem Havířov řešen v souladu se 
Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje (viz text dále) a je vymezen jako 
veřejně prospěšné stavby s označením D2, D3, D4, D5 a 1/DS-R3. 

Vydaný územní plán neumožňuje variantní řešení záměrů v území. Budou-li zpracovány jiné 
varianty řešení trasy přeložky silnice I/11, budou tyto varianty v rámci změny územního plánu 
zapracovány a projednány dle stavebního zákona a výsledná varianta bude zapracována do 
změny územního plánu, která bude vydána opatřením obecné povahy.  

Diz 5 – modernizace trati č. 321 v úseku Ostrava (Svinov) – Havířov – Český Těšín 

Záměr je v Územním plánu Havířov zapracován. Úpravy železniční trati č. 321 (optimalizace, 
elektrifikace, úpravy ploch železničních stanic a zastávek, realizace nových zastávek včetně 
nástupišť a jednoduchých přístřešků pro cestující a ostatní nezbytné úpravy dráhy) je 
navrženo realizovat ve stávajících plochách dopravní infrastruktury drážní (DD).

B.2 Problémy vyplývající z ÚAP ORP Havířov, aktualizace 2016

Ze zpracované aktualizace Územně analytických podkladů ORP Havířov vyplývá zejména 
požadavek na aktualizaci sítí technické infrastruktury.  

Data k aktualizaci územně analytických podkladů pro rok 2016 byla prověřena již při 
zpracování Změny č. 2 Územního plánu Havířov, kdy byla zapracována zejména realizovaná 
splašková kanalizace.  
Nové záplavové území nebo sesuvné území, případně jiný limit s významným dopadem na 
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možný rozvoj zástavby nebyl stanoven nebo zaveden do evidence.

Dle aktualizace ÚAP ORP Havířov 2016 je nutno řešit územním plánem problémy:
Výčet evidovaných problémů v území vyplývající z ÚAP ORP Havířov 2016

Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen

Časový horizont 
2016

Dotčené 
obce

Dotčené 
k.ú.

UZ 4

Nedostatečné 
parametry 
komunikací, 
chybí OV, 
veřejné 
prostranství

Suburbanizace bez 
rozlišení širších vazeb a 
občanského vybavení

Havířov Dolní Suchá

územní plán
problém trvá

UZ 5
Záplavové 
území ve střetu 
se silnicí I. třídy

Zpracovaná studie ŘSD, 
nutno zapracovat do 
ÚPD Havířov

Havířov-
město, 
Šumbark

územní plán
problém trvá

UZ 8
Ochrana typické 
slezské zástavby

Pohledově exponovaná 
lokalita ve svahu nad 
Lučinou, jejíž krajinný 
ráz je charakteristický 
rozptýlenou zástavbou 
doplněnou zahradami

Havířov

Dolní 
Datyně, 
Havířov-
město

územní plán
problém trvá

UZ 
10

Dlouhodobě 
nevyužitý 
rozestavěný 
areál - Areál 
zdraví (bydlení 
RD + BD)

Nejasné využití ploch
Havířov, 
Horní 
Bludovice

Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

územní plán
Horní Bludovice -

zahájena výstavba, 
Havířov - zahájena 

výstavba

UZ 
20

Slévání obcí -
rozvoj obytné 
zástavby proti 
sobě až do 
splynutí obcí, 
rozbití sídelní 
struktury

Tlaky na zástavbu 
všech volných ploch 
v Havířově, Horních 
Bludovicích a Těrlicku, 
suburbanizace bez 
řešení širších vazeb a 
občanského vybavení

Havířov, 
Horní 
Bludovice, 
Horní 
Suchá, 
Těrlicko

hraniční 
území obcí

územní plán

Horní Bludovice –
problém trvá, Horní 

Suchá - trvá, 
Těrlicko - trvá, 
Havířov - trvá

DZ 
11

Záměr 
vlakotramvaje x 
silniční doprava 
(Silnice I. třídy)

Záměr vlakotramvaje 
zasahuje do stávajícího 
systému městské 
silniční dopravy.

Havířov
Havířov-
město, 
Bludovice

ZÚR,
územní plán

problém trvá

DZ 
12

Nebezpečný 
dopravní úsek 
pro chodce

Vysoká intenzita 
autodopravy včetně 
autobusů MHD i ČSAD 
v úseku ulice Padlých 
hrdinů

Havířov Bludovice územní plán problém trvá

DZ
18

Křižovatka 
Dlouhá třída x 
Studentská x 
Okrajová

Vybudování kruhového 
objezdu z důvodu 
zvýšení přehlednosti a 
bezpečnosti dopravy, 
zajištění bezpečnosti 
chodců.

Havířov Bludovice územní plán nový problém

DZ
20

Křižovatka 
Padlých hrdinů x 
Životická x 
Těrlická

Vytvoření bezpečného 
přecházení chodců z 
důvodu umístění
autobusové zastávky

Havířov, 
Albrechtice

Bludovice, 
Albrechtice 
u Českého 
Těšína

ZÚR, ÚAP Kraje, 
územní plán

nový problém
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TZ 5

Pořizovateli ÚAP 
předána 
aktualizována 
trasa 
produktovodu, 
nutno 
zapracovat do 
ÚPn.

Rozdíl tras 
produktovodu mezi 
ÚPn a ÚAP

Horní 
Suchá, 
Havířov

Horní 
Suchá, 
Prostřední 
Suchá

územní plán

Horní Suchá –
problém trvá, 

Havířov – problém 
trvá

EZ 3

Ochrana 
zemědělské 
půdy před 
zástavbou

Půdní celky mají 
krajinotvorný význam, 
nutná ochrana ZPF

Havířov
Havířov-
město, 
Bludovice

    územní plán EZ 3

EZ 5

Zajištění 
průchodu 
zastavěným 
územím (zvěř)

Obnovení migračních 
koridorů zvěře ve 
stávající zástavbě a v 
nově navrhovaných 
zastavitelných plochách

Havířov

Dolní 
Datyně, 
Bludovice, 
Havířov-
město

územní plán problém trvá

EZ 
14

Max. délky 
nepřerušené 
plotové 
soustavy

Nutnost brát v úvahu 
stávající pěšiny pro 
chůzi. Z důvodu 
uchování starých 
migračních tras

Havířov

Dolní Datyně 
(výhledově 
celý 
Havířov)

územní plán problém trvá

EZ 
17

Výskyt populace 
užovky 
podplamaté v 
rozvojové 
lokalitě 

Lokalita výskytu zvláště 
chráněného živočicha 
částečně zasahuje do 
vymezené plochy 
přestavby DS-P4

Havířov Dolní Suchá územní plán problém trvá

EZ
22

Trvalé 
zamokření 
lokality

Špatným nebo 
nedostatečným 
odvodněním je trvale 
zamokřeno území mezi 
řekou Lučinou a 
mezidolním potokem 
podél komunikace ul. 
Mezidolí

Havířov Bludovice územní plán problém trvá

sZL 
22

Záměr přeložky 
místní 
komunikace 
prochází lesem

střet záměru s limitem 
v území

Havířov Bludovice územní plán problém trvá

sZL 
33

Plocha 
přestavby 
(Dukla) x 
poddolování, OP 
komunikace

Negativní vliv těžby Havířov Dolní Suchá územní plán problém trvá

sZL 
39

Střet záměru 
koridoru 
komunikace 
I/11 Havířov-
Třanovice se 
stávající 
zástavbou 

Negativní vliv na okolní 
zástavbu 

Havířov

Dolní Suchá, 
Prostřední 
Suchá, 
Bludovice

územní plán problém trvá

VD3

Hladina 
záplavového 
území (Q100) 
zasahuje do 
zastavěného 
území obcí

Potřeba navrhnout 
protipovodňová 
opatření a nerozšiřovat 
zastavitelné území do 
záplavového území 
Q100

Albrechtice
Havířov, 

Horní 
Bludovice, 

Havířov-
město, 

Dolní Suchá, 
Pr. Suchá, 
Šumbark, 

atd.

územní plán problém trvá
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B.3 Záměry města Havířov

Prověřit zařazení pozemku parc.č. 1952/1 k.ú. Dolní Suchá z plochy zemědělské  - orná půda, 
trvalé travní porosty – Z do zastavitelné plochy občanského vybavení – sportovních a 
rekreačních zařízení. Požadavek na prověření je zařazen na základě podnětu občanské komise 
Rady města Havířova části města Dolní Suchá.

Prověřit zařazení severní částí pozemků parc.č. 3828/1, 3867, 3868, 3871 k.ú. Havířov –
město ze zastavitelné plochy (HM-Z1) smíšené výrobní – VS do stabilizované plochy smíšené 
nezastavěného území – SN. Požadavek na prověření je zařazen na základě podnětu Komise 
životního prostředí Rady města Havířova.

Prověřit umístění sběrných dvorů i v jiných plochách s rozdílným způsobem využití případně 
vymezit nové plochy umožňující jako možné přípustné využití umístění sběrných dvorů.   

Prověřit zařazení části stabilizované plochy dopravní infrastruktury drážní – DD pozemku 
parc.č. 3745 k.ú. Havířov – město (budova vlakového nádraží) do ploch přestavby 
občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení – OS. Požadavek na prověření je 
zařazen na základě vlastního podnětu statutárního města Havířova. 

Prověřit vymezení ploch veřejného prostranství v katastrálním území Dolní Suchá na základě 
připomínky občanské komise Rady města Havířova části města Dolní Suchá.

Prověřit zařazení pozemků parc.č. 21, 22 k.ú. Prostřední Suchá ze stabilizované plochy 
smíšené obytné venkovské – SV do plochy přestavby výroby a skladování – lehkého průmyslu
– VL. Požadavek na prověření je zařazen na základě vlastního podnětu statutárního města 
Havířova. 

Prověřit zařazení pozemků parc.č. 3927, 3926 k.ú. Havířov – město ze stabilizované plochy 
technické infrastruktury – technického vybavení – TI do návrhové plochy přírodní – územního 
systému ekologické stability – ÚSES v souvislosti na navazující plochy ÚSES a evropsky 
významné lokality Mokřad u Rondelu na základě požadavku orgánu ochrany přírody odboru 
životního prostředí Magistrátu města Havířova.

B.4 Návrhy na změnu Územního plánu Havířov

Prověřit návrhy občanů na změnu územního plánu uvedené v příloze Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Havířov. 

C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje ČR 
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

C.1 Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (schválena usnesením vlády České 
republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 276) stanovuje rámcové úkoly pro navazující územně 
plánovací činnost a pro stanovování podmínek pro předpokládané rozvojové záměry, 
tj. provádí základní vymezení a definice rozvojových oblastí, os a specifických oblastí. Jde 
o strategický dokument s celostátní působností.
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Politikou územního rozvoje je město Havířov vymezeno jako součást Metropolitní rozvojové 
oblasti Ostrava (OB2) a Specifické oblasti Karvinsko (SOB4).

Vzhledem k tomu, že Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 byla schválena 
před zpracováním a následným vydáním Změny č. 2 Územního plánu Havířov, bylo Změnou 
č. 2 podrobně provedeno vyhodnocení souladu územního plánu s novými, doplněnými nebo 
upravenými prioritami územního plánování obsaženými v Politice územního rozvoje ČR, ve 
znění Aktualizace č. 1.

C.2 Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Pro správní území města Havířov a jeho územně plánovací dokumentaci jsou nadřazenou 
územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR 
MSK) vydané usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1426 ze dne 22. 12. 2010, které nabyly 
účinnosti dne 4. 2. 2011.

Územní plán Havířov byl zpracován v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje. Priority územního plánování dané ZÚR MSK jsou Územním 
plánem Havířov a jeho následně zpracovanými změnami č. 1 a č. 2 respektovány. 

V současné době se projednává aktualizace ZÚR MSK, která bude po vydání usnesením 
zastupitelstva kraje závaznou nadřazenou dokumentací pro pořizování územně plánovacích 
dokumentací kraje. 

D. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení 
potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4
stavebního zákona

D.1 Aktuální využití vymezených zastavitelných ploch

V následujících tabulkách je uvedeno aktuální využití vymezených zastavitelných ploch
k 1. 9. 2017.

k. ú. Bludovice

Označení 
ploch

Plocha – způsob využití
Orientační 

výměra v ha
dle ÚP

Zastavěno 
k 1. 9. 2017

v ha

Zůstává 
k zastavění

v ha

BL-Z1 smíšené obytné venkovské SV 0,26 - 0,26

BL-Z2 smíšené obytné venkovské SV 2,82 - 2,82

BL-Z3 smíšené obytné venkovské SV 0,23 - 0,23

BL-Z4 smíšené výrobní VS 0,75

Změnou č. 2 
se měnil 
způsob využití 
části plochy 
na plochu SV 
(0,06 ha)

0,69

BL-Z5
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 8,43 - 8,43

BL-Z6 smíšené obytné venkovské SV 0,30 - 0,30
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BL-Z7 smíšené obytné venkovské SV 0,38 - 0,38

BL-Z8 smíšené obytné venkovské SV 0,20 0,20 -

BL-Z9 smíšené obytné venkovské SV 1,12 - 1,12

BL-Z10 smíšené obytné venkovské SV 0,86 - 0,86

BL-Z11 smíšené obytné venkovské SV 1,36 - 1,36

BL-Z12 smíšené obytné venkovské SV 0,21 - 0,21

BL-Z13 smíšené obytné venkovské SV 0,27 - 0,27

BL-Z14 smíšené obytné venkovské SV 0,12 - 0,12

BL-Z15 smíšené obytné venkovské SV 0,80 - 0,80

BL-Z16 zemědělské - zahrady ZZ 0,44 - 0,44

BL-Z17 smíšené obytné venkovské SV 0,30 - 0,30

BL-Z18 smíšené obytné venkovské SV 0,41 - 0,41

BL-Z19 smíšené obytné venkovské SV 0,69 - 0,69

BL-Z20 smíšené obytné venkovské SV 0,34 - 0,34

BL-Z21 zemědělské - zahrady ZZ 0,13 - 0,13

BL-Z22 smíšené obytné venkovské SV 0,37 - 0,37

BL-Z23 smíšené výrobní VS 0,65 0,65 -

BL-Z24 smíšené výrobní VS 0,17 0,17 -

BL-Z25 smíšené obytné venkovské SV 0,10 - 0,10

BL-Z26 smíšené obytné venkovské SV 0,62 - 0,62

BL-Z27
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 0,10 - 0,10

BL-Z28 zemědělské - zahrady ZZ 0,16 - 0,16

BL-Z29 smíšené obytné venkovské SV 0,79 0,79 -

BL-Z30 smíšené obytné venkovské SV 1,26 - 1,26

BL-Z31 smíšené obytné venkovské SV 0,15 0,15 -

BL-Z32 smíšené obytné venkovské SV 0,79 - 0,79

BL-Z33
občanského vybavení -
hřbitovů

OH 2,71 - 2,71

BL-Z34 smíšené obytné venkovské SV 2,23 0,17 2,06

BL-Z35 smíšené obytné venkovské SV 1,40 - 1,40

BL-Z36 smíšené obytné venkovské SV 0,61 - 0,61

BL-Z37
občanského vybavení –
veřejné infrastruktury

OV 0,30 - 0,30

BL-Z38 komunikací K 0,91 - 0,91

BL-Z39 smíšené obytné venkovské SV 2,62 - 2,62

BL-Z40 bydlení individuálního BI 2,01 0,84 1,17

BL-Z41
výroby a skladování –
výroby zemědělské

VZ 0,18 0,18 -

BL-Z42
výroby a skladování –
výroby zemědělské

VZ 1,25 - 1,25

BL-Z43 smíšené obytné venkovské SV 0,28 - 0,28

BL-Z44 smíšené obytné venkovské SV 0,31 0,11 0,20
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BL-Z45 smíšené obytné venkovské SV 2,72 - 2,72

BL-Z46 smíšené obytné venkovské SV 2,21 0,51 1,70

BL-Z47 smíšené obytné venkovské SV 1,42 - 1,42

BL-Z48 smíšené obytné venkovské SV 7,18 - 7,18

BL-Z49 smíšené obytné venkovské SV 12,12 - 12,12

BL-Z50
občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 0,17 - 0,17

BL-Z51
občanského vybavení -
sportovních a rekreačních 
zařízení

OS 2,50 - 2,50

BL-Z52 smíšené obytné venkovské SV 0,51 - 0,51

BL-Z53 smíšené výrobní VS 0,28 0,11 0,17

BL-Z54 smíšené výrobní VS 0,20 - 0,20

BL-Z55 smíšené výrobní VS 0,46 - 0,46

BL-Z56 smíšené výrobní VS 0,38 - 0,38

BL-Z57
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 0,24 - 0,24

BL-Z58 bydlení individuálního BI 0,93 - 0,93

BL-Z59 bydlení individuálního BI 0,25 - 0,25

BL-Z60 komunikací K 0,16 - 0,16

BL-Z62 bydlení individuálního BI 0,46 - 0,46

BL-Z63 bydlení individuálního BI 7,60 1,19 6,41

BL-Z64
občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 0,37 - 0,37

BL-Z65 bydlení individuálního BI 4,14 - 4,14

BL-Z66 bydlení individuálního BI 4,59 - 4,59

BL-Z67 smíšené výrobní VS 1,30 - 1,30

BL-Z68 smíšené obytné venkovské SV 0,49 - 0,49

BL-Z69 bydlení individuálního BI 0,24 - 0,24

BL-Z70 smíšené výrobní VS 1,46 - 1,46

BL-Z71 bydlení individuálního BI 0,50 0,22 0,28

BL-Z72 bydlení individuálního BI 1,15 - 1,15

BL-Z73 bydlení individuálního BI 4,07 1,59 2,48

BL-Z74 bydlení individuálního BI 0,92 - 0,92

BL-Z75 bydlení individuálního BI 1,11 0,09 1,02

BL-Z76 bydlení individuálního BI 2,03 0,28 1,75

BL-Z77 bydlení individuálního BI 1,27 0,09 1,18

BL-Z78 bydlení individuálního BI 0,39 0,39 -

BL-Z79 bydlení individuálního BI 0,91 - 0,91

BL-Z80 bydlení individuálního BI 0,49 0,22 0,27

BL-Z81 bydlení individuálního BI 1,02 - 1,02

BL-Z82 bydlení individuálního BI 0,40 - 0,40

BL-Z83 bydlení individuálního BI 0,41 - 0,41
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BL-Z84 bydlení individuálního BI 0,67 - 0,67

BL-Z85 bydlení individuálního BI 0,60 0,42 0,18

BL-Z86 bydlení individuálního BI 0,65 - 0,65

BL-Z87 bydlení individuálního BI 0,94 - 0,94

BL-Z88 bydlení individuálního BI 2,18 0,60 1,58

BL-Z89 bydlení individuálního BI 0,20 - 0,20

BL-Z90 bydlení individuálního BI 0,48 - 0,48

BL-Z91 bydlení individuálního BI 0,31 - 0,31

BL-Z92
výroby a skladování –
lehkého průmyslu

VL 1,19 - 1,19

BL-Z93
výroby a skladování –
lehkého průmyslu

VL 1,64 - 1,64

BL-Z94 smíšené výrobní VS 0,76 - 0,76

BL-Z95 smíšené výrobní VS 0,15 - 0,15

BL-Z96 smíšené výrobní VS 0,51 - 0,51

BL-Z97 smíšené výrobní VS 0,40 - 0,40

BL-Z98 smíšené výrobní VS 0,35 - 0,35

BL-Z99 smíšené obytné venkovské SV 0,19 - 0,19

BL-Z100 smíšené obytné venkovské SV 0,69 - 0,69

BL-Z101 smíšené obytné venkovské SV 0,25 - 0,25

BL-Z102 smíšené obytné venkovské SV 0,37 - 0,37

BL-Z103 smíšené obytné venkovské SV 0,33 - 0,33

BL-Z104 smíšené obytné venkovské SV 0,99 - 0,99

BL-Z105 smíšené obytné venkovské SV 0,54 0,16 0,38

BL-Z106
technické infrastruktury –
technického vybavení

TI 0,22 - 0,22

2/BL-Z1 smíšené obytné venkovské SV 0,06 - 0,06

K. ú. Bludovice
Plochy celkem

122,11 9,19 112,92

z toho

smíšené obytné venkovské SV 52,27 2,09 50,18

bydlení individuálního BI 40,92 5,93 34,99

občanského vybavení –
veřejné infrastruktury

OV 0,84 - 0,84

občanského vybavení -
sportovních a rekreačních 
zařízení

OS 2,50 - 2,50

občanského vybavení -
hřbitovů

OH 2,71 - 2,71

smíšené výrobní VS 7,82 0,99 6,83

výroby a skladování –
výroby zemědělské

VZ 1,43 0,18 1,25
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výroby a skladování –
lehkého průmyslu

VL 2,83 - 2,83

technické infrastruktury –
technického vybavení

TI 0,22 - 0,22

zemědělské - zahrady ZZ 0,73 - 0,73

dopravní infrastruktury 
silniční

DS 8,77 - 8,77

komunikací K 1,07 - 1,07

k. ú. Dolní Datyně

Označení 
ploch

Plocha – způsob využití
Orientační 

výměra v ha
dle ÚP

Zastavěno 
k 1.9.2017

v ha

Zůstává 
k zastavění

v ha

DD-Z1
technické infrastruktury –
technického vybavení

TI 0,32 0,13 0,19

DD-Z2 smíšené obytné venkovské SV 0,47 0,47 -

DD-Z3 smíšené obytné venkovské SV 0,37 - 0,37

DD-Z4 smíšené obytné venkovské SV 0,18 0,18 -

DD-Z5 smíšené obytné venkovské SV 0,15 - 0,15

DD-Z6 smíšené obytné venkovské SV 0,37 - 0,37

DD-Z7 smíšené obytné venkovské SV
0,53

0,11 0,42

DD-Z8 smíšené obytné venkovské SV 0,23 - 0,23

DD-Z9 smíšené obytné venkovské SV 0,31 - 0,31

DD-Z10 smíšené obytné venkovské SV 0,97 - 0,97

DD-Z11
rekreace – zahrádkové 
osady

RZ 0,25 - 0,25

DD-Z12 smíšené obytné venkovské SV 0,47 0,23 0,24

DD-Z13 smíšené obytné venkovské SV 0,73 - 0,73

DD-Z14 smíšené obytné venkovské SV 0,26 0,26 -

DD-Z15 smíšené obytné venkovské SV 0,33 - 0,33

DD-Z16 smíšené obytné venkovské SV 0,27 0,12 0,15

DD-Z17 smíšené obytné venkovské SV 0,12 - 0,12

DD-Z18 smíšené obytné venkovské SV 0,18 - 0,18

DD-Z20 smíšené obytné venkovské SV 0,96 - 0,96

DD-Z21 smíšené obytné venkovské SV 0,13 - 0,13

DD-Z22 zemědělské - zahrady ZZ 0,74 - 0,74

DD-Z23 smíšené obytné venkovské SV 1,56 - 1,56

DD-Z24 smíšené obytné venkovské SV 0,14 - 0,14

DD-Z25 smíšené obytné venkovské SV 1,92 - 1,92

DD-Z26 smíšené obytné venkovské SV 0,36 0,36 -

DD-Z27 smíšené obytné venkovské SV 0,27 - 0,27

DD-Z28 smíšené obytné venkovské SV 0,22 0,22 -
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DD-Z29 smíšené obytné venkovské SV 0,17 - 0,17

DD-Z30
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 1,54 - 1,54

DD-Z31 smíšené obytné venkovské SV 0,67 0,15 0,52

DD-Z32 smíšené obytné venkovské SV 0,66 0,11 0,55

DD-Z33 smíšené obytné venkovské SV 0,26 0,26 -

DD-Z34 smíšené obytné venkovské SV 0,30 - 0,30

DD-Z35 smíšené obytné venkovské SV 0,21 - 0,21

DD-Z36 smíšené obytné venkovské SV 0,28 - 0,28

DD-Z37 smíšené obytné venkovské SV 0,26 - 0,26

DD-Z38 smíšené obytné venkovské SV 0,44 - 0,44

DD-Z39
občanského vybavení -
specifické

OX 3,85 - 3,85

DD-Z40
občanského vybavení -
sportovních a rekreačních 
zařízení

OS 0,61 - 0,61

DD-Z41 smíšené obytné venkovské SV 0,17 - 0,17

DD-Z42 smíšené obytné venkovské SV 0,19 - 0,19

DD-Z43 smíšené obytné venkovské SV 0,35 - 0,35

DD-Z44 smíšené obytné venkovské SV 0,31 0,31 -

DD-Z45 smíšené obytné venkovské SV 0,27 - 0,27

DD-Z46 smíšené obytné venkovské SV 1,76 0,33 1,43

DD-Z47 smíšené obytné venkovské SV 0,47 0,29 0,18

DD-Z48 smíšené obytné venkovské SV 0,44 - 0,44

DD-Z49 smíšené obytné venkovské SV 2,69 0,36 2,33

DD-Z50 smíšené obytné venkovské SV 0,14 - 0,14

DD-Z51
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 3,52 - 3,52

DD-Z52 smíšené obytné venkovské SV 2,08 - 2,08

DD-Z53 smíšené obytné venkovské SV 0,70 - 0,70

DD-Z54 smíšené obytné venkovské SV 0,65 - 0,65

DD-Z55 smíšené obytné venkovské SV 0,17 - 0,17

DD-Z56 smíšené obytné venkovské SV 0,81 - 0,81

DD-Z57 smíšené obytné venkovské SV 0,45 - 0,45

DD-Z58 smíšené obytné venkovské SV 0,32 - 0,32

DD-Z59
rekreace – zahrádkové 
osady

RZ 0,37 - 0,37

DD-Z60
rekreace – zahrádkové 
osady

RZ 0,25 - 0,25

DD-Z61 smíšené obytné venkovské SV 0,25 0,13 0,12

DD-Z62
technické infrastruktury –
technického vybavení

TI 0,26 0,15 0,11

DD-Z63 smíšené obytné venkovské SV 0,28 - 0,28
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DD-Z64 smíšené obytné venkovské SV 0,18 - 0,18

DD-Z65 smíšené obytné venkovské SV 0,21 - 0,21

K. ú. Dolní Datyně
Plochy celkem

39,35 4,17 35,18

z toho

smíšené obytné venkovské SV 27,64 3,89 23,75

občanského vybavení -
sportovních a rekreačních 
zařízení

OS 0,61 - 0,61

občanského vybavení -
specifické

OX 3,85 - 3,85

rekreace – zahrádkové 
osady

RZ 0,87 - 0,87

technické infrastruktury –
technického vybavení

TI 0,58 0,28 0,30

dopravní infrastruktury 
silniční

DS 5,06 - 5,06

zemědělské - zahrady ZZ 0,74 - 0,74

k. ú. Dolní Suchá

Označení 
ploch

Plocha – způsob využití
Orientační 

výměra v ha
dle ÚP

Zastavěno 
k 1. 9. 2017

v ha

Zůstává 
k zastavění

v ha 

DS-Z1 bydlení individuálního BI 1,06 - 1,06

DS-Z2
rekreace – zahrádkové 
osady

RZ 1,72 - 1,72

DS-Z3
rekreace – zahrádkové 
osady

RZ 0,61 - 0,61

DS-Z4 bydlení individuálního BI 0,86 - 0,86

DS-Z5 bydlení individuálního BI 0,77 - 0,77

DS-Z6 bydlení individuálního BI 0,46 0,17 0,29

DS-Z7 bydlení individuálního BI 0,90 0,90 -

DS-Z8 bydlení individuálního BI 0,53 0,53 -

DS-Z9 bydlení individuálního BI 1,58 0,80 0,78

DS-Z10 bydlení individuálního BI 0,86 0,86 -

DS-Z11 bydlení individuálního BI 6,05 0,73 5,32

DS-Z12 bydlení individuálního BI 0,26 - 0,26

DS-Z13 bydlení individuálního BI 1,23 - 1,23

DS-Z14 bydlení individuálního BI 0,93 0,52 0,41

DS-Z15 bydlení individuálního BI 1,10 - 1,10

DS-Z16 bydlení individuálního BI 0,50 0,50 -

DS-Z17 bydlení individuálního BI 0,34 - 0,34

DS-Z18 bydlení individuálního BI 0,22 - 0,22
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DS-Z19 bydlení individuálního BI 2,04 - 2,04

DS-Z20 smíšené výrobní VS 0,63 - 0,63

DS-Z21 smíšené výrobní VS 0,20 - 0,20

DS-Z22 bydlení individuálního BI 0,43 0,43 -

DS-Z23 bydlení individuálního BI 0,81 0,10 0,71

DS-Z24 bydlení individuálního BI 0,25 - 0,25

DS-Z25 bydlení individuálního BI 0,53 - 0,53

DS-Z26 bydlení individuálního BI 0,71 - 0,71

DS-Z27 bydlení individuálního BI 0,76 - 0,76

DS-Z28
rekreace - zahrádkové 
osady

RZ 0,83 - 0,83

DS-Z29
rekreace - zahrádkové 
osady

RZ 0,74 - 0,74

DS-Z30 bydlení individuálního BI 0,69 - 0,69

DS-Z31 bydlení individuálního BI 1,34 0,20 1,14

DS-Z32 zemědělské - zahrady ZZ 1,03 0,78 0,25

DS-Z33 smíšené výrobní VS 0,90 - 0,90

DS-Z34 bydlení individuálního BI 1,03 - 1,03

DS-Z35 bydlení individuálního BI 0,90 - 0,90

DS-Z36 zemědělské - zahrady ZZ 0,21 - 0,21

DS-Z37 bydlení individuálního BI 1,30 - 1,30

K. ú. Dolní Suchá
Plochy celkem

35,31 6,52 28,79

z toho

bydlení individuálního BI 28,44 6,52 21,92

rekreace – zahrádkové 
osady

RZ 3,90 - 3,90

smíšené výrobní VS 1,73 - 1,73

zemědělské - zahrady ZZ 1,24 - 1,24

k. ú. Havířov-město

Označení 
ploch

Plocha – způsob využití
Orientační 

výměra v ha
dle ÚP

Zastavěno 
k 1. 9. 2017

v ha 

Zůstává 
k zastavění

v ha 

HM-Z1 smíšené výrobní VS 1,64 - 1,64

HM-Z2 smíšené výrobní VS 0,23 - 0,23

HM-Z3
občanského vybavení -
komerčních zařízení

OK 0,63 - 0,63

HM-Z4
občanského vybavení -
komerčních zařízení

OK 0,61 - 0,61

HM-Z6
občanského vybavení -
specifické

OX 1,04 - 1,04
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HM-Z7 bydlení hromadného BH 0,92 - 0,92

HM-Z8 komunikací K 0,31 - 0,31

HM-Z9
občanského vybavení -
sportovních a rekreačních 
zařízení

OS 3,17 - 3,17

HM-Z10 bydlení hromadného BH 1,95 - 1,95

HM-Z11
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 0,09 - 0,09

HM-Z12 smíšené obytné venkovské SV 0,44 - 0,44

HM-Z13
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 0,24 - 0,24

HM-Z14 smíšené obytné venkovské SV 0,44 - 0,44

HM-Z15
smíšené obytné – městské 
centrum

SMC 0,84 0,20 0,64

HM-Z16
smíšené obytné – městské 
centrum

SMC 0,36 - 0,36

HM-Z17 smíšené obytné venkovské SV 1,03 0,20 0,83

HM-Z18 smíšené obytné venkovské SV 0,45 - 0,45

HM-Z19 smíšené obytné venkovské SV 0,18 0,09 0,09

HM-Z20 bydlení hromadného BH 0,58 - 0,58

HM-Z21 smíšené obytné venkovské SV 0,46 - 0,46

HM-Z22
občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 2,69 - 2,69

HM-Z23 smíšené obytné venkovské SV 0,47 - 0,47

HM-Z24 smíšené obytné venkovské SV 0,47 - 0,47

HM-Z25
občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 0,12 - 0,12

HM-Z26 bydlení individuálního BI 0,32 - 0,32

HM-Z27
občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 0,17 0,17 -

HM-Z28
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 0,17 - 0,17

HM-Z29 bydlení individuálního BI 0,51 - 0,51

HM-Z30 smíšené obytné venkovské SV 0,76 - 0,76

HM-Z31 smíšené obytné venkovské SV 0,21 - 0,21

HM-Z32 smíšené obytné venkovské SV 0,36 - 0,36

HM-Z33 smíšené obytné venkovské SV 0,39 0,39 -

HM-Z34 smíšené obytné venkovské SV 0,45 - 0,45

HM-Z35 komunikací K 0,60 - 0,60

HM-Z36 smíšené obytné venkovské SV 0,57 0,11 0,46

HM-Z37 smíšené obytné venkovské SV 0,21 0,21 -

HM-Z38 smíšené obytné venkovské SV 0,31 0,31 -

HM-Z39 smíšené obytné venkovské SV 0,27 - 0,27

HM-Z40 smíšené obytné venkovské SV 0,66 0,20 0,46
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HM-Z41 smíšené obytné venkovské SV 0,42 - 0,42

HM-Z42 smíšené obytné venkovské SV 0,42 - 0,42

HM-Z43 zemědělské – zahrady ZZ 0,10 - 0,10

HM-Z44 smíšené obytné venkovské SV 0,33 - 0,33

HM-Z45 komunikací K 2,07 - 2,07

HM-Z46 smíšené obytné venkovské SV 0,21 - 0,21

2/HM-
Z1

občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 0,13 - 0,13

2/HM-
Z2

zemědělské - zahrady ZZ 0,15 0,15 -

K. ú. Havířov-město
Plochy celkem

29,15 2,03 27,12

z toho

smíšené obytné – městské 
centrum

SMC 1,20 0,20 1,00

smíšené obytné venkovské SV 9,51 1,51 8,0

bydlení individuálního BI 0,83 - 0,83

bydlení hromadného BH 3,45 - 3,45

občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 3,11 0,17 2,94

občanského vybavení -
sportovních a rekreačních 
zařízení

OS 3,17 - 3,17

občanského vybavení -
komerčních zařízení

OK 1,24 - 1,24

občanského vybavení -
specifické

OX 1,04 - 1,04

smíšené výrobní VS 1,87 - 1,87

zemědělské - zahrady ZZ 0,25 0,15 0,10

dopravní infrastruktury 
silniční

DS 0,50 - 0,50

komunikací K 2,98 - 2,98

k. ú. Prostřední Suchá

Označení 
ploch

Plocha – způsob využití
Orientační 

výměra v ha
dle ÚP

Zastavěno 
k 1. 9. 2017

v ha

Zůstává 
k zastavění

v ha

PS-Z1 bydlení individuálního BI 0,40 - 0,40

PS-Z2 bydlení individuálního BI 0,32 - 0,32

PS-Z3
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 3,64 - 3,64

PS-Z4 smíšené výrobní VS 0,66 - 0,66

PS-Z5 smíšené výrobní VS 0,91 - 0,91
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PS-Z6 bydlení individuálního BI 0,39 0,39 -

PS-Z7 smíšené výrobní VS 0,38 - 0,38

PS-Z10 komunikací K 0,51 - 0,51

PS-Z11 smíšené obytné městské SM 13,73 1,06 12,67

PS-Z12
občanského vybavení -
hřbitovů

OH 3,24 - 3,24

PS-Z13 bydlení individuálního BI 1,31 0,94 0,37

PS-Z14 bydlení individuálního BI 0,40 - 0,40

PS-Z15
občanského vybavení –
komerčních zařízení

OK 1,11 0,67 0,44

PS-Z16
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 0,52 - 0,52

PS-Z17 bydlení individuálního BI 0,34 - 0,34

PS-Z18 bydlení individuálního BI 0,41 - 0,41

PS-Z19 smíšené obytné městské SM 2,42 - 2,42

PS-Z20
občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 0,22 - 0,22

PS-Z21
občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 0,34 - 0,34

PS-Z22
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 0,22 - 0,22

PS-Z23 smíšené výrobní VS 0,34 - 0,34

PS-Z24 smíšené výrobní VS 0,37 - 0,37

PS-Z25 smíšené výrobní VS 0,99 0,51 0,48

PS-Z26 smíšené výrobní VS 0,06 - 0,06

PS-Z27 smíšené výrobní VS 2,37 - 2,37

PS-Z28 bydlení individuálního BI 1,12 0,28 0,84

PS-Z29 smíšené obytné městské SM 2,76 - 2,76

PS-Z30 komunikací K 1,62 - 1,62

PS-Z31 zemědělské - zahrady ZZ 0,24 - 0,24

PS-Z32 bydlení individuálního BI 0,77 - 0,77

PS-Z33 bydlení individuálního BI 0,69 - 0,69

PS-Z34 bydlení individuálního BI 1,26 - 1,26

PS-Z35
občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 0,60 - 0,60

PS-Z36
občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 0,20 - 0,20

PS-Z37
občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 0,32 - 0,32

PS-Z38 smíšené výrobní VS 0,16 - 0,16

PS-Z39 smíšené výrobní VS 0,68 - 0,68

PS-Z40 smíšené obytné městské SM 5,85 - 5,85

PS-Z41
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 0,15 - 0,15
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PS-Z42
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 0,36 - 0,36

PS-Z43 komunikací K 0,10 - 0,10

PS-Z44 smíšené obytné venkovské SV 1,21 0,38 0,83

PS-Z45 bydlení individuálního BI 0,83 - 0,83

PS-Z46 bydlení individuálního BI 1,27 - 1,27

PS-Z47 smíšené výrobní VS 1,68 - 1,68

PS-Z48 bydlení hromadného BH 1,12 0,33 0,79

PS-Z49 smíšené výrobní VS 1,25 - 1,25

PS-Z50
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 6,66 - 6,66

PS-Z51 smíšené výrobní VS 1,90 - 1,90

PS-Z52 bydlení individuálního BI 0,62 - 0,62

PS-Z53 bydlení individuálního BI 0,58 - 0,58

PS-Z54 bydlení individuálního BI 1,54 0,20 1,34

PS-Z55 bydlení individuálního BI 2,04 - 2,04

PS-Z56 bydlení individuálního BI 1,72 - 1,72

PS-Z57 bydlení individuálního BI 0,73 0,13 0,60

PS-Z58 bydlení individuálního BI 0,46 - 0,46

PS-Z59 bydlení individuálního BI 1,74 - 1,74

PS-Z61 smíšené výrobní VS 0,56 - 0,56

PS-Z62
občanského vybavení –
veřejné infrastruktury

OV 0,35 - 0,35

PS-Z63 bydlení individuálního BI 0,19 - 0,19

PS-Z64 bydlení individuálního BI 0,13 0,13 -

2/PS-Z1
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 0,22 - 0,22

2/PS-Z2
občanského vybavení –
veřejné infrastruktury

OV 0,11 - 0,11

K. ú. Prostřední Suchá
Plochy celkem

79,39 5,02 74,37

z toho

smíšené obytné městské SM 24,76 1,06 23,70

bydlení individuálního BI 19,26 2,07 17,19

smíšené obytné venkovské SV 1,21 0,38 0,83

bydlení hromadného BH 1,12 0,33 0,79

občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 2,14 - 2,14

občanského vybavení –
komerčních zařízení

OK 1,11 0,67 0,44

občanského vybavení -
hřbitovů

OH 3,24 - 3,24

smíšené výrobní VS 12,31 0,51 11,80
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zemědělské - zahrady ZZ 0,24 - 0,24

dopravní infrastruktury 
silniční

DS 11,77 - 11,77

komunikací K 2,23 - 2,23

k. ú. Šumbark

Označení 
ploch

Plocha – způsob využití
Orientační 

výměra v ha
dle ÚP

Zastavěno 
k 1. 9. 2017

v ha

Zůstává 
k zastavění

v ha

SU-Z1 bydlení individuálního BI 4,99 - 4,99

SU-Z2 bydlení individuálního BI 0,17 - 0,17

SU-Z3 bydlení individuálního BI 0,66 - 0,66

SU-Z4 bydlení individuálního BI 1,04 - 1,04

SU-Z5 bydlení individuálního BI 6,86 0,31 6,55

SU-Z6 bydlení individuálního BI 2,97 - 2,97

SU-Z7
občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 0,53 0,20 0,33

SU-Z8 bydlení individuálního BI 0,53 - 0,53

SU-Z9
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 4,29
-

4,29

SU-Z10 smíšené obytné městské SM
4,44 0,12 4,32

SU-Z12 bydlení individuálního BI 0,12 0,12 -

SU-Z13 smíšené obytné městské SM 0,82 - 0,82

SU-Z14 smíšené obytné městské SM 1,82 0,97 0,85

SU-Z15 smíšené obytné městské SM 1,22 - 1,22

SU-Z16 smíšené výrobní VS 0,24 - 0,24

SU-Z17 smíšené obytné městské SM 0,44 - 0,44

SU-Z18
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 1,40 - 1,40

SU-Z19 zemědělské - zahrady ZZ 0,22 - 0,22

SU-Z20
občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 0,93 - 0,93

SU-Z21
občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 0,21 - 0,21

SU-Z22
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 0,64 0,64 0,00

SU-Z23
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 0,52 - 0,52

SU-Z24 smíšené výrobní VS 0,12 - 0,12

SU-Z25
občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 0,25 - 0,25

SU-Z26
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 0,27 - 0,27
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SU-Z27 smíšené výrobní VS 0,22 - 0,22

SU-Z28 smíšené výrobní VS 0,23 - 0,23

SU-Z29
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 1,03
-

1,03

SU-Z30
občanského vybavení -
komerčních zařízení

OK 0,43
-

0,43

SU-Z31 smíšené výrobní VS 0,38 - 0,38

SU-Z32 bydlení individuálního BI 0,25 - 0,25

SU-Z33
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 0,44 0,44 -

SU-Z34 smíšené výrobní VS 0,79 - 0,79

SU-Z35 smíšené obytné městské SM 11,74 - 11,74

SU-Z36
dopravní infrastruktury 
silniční

DS 5,03 - 5,03

SU-Z37 komunikací K 0,91 - 0,91

K. ú. Šumbark
Plochy celkem

57,15 2,80 54,35

z toho

smíšené obytné městské SM 20,48 1,09 19,39

bydlení individuálního BI 17,59 0,43 17,16

občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 1,92 0,20 1,72

občanského vybavení –
komerčních zařízení

OK 0,43 - 0,43

smíšené výrobní VS 1,98 - 1,98

zemědělské - zahrady ZZ 0,22 - 0,22

dopravní infrastruktury 
silniční

DS 13,62 1,08 12,54

komunikací K 0,91 - 0,91
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Celkový souhrn využívání zastavitelných ploch vymezených ÚP Havířov a jeho změnami

Plochy – způsob využití
Orientační 

výměra v ha
dle ÚP

Zastavěno 
k 1. 9. 2017

ha / %

Zůstává 
k zastavění

ha

z toho

smíšené obytné – městské 
centrum

SMC 1,20 0,20 / 16,6 1,00

smíšené obytné městské SM 45,24 2,15 / 4,8 43,09

bydlení hromadného BH 4,57 0,33 / 7,2 4,24

bydlení individuálního BI 107,04 14,95 / 14,0 92,09

smíšené obytné venkovské SV 90,63 7,87 / 8,7 82,76

občanského vybavení -
veřejné infrastruktury

OV 8,01 0,37/ 4,6 7,64

občanského vybavení -
sportovních a rekreačních 
zařízení

OS 6,28 0 / 0 6,28

občanského vybavení -
komerčních zařízení

OK 2,78 0,67 / 24,1 2,11

občanského vybavení -
specifické

OX 4,89 0 / 0 4,89

občanského vybavení -
hřbitovů

OH 5,95 0 /0 5,95

výroby a skladování –
lehkého průmyslu

VL 2,83 0 / 0 2,83

smíšené výrobní VS 25,71 1,5 / 5,8 24,21

výroby a skladování –
výroby zemědělské

VZ 1,43 0,18 / 12,6 1,25

zemědělské - zahrady ZZ 3,42 0,15 / 4,4 3,27

rekreace – zahrádkové 
osady

RZ 4,77 0 / 0 4,77

technické infrastruktury –
technického vybavení

TI 0,8 0,28 / 31,8 0,52

dopravní infrastruktury 
silniční

DS 39,72 1,08 / 2,7 38,64

komunikací K 7,19 0 / 0 7,19

Zastavitelné plochy celkem 362,46 29,73 / 8,2 332,73

Z údajů uvedených v tabulkách je zřejmé, že nejrychleji se rozvíjí výstavba na plochách 
občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) a výstavba bytů (rodinných domů) na 
plochách bydlení individuálního (BI) a plochách smíšených obytných venkovských (SV). 
Vzhledem realizaci kanalizace byly využity plochy technické infrastruktury (TI) vymezené 
pro výstavbu čistíren odpadních vod.
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D.2 Demografické údaje

Pro město Havířov jsou charakteristické silné funkční vazby na nejbližší města – Ostravu, 
Karvinou, Orlovou. Takovéto vazby nejsou pro města podobné velikosti obvyklé. Město je 
nedílnou součástí širšího silně urbanizovaného území - Ostravské aglomerace, jejíž vymezení 
se může lišit s ohledem na daný účel. v nejširším pojetí však zahrnuje téměř 1 mil. obyvatel, 
s přesahem do Polska pak cca 5 mil. obyvatel.
Rozvojové možnosti města jsou dány suburbanizačními tendencemi z okolních měst 
v kombinaci s rozvojem pracovních příležitostí v časově přiměřené dojížďkové vzdálenosti. 

Tab. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel ve městě Havířově (včetně prognózy územního 
plánu do r.2025) 

rok 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2016 prog
nóza
2025

obyv. 5 173 7 223 12 782 12 898 51 103 82 068 85 946 86 297 85 855 85 173 73 274 77 300

Tab. Vývoj počtu obyvatel po r. 2001 (zdroj: ČSÚ)

rok stav 1.1. narození zemřelí
přistěhov

aní
vystěhova

ní
přirozená 

měna
saldo 

migrace
změna 

celkem

2001* 85 975 696 754 1 056 1 471 -58 -415 -473

2002 85 502 694 756 1 404 1 573 -62 -169 -231

2003 85 271 676 815 1 378 1 596 -139 -218 -357

2004 84 914 717 830 1 535 1 552 -113 -17 -130

2005 84 784 730 840 1 322 1 569 -110 -247 -357

2006 84 427 784 761 1 343 1 574 23 -231 -208

2007 84 219 810 764 1 340 1 572 46 -232 -186

2008 84 033 826 840 1 105 1 566 -14 -461 -475

2009 83 558 838 858 1 022 1 664 -20 -642 -662

2010 82 896 796 830 1 225 2 065 -34 -840 -874

2011* 76 694 723 890 1 127 2 147 -167 -1 020 -1 187

2016 73 274 677 869 1 403 2 038 - 192 - 635 - 827

 Údaje dle sčítání https://vdb.czso.cz

Nepříznivou skutečností je pokles počtu obyvatel jak přirozenou měnou, který vykazuje však 
tendenci k rychlému růstu a v návaznosti na zhoršující se věkovou strukturu obyvatel je reálné 
očekávat zejména pokles počtu narozených, tak i migrací. 

Urbanistická koncepce rozvoje území navržená územním plánem vycházela z prognózy 
vývoje bydlení ve střednědobém výhledu (do r. 2025), která byla stanovena na základě 
komplexního zhodnocení podmínek řešeného území (podmínek životního prostředí, 
hospodářských podmínek a podmínek soudržnosti společenství obyvatel území).

Prognózou byl předpokládán mírný pokles počtu obyvatel na cca 77 0000 až 78 000 obyvatel
(bylo vycházeno z předběžných výsledků sčítání lidu, kdy byl uváděn celkový počet obyvatel 
79 690) a výstavba cca 250 nových bytů ročně. Uvedená bilance byla výchozím 
předpokladem pro stanovení potřeby ploch a dimenzování technické infrastruktury. 
Pro přiměřené fungování trhu s pozemky byla doporučena převaha nabídky pozemků nad 
očekávanou poptávkou. V úvahu je vždy nutno vzít i předpoklad, že část pozemků z nabídky 
odpadne z majetkoprávních či jiných neodhadnutelných (např. spekulativních) důvodů –
nebudou nabídnuty k prodeji (tj. k zástavbě) nebo nebudou v potřebném časovém předstihu 
infrastrukturně připraveny (např. s ohledem na nákladnost technického vybavení), proto bylo 
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doporučeno uvažovat s plošnými rezervami v rozsahu 50 %. 

Předpokládaná prognóza se však nenaplňuje. Pokles počtu obyvatel je poměrně významný, 
také počet realizovaných bytů je výrazně nižší, než byla prognóza.

Tab. Bytová výstavba v Havířově v letech 2001-2011 (zdroj: ČSÚ)
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

dokončené 
byty

30 23 88 41 54 73 52 41 26 57 30

Tab. Dokončené byty celkem 2012 - 2016
Rok Byty celkem Z toho v rodinných 

domech
Z toho v bytových 
domech

2012 61 60 -

2013 40 39 -

2014 47 47 -

2015 90 34 -

2016 96 37 8

https://vdb.czso.cz

Z uvedených údajů je zřejmé, že bude potřeba přehodnotit prognózu vývoje počtu obyvatel i 
potřebu bytů. Přesto je ale nutné si uvědomit, že v podmínkách tržního hospodářství má 
územní plán možnost ovlivnit počet obyvatel pouze nabídkou ploch pro novou výstavbu bytů.
Prověření a redukce zastavitelných ploch bude nezbytná v případě, že bude vyhověno 
požadavkům na vymezení nových zastavitelných ploch. 

E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny

Na základě vyhodnocení uplatňování Územního plánu Havířov bylo zjištěno, že je nutno 
zpracovat změnu Územního plánu Havířov, jeho úplného znění (právního stavu). 
Změna Územního plánu Havířov bude pořizována zkráceným postupem dle ustanovení § 55a 
zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
V rámci této změny budou zohledněny nově zjištěné skutečnosti a prověřeny uplatněné 
podněty na změny v území. 

1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot území, 
v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a 
dostupnosti veřejné infrastruktury 

Ve změně je nutné zohlednit mimo požadavků obsažených v kapitole B) této zprávy o 
uplatňování územního plánu také následující: 

1.1) Aktualizovat hranici zastavěného území k datu zpracování změny.
1.2) V souladu s aktuálními daty správců sítí pro Územně analytické podklady ORP 

Havířov zapracovat realizované stavby technické infrastruktury a v případě potřeby 
zpřesnit trasy sítí technické infrastruktury.
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1.3) Zapracovat realizované stavby dopravní infrastruktury.
1.4) Prověřit a případně zredukovat zastavitelné plochy s ohledem na jejich využitelnost 

ve vazbě na zpřesněné limity území (ochranná pásma technické infrastruktury, 
ochranu přírodních a kulturních hodnot území apod.) a možnosti dopravní obsluhy 
zastavitelných ploch. 

1.5) Prověřit proluky v území vzniklé postupnou výstavbou na zastavitelných plochách 
a vhodné proluky v zastavěném území již zahrnout do ploch stabilizovaných. 

1.6) Prověřit možnost vymezení nových zastavitelných ploch dle požadavků obsažených 
v příloze této zprávy. 

1.7) Prověřit podmínky stanovené pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití 
a v případě potřeby podmínky upravit (např. vypustit podrobnosti stanovené nad 
rámec územního plánu apod.).

2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prověřit.

Bude prověřeno, zda nebude vhodné některé ze zastavitelných ploch nebo jejich části 
převést do ploch územních rezerv s ohledem na pokles počtu obyvatel a investiční záměry 
ve správním území města. 

3. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možno uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo.

Budou prověřeny veřejně prospěšné stavby stanovené územním plánem, realizované 
stavby budou zakresleny jako stav. 
Bude prověřena potřeba vymezení nových veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možno uplatnit vyvlastnění nebo předkupní 
právo.

4. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní 
studie nebo uzavřením dohody o parcelaci.

Bude prověřeno rozhodování o změnách v území u vymezených zastavitelných ploch 
s označením BL-Z48, BL-Z49, PS-Z11, SU-Z35, PS-P10 s podmínkou zpracování územní 
studie.

5. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 
jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.

Změna územního plánu bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími vyhláškami, a to v rozsahu měněných částí územního plánu.

Změna územního plánu bude obsahovat části:
A. Změnu Územního plánu Havířov
B. Odůvodnění změny Územního plánu Havířov

A. Změna Územního plánu Havířov bude obsahovat:
A. Textovou část
A. Grafickou část, která bude obsahovat výkresy (případně výřezy výkresů) dotčených 

řešením Změny v měřítku 1 : 5 000:
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A.1 Výkres základního členění území
A.2 Hlavní výkres– urbanistická koncepce a koncepce uspořádaní krajiny
A.3 Koncepce dopravní infrastruktury
A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství
A.5 Koncepce technické infrastruktury – energetiky a elektronických komunikací
A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

B. Odůvodnění změny Územního plánu Havířov bude obsahovat:
B. Textovou část, která bude obsahovat srovnávací text s vyznačením změn Územního 

plánu Havířov
B. Grafickou část, která bude obsahovat výkresy (případně výřezy výkresů) dotčených 

řešením Změny v měřítku 1 : 5 000:
B.1 Koordinační výkres
B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
B.3 Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 50 000

Grafická část změny bude tištěna formou soutisku s výkresy ÚP Havířov – úplným zněním po
pro vydání změny (kresba výkresů ÚP Havířov po pro vydání změny bude potlačena tak, aby 
vynikly změny v území řešené změnou).

V případě, že některý z výkresů nebude dotčen řešením změny Územního plánu Havířov, 
nebude tento výkres dokládán.

Návrh změny územního plánu bude předán objednateli ve dvou analogových (tištěných) 
vyhotoveních a ve dvou digitálních vyhotoveních za účelem jeho projednání.

Po projednání změny územního plánu podle § 50 stavebního zákona, posouzení návrhu 
změny krajským úřadem podle § 51 stavebního zákona a po projednání s veřejností podle 
§ 52 stavebního zákona a jeho úpravách vzešlých z výsledků projednání bude návrh změny 
předán objednateli v celkovém počtu čtyř analogových vyhotovení a ve dvou digitálních 
vyhotoveních za účelem vydání změny územního plánu zastupitelstvem města. 

Po projednání návrhu změny dle ustanovení § 55b bude změna územního plánu objednateli 
předána včetně zpracování úplného znění Územního plánu Havířov v tištěné i v digitální 
formě v celkovém počtu čtyř analogových vyhotovení a ve dvou digitálních vyhotoveních za 
účelem vydání této změny a poskytnutí subjektům uvedeným v ust. § 165 odst. 1 stavebního 
zákona v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu. 

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu
na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je 
požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit 
významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast

Požadované změny v území a úpravy územního plánu v rámci změny Územního plánu 
Havířov nemají zásadní význam, nemění koncepci územního plánu, ani nebude zpracováno 
variantní řešení. 
Nebudou vymezovány nové zastavitelné plochy v blízkosti přírodní památky Meandry Lučiny
(kód ÚSOP: 1364), evropsky významné lokality Mokřad u Rondelu (kód lokality: 
CZ0813455).
Navržené změny v území nebudou zasahovat ani do regionálních prvků v území vymezených 
v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 
Předpokládá se, že není nezbytné a účelné komplexně posuzovat změnu Územního plánu 
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Havířov podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vzhledem k tomu, že 
změny v území navržené změnou nemůžou mít samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit stanovením nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví 
národní seznam evropsky významných lokalit.

Z výsledku projednávání Zprávy vyplývá, že požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu 
na udržitelný rozvoj území není stanoven. 

Posouzením návrhu Zprávy ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů byl krajským úřadem vyloučen vliv na evropsky 
významné lokality a na ptačí oblasti.

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 
zpracování variant vyžadováno

Není požadováno zpracování variantní řešení změny Územního plánu Havířov.

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod 
písmeny A) až D) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci 
územního plánu

Pořízení nového územního plánu se nenavrhuje. 

I) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu 
zjištěny

Negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly ve vyhodnocení uplatňování územního 
plánu zjištěny.

J) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje

Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje se nevyžaduje.
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Příloha Zprávy - návrhy občanů na změnu územního plánu, které budou prověřeny ve 
změně územního plánu vyplývající ze Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov  

katastrální území parcelní číslo
stávající způsob 
využití pozemku 
dle ÚP

požadovaný způsob 
využívání pozemků

1.
Bludovice 2402 

plochy 
zemědělské –
orná půda, trvalé 
travní porosty - Z 

plochy zemědělské –
zahrady - ZZ

2.
Bludovice 1119/2 

plochy 
zemědělské - orná 
půda, trvalé travní 
porosty - Z

výstavba rodinného 
domu se zahradou

3.
Bludovice 

2374/2, 
2360,
2361 

plochy 
zemědělské - orná 
půda, trvalé travní 
porosty - Z

plochy smíšené obytné 
venkovské - SV

4. Havířov – město 4647/1 plochy 
zemědělské - orná 
půda, trvalé travní 
porosty - Z

výstavba rodinného 
domu

5. Havířov – město 4697  plochy 
zemědělské - orná 
půda, trvalé travní 
porosty - Z

výstavbu rodinného 
domu

6. Bludovice 2767 plochy 
zemědělské - orná 
půda, trvalé travní 
porosty - Z

plochy smíšené obytné 
venkovské - SV

7. Havířov - město 4725/1 plochy 
zemědělské - orná 
půda, trvalé travní 
porosty - Z

plochy individuálního 
bydlení - BI

8. Havířov - město 4725/2 plochy 
zemědělské - orná 
půda, trvalé travní 
porosty - Z

plochy individuálního 
bydlení - BI

9. Bludovice 2334/2 jižní část 
pozemku je 
součástí 
stabilizované 
plochy smíšené 
obytné venkovské 
– SV, zbývající 
část pozemku je 
součástí 
zastavitelné 
plochy dopravní 

část pozemku do 
plochy bydlení 
individuálního - BI
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infrastruktury 
silniční - DS

10. Bludovice Východní část 
pozemku 
parc.č.1266 

plochy 
zemědělské - orná 
půda, trvalé travní 
porosty - Z

plochy smíšené obytné 
venkovské - SV

11. Dolní Datyně 704/14,
150/12 

pozemek parc.č. 
704/14 se nachází 
v nezastavěném 
území, je zařazena
do stabilizované
plochy 
komunikací - K
pozemek parc.č.
150/12 se nachází 
v nezastavěném 
území, je zařazen 
do stabilizované
plochy 
zemědělské - orná 
půda, trvalé travní 
porosty - Z

plochy smíšené obytné 
venkovské -SV

12. Dolní Suchá 2216/1,
2216/6 

plochy rekreace –
zahrádkové osady 
- RZ

plochy bydlení 
individuálního- BI

13. Dolní Suchá 2216/3,
2216/5

plochy rekreace –
zahrádkové osady 
- RZ

plochy bydlení 
individuálního - BI

14. Dolní Datyně 504 plochy 
zemědělské –
orné půdy, trvalé 
travní porosty – Z

plochy pro bydlení
mimo vymezené aktivní 
sesuvné území 

15. Dolní Suchá 2206/1,
2206/4,
2206/6 

plochy rekreace –
zahrádkové osady 
- RZ

plochy bydlení 
individuálního - BI

16. Dolní Suchá 2209/1
2209/2 

plochy rekreace –
zahrádkové osady 
- RZ

plochy bydlení 
individuálního - BI

17. Dolní Datyně 651/1 východní část 
pozemku je 
zařazena do 
zastavitelné 
plochy (DD-Z57) 
smíšené obytné –
SV, zbývající 
rozsáhlá část 
pozemku je 
součástí 
stabilizované 
plochy 

zastavitelnou část 
pozemku parc.č. 
651/1, která je určena 
k zástavbě vypustit a 
vymezit tuto 
zastavitelnou plochu 
smíšenou obytnou -
SV v jiné části 
dotčeného pozemku.
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zemědělské –
orná půda, trvalé 
travní porosty – Z

18. Bludovice 646/3 plochy 
zemědělské –
orná půda, trvalé 
travní porosty – Z

plochy smíšené obytné 
venkovské – SV
mimo záplavové území 
vodního toku Lučiny 

19. Dolní Datyně 477/2 zastavitelné 
plochy rekrace –
zahrádkové osady 
– RZ

plochy zemědělské –
zahrady - ZZ

20. Dolní Datyně 546/32 plochy smíšené 
nezastavěného 
území - SN

plochy rekrace –
zahrádkové osady - RZ

21. Havířov – město 4654, 4653 plochy 
zemědělské – orná 
půd, trvalé travní 
porosty - Z

stabilizované plochy 
smíšené obytné 
venkovské  - SV

22. Havířov – město část pozemku 
parc. č. 4582

plochy 
zemědělské – orná 
půda, trvalé 
travní porosty – Z

stabilizované plochy 
smíšené obytné 
venkovské  - SV

23. Bludovice 754/3 plochy smíšené 
obytné venkovské  
- SV

plochy zemědělské –
zahrady - ZZ

24. Bludovice 754/2 plochy smíšené 
obytné venkovské  
- SV

plochy zemědělské –
zahrady - ZZ

25. Havířov – město 3863/1, 3863/2,
3858, 3859, 3866

plochy bydlení 
individuálního -
BI

plochy smíšené 
výrobní 

26. Bludovice 315/1, 315/7, 
315/11, 315/15, 
317/2, 317/3, 
335/2, 335/5, 
315/13, 315/14

plochy 
občanského 
vybavení –
veřejné 
infrastruktury OV

plochy smíšené obytné 
SM

27. Šumbark 1661/1 část plochy
dopravní 
infrastruktury 
silniční - DS

zmenšení části 
zastavitelné plochy 
dopraví infrastruktury 
silniční - DS a 
zařazení do 
zastavitelné plochy 
smíšené obytné – SM 
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Příloha č. 2 - Vyhodnocení vyjádření, stanovisek, připomínek a podnětů uplatněných při
projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov

Vyjádření dotčených orgánů

1.
Ministerstvo obrany, Tychonovova 1, Praha 6, čj. MO 231846/2017-8201 ze dne 7.11.2017

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v 
souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, 
Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a 
Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, 
Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce. 
Ministerstvo obrany jednající oddělením ochrany územních zájmů Brno odboru ochrany 
územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu 
zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná vrchní referent oddělení ochrany územních 
zájmů Brno odboru ochrany územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva 
obrany Marie Šlézarová v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu v 
platném znění, vydává vyjádření. 
K předloženému návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu nemáme připomínky. 
Jelikož schválený návrh zprávy bude podkladem pro zpracování změny Územního plánu 
Havířov, Ministerstvo obrany uplatňuje požadavek na zapracování limitů a zájmů 
Ministerstva obrany do textové a grafické části návrhu této změny: 
- Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany, která je nutno 
respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dle ÚAP jev 103). 
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma se dotýkají celého správního území, zapracujte tento 
limit do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního 
výkresu. “Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích 
zařízení Ministerstva obrany“. (Podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním 
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, podle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb). 
V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
- větrných elektráren 
- výškových staveb 
- venkovního vedení VVN a VN 
- základnových stanic mobilních operátorů 
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 
m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. 
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování 
níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 
119). 
Na celém správním území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: 
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. 
třídy 
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- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 
Vzhledem k tomu, že tento zájem se dotýká celého správního území, zapracujte do grafické 
části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu: „Celé 
správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování 
vyjmenovaných druhů staveb“. 
Výše uvedené údaje o území jsou v souladu s předanými podklady pro zpracování územně 
analytických podkladů ORP . 
Vyhodnocení:
K předložené zprávě bez připomínek. Požadavek na zapracování limitů a zájmů Ministerstva 
obrany do textové a grafické části návrhu změny je respektován, neboť je již součástí 
územního plánu Havířov, který nabyl účinnosti 25.4.2014. Požadovaný limit „Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva 
obrany“ je v grafické části územního plánu uveden formou následující textové poznámky pod 
legendou koordinačního výkresu.
Požadavek na posuzování z hlediska povolování uvedených druhů staveb je nad rámec 
územně plánovací dokumentace a musí být uplatněn v rámci posuzování dokumentace 
jednotlivých staveb v dalším stupni řízení.  

2.
Obvodní báňský úřad, Veleslavínova 18, Ostrava, č.j. SBS 36388/2017/OBÚ-05 ze dne
20.11.2017

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále také OBÚ),
jako místně příslušný podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) bod 7 zákona č. 61/1988 Sb., o
hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, 
k výkonu vrchního dozoru státní báňské správy v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a 
věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že nemá námitky k 
předloženému návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Havířova, za předpokladu, že
bude nadále respektován stávající stanovený dobývací prostor Dolní Suchá evid. č. 2 0031 s
ukončenou těžbou výhradního ložiska černého uhlí hlubinným způsobem a bude zajištěna 
jeho ochrana, která je řešena vydaným rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR, 
odboru výkonu státní správy IX, pracoviště Čs. legií 5, 702 00 Ostrava č. j. 
748/580/16,30134/ENV; spis. zn. 000370/A-10 ze dne 3. 5. 2016, které nabylo právní moci 
dne 19. 5. 2016 a jeho příloh, které mění chráněné ložiskové území české části Hornoslezské 
pánve tak, že mění podmínky ochrany ložisek černého uhlí na vymezeném území statutárního 
města Karviná, statutárního města Havířov a obce Horní Suché, a to v souladu s přílohou, 
která tvoří nedílnou součást výrokové části tohoto rozhodnutí.
Nadále bude rovněž respektován stávající dobývací prostor Dolní Suchá I evid. č. 4 0084
stanovený pro těžbu z povrchu hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje. Jeho
ochrana je zajišťována vydaným rozhodnutí č. j. 1710/580/10,106942/ENV, sp. zn. 
000370/A-10, ze dne 8. 12. 2010 MŽP Ostrava, které nabylo právní moci dne 31. 12. 2010 a 
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které mění podmínky ochrany výhradních ložisek hořlavého zemního plynu vázaného na 
uhelné sloje v tomto chráněném ložiskovém území Rychvald a zahrnuje jeho ochranu.
Uvedené rozhodnutí MŽP Ostrava byly, včetně příloh rozeslány dotčeným orgánům 
územního plánování.

Vyhodnocení:
Bez připomínek. Uvedené dobývací prostory jsou v Územním plánu Havířov zapracovány a 
respektovány.

3.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1, čj. MPO 69601/2017 ze dne 
24.11.2017

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání 
nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní 
zákon“) uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 55 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) následující vyjádření.
Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov (dále jen „návrh Zprávy“) konstatuje 
nutnost provést dílčí změny územního plánu Havířov, zejm. upravit podmínky využívání 
ploch s rozdílným způsobem využívání a doplnit výklad některých pojmů používaných 
v textové části územního plánu. Dále návrh Zprávy uvádí problémy, které je nutné územním 
plánem řešit. Součástí návrhu Zprávy jsou pokyny pro zpracování návrhu změny územního 
plánu. Koordinační výkres stávajícího územního plánu obce (včetně změn územního plánu) 
vymezuje hranice chráněných ložiskových území, ložisek nerostných surovin, prognózních 
zdrojů, dobývacích prostora zvláštních dobývacích prostor, které se v řešeném území 
nacházejí.
Ministerstvo průmyslu a obchodu neuplatňuje k návrhu Zprávy z hlediska ochrany a 
využívání nerostného bohatství žádné další požadavky.
Vyhodnocení:
Bez požadavků na obsah změny.

4.
Ministerstvo dopravy, nábřeží L.Svobody 1222/12, 110 155 Praha 1, čj. 705/2017-910-UPR/2  
ze dne 28.11.2017

Podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo dopravy ústředním 
orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za 
její uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále stanovuje, že ministerstva zpracovávají 
koncepce rozvoje svěřených odvětví.
Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, Ministerstvo dopravy vydává, jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy, stanovisko podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, v 
platném znění, podle § 88 odst. 1 písm. l) a m) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v 
platném znění a podle § 4 zák. č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, k 
návrhu zprávy o uplatňování a pokynům ke zpracování změny územního plánu Havířov.
Silniční doprava Správním územím města je vedena silnice I/11 Poděbrady - Hradec Králové 
- Ostrava - Jablunkov - st. hranice, která je ve vlastnictví státu. Dle návrhu 1. aktualizace 
Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je správní území města dotčeno koridory 
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D30, D31, D511, D512 a D521. Tyto koridory jsou v platném územním plánu Havířov 
respektovány.
Součástí předmětné zprávy o uplatňování územního plánu Havířov jsou i pokyny pro
zpracování změny územního plánu. Požadujeme, aby tato změna respektovala výše uvedené
koridory a silnici I/11 včetně jejího ochranného pásma (50 m od osy silnice na obě strany dle 
§ 30 Zákona č. 13/1997 Sb.). Upozorňujeme, že v odst. (23) strana 16 ve schválené 1. 
Aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR je uvedeno „… Zároveň však vymezovat plochy 
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených 
koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně 
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení 
negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování 
nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).“
Železniční doprava
Řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná trať č. 321 Opava východ - Ostrava -  
Havířov - Český Těšín, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do
kategorie dráhy celostátní. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše 
uvedeného zákona o dráhách.
Z hlediska letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi
sledované zájmy.

Vyhodnocení:
V rámci změny územního plánu vyplývající ze Zprávy o uplatňování nebudou dotčeny zájmy 
dopravy. Ochranné pásmo dráhy je územním plánem respektováno.  

5.
Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, Svornosti 2, Havířov ze dne 11.12.2017

Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova jako příslušný orgán ochrany přírody a 
krajiny dle ust. § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, Vám zasílá následující návrhy změn v rámci stávajícího Územního 
plánu Havířova:
1. Lokalita u ul. Ostravské
Jedná se o pozemky s prac.č. 3828/1, 3867, 3868, 3871, 3869, 3870, 3872, 3828/2 – část a 
3828/5 - část v k.ú. Havířov – město. Ve stávajícím územním plánu jsou předmětné pozemky 
zařazeny do plochy smíšená výrobní.
Havířov patří k městům s dlouhodobě znečištěným ovzduším. Současně, a to zejména 
v posledních letech, narůstá především v letních měsících uvnitř města i teplota, která 
mnohým lidem způsobuje zdravotní komplikace. Pro udržení optimálního mikroklimatu je 
tedy nezbytné zachovávat především souvislé porosty dřevin, které jsou schopny odparem 
vody regulovat vlhkost i teplotu vzduchu uvnitř města. Nelze tedy připustit ztrátu předmětné 
téměř dvouhektarové plochy porostlé souvislým porostem listnatých dřevin, neboť se podílí 
na zachování optimálního mikroklimatu ve městě. Náhrada jednotlivých stromů z této plochy 
stromy novými není dost dobře možná. Město totiž nedisponuje tak velkými plochami, aby 
mohl být za každý zde pokácený strom vysazen strom náhradní. Navíc jednotlivé stromy 
nemají z hlediska ochrany optimálního mikroklimatu ve městě takový význam jako porosty 
souvislé.
Havířov má vytvořenou novou průmyslovou zónu v areálu bývalého Dolu Dukla, kam lze 
směřovat podnikatelské aktivity, aniž by zde byly vážněji narušeny zájmy ochrany životního 
prostředí. Máme za to, že likvidace stromů z důvodu realizace podnikatelských aktivit 
v zájmovém území je v rozporu se zájmy ochrany životního prostředí ve městě, proto 
požadujeme změnu této plochy na plochu přírodní.
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2. Lokalita mezi Letním Kinem a řekou Lučinou
Jedná se o pozemek s prac.č. 4016 v k.ú. Havířov – město. Ve stávajícím územním plánu je 
předmětný pozemek zařazen do plochy občanského vybavení, sportovních a rekreačních 
zařízení.
Vymezené území je fragmentem dosud nezastavěné pravobřežní nivy a terasy řeky Lučiny 
s četnými prameništi a mokřady s různou hladinou vodního sloupce. Významné jsou také 
přírodě blízké listnaté porosty s vyvinutou výškovou, věkovou i prostorovou různorodostí, 
které jsou pozůstatkem dnes již zaniklých parkových úprav kolem havířovského Zámečku. 
Nejcennější jsou exempláře staletých dubů a lip, jejichž koncentrace je v uvedené lokalitě 
mimořádná. Území tak představuje soubor rozmanitých stanovišť a tato neobyčejná pestrost 
biotopů podmiňuje i nebývalé bohatství rostlinných a živočišných forem, z nichž mnohé patří 
ke zvláště chráněným druhům zařazeným do Přílohy č. III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 
Území jako celek požívá ochranu jako významný krajinný prvek, údolní niva, dle ust. § 4 
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Územím probíhá také regionálně významný biokoridor lemující tok řeky Lučiny v rámci 
ÚSES a staleté stromy pak požívají ochranu dle ust. § 7 odst. 1 citovaného zákona č. 
114/1992 Sb. Jakékoliv aktivity v uvedené lokalitě je nutno podrobit biologickému hodnocení 
dle ust. § 67 odst. 1 citovaného zákona č. 114/1992 Sb., nebude – li vyžadováno posouzení 
přísnější, tedy EIA. Z dosavadních informací o zájmovém území lze již dnes s určitostí říci, že 
přítomnost zvláště chráněných živočišných druhů bude komplikovat takové aktivity, které 
jsou spojeny se změnami hydrologie v dané lokalitě, s terénními úpravami či se zásahy do 
porostů dřevin.
Zachovalá prameniště, mokřady, staré stromy a souvislé porosty dřevin představují 
v městských aglomeracích důležitá záchytná stanoviště pro divokou floru a faunu. Zvlhčují 
ovzduší měst, v nichž převládají zpevněné plochy, a podílejí se tak na snižování teploty 
v horkých letních dnech. Jsou nedílnou součástí kostry ekologické stability a v tomto 
konkrétním případě také přirozeným biocentrem s návazností na vymezený ÚSES. 
Z uvedeného důvodu proto požadujeme změnu zařazení této plochy, a to z ploch občanského 
vybavení do plochy přírodní – ÚSES. V současnosti jsou do ÚSES např. zařazeny plochy 
homogenních plantáží lesních dřevin bez druhové, věkové, výškové a prostorové 
různorodosti, tedy z hlediska ochrany biodiverzity jako plochy bezcenné (např. parc.č. 4019/1 
v k.ú. Havířov – město), zatímco parcela č. 4016 v k.ú. Havířov – město, z hlediska pohledu 
ochrany biodiverzity jako velmi cenná, dnes ochranu jako součást ÚSES postrádá. 
3. Lokalita u soutoku Lučiny se Sušánkou
Jedná se o pozemky s prac.č. 3927 a 3926 v k.ú. Havířov – město. Ve stávajícím územním 
plánu jsou předmětné pozemky zařazeny do plochy technické infrastruktury. V uvedené 
lokalitě se nachází bývalá elektrorozvodna, která sloužila pro některé doly v rámci OKD. 
V současnosti se jedná o rozpadající se stavbu bez využití.
Vymezená plocha je součástí záplavového území. Využití bývalé elektrorozvodny i okolních 
pozemků je velmi problematické, a to jak z pohledu ochrany přírody a krajiny, neboť územím 
probíhá ÚSES a ochranné pásmo PP „Mokřady u rondelu“,tak z pohledu vodohospodářského.  
Z uvedeného důvodu proto požadujeme změnu zařazení této plochy, a to z ploch technické 
infrastruktury do plochy přírodní – ÚSES. 
4. Vymezení ochranných pásem kolem pozemků určených k plnění funkcí lesa
Na všech dosud nezastavěných pozemcích kolem pozemků určených k plnění funkcí lesa 
(lesní pozemky) požadujeme, aby ve vzdálenosti alespoň 20 od parcelní hranice těchto lesních 
pozemků bylo vymezeno nezastavitelné pásmo. Důvodem je zajištění optimálních podmínek 
pro nezbytnou údržbu lesních pozemků a zajištění jejich řádného obhospodařování. Dále to je 
zabezpečení bezproblémového vstupu do lesních pozemků v rámci krátkodobé rekreace. 
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Dalším, neméně závažným důvodem je předcházení vzniku škod na stavbách pádem stromů 
(např. při poryvech větru), pokud by byly v tomto ochranném pásmu realizovány.  
5. Lokalita mezi Zámečkem a parterem Na Nábřeží
Jedná se o pozemky s prac.č. 4014, 4013 a 4033 v k.ú. Havířov – město. Ve stávajícím 
územním plánu jsou předmětné pozemky zařazeny do plochy smíšené obytné. 
Domníváme se, že je velká škoda, pokud není lokalita u Zámečku resp. Letního koupaliště 
přirozeně propojena parkovými úpravami s parterem Na Nábřeží.  Zejména pro pěší a cyklisty 
se tak stává Zámeček i s Letním koupalištěm hůře dostupný. Naopak propojení parteru Na 
Nábřeží s lokalitou u Zámečku začlení organicky Zámeček i s jeho parkovými úpravami do 
okolní zástavby a zpřístupní tak obyvatelům města jednu z mála památek i Letní koupaliště 
v docházkové vzdálenosti. 
Z uvedeného důvodu proto požadujeme změnu zařazení této plochy do plochy veřejná zeleň 
s cílem provést zde parkové úpravy a propojit tak Lokalitu u Zámečku se souvislou městskou 
zástavbou.
6. Umožnění oplocení (ohrazení) pozemků zařazených do ploch přírodních a do ÚSES
Zachování ekostabilizační funkce přírodních pozemků a pozemků ÚSES se do budoucna 
neobejde bez možnosti vypásání alespoň v některých lokalitách. Tento způsob údržby je 
uplatňován stále více jak ve velkých městech, tak i městech menších, a to z důvodů nejen 
ekologických, ale také ekonomických. Je tedy nezbytné v textové části územního plánu 
připustit oplocování těchto pozemků z důvodů vypásání. Je mylné domnívat se, že pozemky 
přírodní a pozemky ÚSES musí být porostlé souvislým porostem. Pro udržení jejich 
ekostabilizační funkce je naopak nutné udržovat jejich mozaikovitost (heterogenitu), která se 
bez vypásání neobejde.
V návrzích a výhledech MŽP je např. přírodní památka „Meandry Lučiny“ zařazena mezi 
lokality, které jsou vhodné pro vypásání velkými savci tak, jak je tomu např. v současnosti 
v opuštěném vojenském výcvikovém prostoru v Milovicích. 
Je tedy žádoucí připustit možnost oplocování ploch přírodních a ploch ÚSES a vytvářet tak 
optimální podmínky k naplňování jejich ekostabilizační  funkce.  
7. Zlepšení rekreačních a pobytových funkcí na nám. Republiky
Jedná se o plochy zeleně na pozemku s parc.č. 331/1 v k.ú.  Havířov – město doplněné 
mobiliářem, které jsou součástí nám. Republiky. Předmětný pozemek je zařazen do ploch 
smíšených obytných. 
Domníváme se, že v současnosti plní plochy zeleně na nám. Republiky svou funkci rekreační 
a pobytovou nedostatečně. Jejich potenciál pro krátkodobou rekreaci není zdaleka naplněn, 
což pokládáme za velkou škodu. Je zcela nepřípustné, aby zelené plochy v dnešní podobě 
plnily na nám. Republiky pouze funkci jakéhosi luxusního výběhu pro psy. 
Běžnou součástí života obyvatel mnoha evropských sídel je totiž volný pohyb lidí po 
travnatých plochách uvnitř městských center. Tuto možnost vyhledávají ke svým hrám a 
odpočinku především mladí lidé nebo i rodiče s dětmi. Využijme tedy této jedinečné 
příležitosti, která se nám naskýtá přímo v centru našeho města, a dopřejme zde lidem luxus 
pohybu po travnatých plochách tak, aby zde mohli běhat, hrát si s míčem nebo jen tak sedět 
v trávě, lenošit a povídat si či vypít kávu. Centrum města má plnit i pobytovou funkci, která 
v tomto případě nám. Republiky zatraktivní a přispěje k posílení vazeb obyvatel ke svému 
městu. Současně se tak Havířov přiblíží trendům probíhajícím po celé Evropě, které si kladou 
za cíl města lidem zpřístupnit, zpříjemnit jim zde života a vytvářet možnosti k aktivnímu 
odpočinku. 
Domníváme se, že současná podoba zelených ploch na nám. Republiky, která neumožňuje 
jejich zatraktivnění pro obyvatele města, vychází z jejich zařazení do ploch obytných 
smíšených.
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Za této situace proto požadujeme zařazení zelených ploch  na nám. Republiky (nebo alespoň 
jejich částí) trvale do ploch veřejné zeleně tak, aby byla znemožněna jejich další zástavba a 
naopak, aby byla umožněna jejich revitalizace posilující funkce rekreační a pobytové pro 
obyvatele Havířova.  
8. Změna funkčního využití ploch v Havířově – Podlesí ul. E. Krásnohorské
Jedná se o pozemky  s parc.č. 92/3, 92/1, 109/4 a 109/3 v k.ú.  Bludovice, které jsou zařazeny 
do ploch občanské vybavenosti.
V této lokalitě se nachází několik památných stromů, jejichž ochrana vychází z ust. § 46 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem 
ke koncentraci památných stromů v uvedené lokalitě a s přihlédnutím k velikosti jejich 
ochranných pásem, je zástavba v této lokalitě velmi problematická a muselo by jí předcházet 
zrušení ochrany památných stromů. 
Požadujeme tedy změnu zařazení těchto pozemků, a to z ploch občanské vybavenosti do 
ploch veřejné zeleně tak, aby byla zajištěna účinnější ochrana těchto památných stromů i 
jejich ochranných pásem.
9. Úprava hranic přírodní památky „Meandry Lučiny“
Upozorňujeme, že lesní pozemek s parc.č. 4040/1 v k.ú. Havířov – město není součástí PP 
„Meandry Lučiny“. 
Vyhodnocení:
Ad 1) Požadavek bude částečně prověřen. 
Dle Územního plánu Havířov se pozemky parc.č. 3828/1, 3867, 3868, 3871, 3869, 3870, 
3872, 3828/2 – část a 3828/5 - část v k.ú. Havířov – město nachází v zastavěném území. 
Severní část pozemků parc.č. 3828/1, 3867, 3868, 3871, 3828/2, 3828/5 je zařazena do 
zastavitelné plochy (HM-Z1) smíšené výrobní – VS a jižní část těchto pozemků a pozemky 
parc.č. 3872, 3870, 3869 jsou zařazeny do plochy přestavby dopravní infrastruktury silniční –
DS s označením (DS1), která je vymezena pro vedení přestavby silnice I/11, v úseku Havířov, 
hranice k.ú.–Havířov, rondel, na čtyřpruhovou směrově rozdělenou kategorii, včetně 
mimoúrovňového křížení okružní křižovatky u vlakového nádraží (rondel) a vyvolaných 
úprav ostatní komunikační sítě a je vymezena jako veřejně prospěšná stavba s označením D1.
Požadavek na zařazení pozemků parc.č. 3828/1, 3867, 3868, 3871 k.ú. Havířov – město ze 
zastavitelné plochy (HM-Z1) smíšené výrobní – VS do stabilizované plochy smíšené 
nezastavěného území – SN mimo plochu přestavby dopravní infrastruktury silniční – DS 
s označením (DS1), je součástí pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu 
v rozsahu zadání změny (na základě požadavku Komise životního prostředí Rady města 
Havířova), které jsou součástí kapitoly E. Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov za 
období 04/2014 – 04/2018 a bude v rámci návrhu změny prověřena projektantem. 
Pozemek parc.č 3828/5 a severní část pozemku parc.č. 3828/2 k.ú. Havířov – město je dle 
skutečného stavu, již zastavěn stavbou.  
Ad 2) Požadavku nebude vyhověno.
Pozemek parc.č. 4016 k.ú. Havířov – město se nachází v zastavěném území a jeho převážná 
část je součástí zastavitelné plochy (HM-Z9) občanského vybavení – sportovních a 
rekreačních zařízení – OS. Rozvoj ploch s touto funkcí je nezbytný s ohledem na rozvoj 
obytné zástavby a zajištění vhodných ploch, na kterých lze realizovat otevřená i krytá zařízení 
pro každodenní sportovní aktivity navazující na stabilizované plochy s touto funkcí. Na 
předmětném pozemku se počítá s rozšířením sportovních zařízení, které byly řešeny v rámci 
studie Areálu volného času, dle které je již z části zpracována projektová dokumentace stavby
a plynule navazuje na stávající plochy sportovních zařízení a to letního koupaliště a 
stávajícího fotbalového hřiště pod letním kinem. V rámci územního plánování je dlouhodobě 
počítáno s touto vymezenou zastavitelnou plochou pro občanské vybavení – sportovních a 
rekreačních zařízení a patří mezi lokality, kde je tuto funkci možno z dlouhodobého hlediska 
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rozvíjet pro širokou veřejnost, neboť jediným vlastníkem pozemku je statutární město 
Havířov. Severovýchodní část pozemku parc.č. 4016 je zařazena do stabilizované plochy 
dopravní infrastruktury silniční - DS, která je využívána jako parkovací plocha pro 
návštěvníky letního koupaliště a část pozemku je zařazena do stabilizované plochy veřejných 
prostranství – zeleně veřejné – ZV, kde se nachází parková zeleň podél ulice Hlavní třídy.     
Ad 3) Požadavek bude prověřen.
Pozemky parc.č. 3927, 3926 k.ú. Havířov – město se dle Územního plánu Havířov nachází 
v zastavěném území, jsou součástí stabilizované plochy technické infrastruktury –
technického vybavení – TI. Uvedené pozemky se nachází v těsné blízkosti Evropsky 
významné lokality – NATURA 2000 – Mokřad u Rondelu (kód NATURA CZ0813455), která 
byla vyhlášena v Národním seznamu NATURA 2000 dne 22.12.2004 a v blízkosti Přírodní 
památky Mokřad u Rondelu (kód 5794), která byla vymezena Nařízením Moravskoslezského 
kraje č. 7/2013 ze dne 4.6.2013 o zřízení přírodní památky Mokřad u Rondelu a jejího 
ochranného pásma a o stanovení jejich bližších ochranných podmínek. Hranice ochranného 
pásma přírodní památky je stanovena v příloze č. 2 Nařízení Moravskoslezského kraje č. 
7/2013. Jihozápadní část pozemků parc.č. 3927, 3926 k.ú. Havířov – město je dotčena tímto 
ochranným pásmem přírodní památky Mokřad u Rondelu.
Dále se tyto pozemky nachází v záplavovém území vodního toku Lučiny v hranici aktivní 
zóny záplavového území, které bylo stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje 
na základě správce vodního toku. Dle územního plánu kapitoly D.2.3. Vodní režim je 
v odstavci) stanoveno:„Nepovolovat výstavbu nových objektů, kromě staveb a zařízení 
nezbytné dopravní a technické infrastruktury, nezbytných staveb souvisejících s vodním 
hospodářstvím a protipovodňová opatření ve stanovených záplavových území vodních toků 
Lučiny a Sušanky.“
Hranice aktivní zóny záplavového území je hranice ohraničující v zastavěných územích obcí a 
v územích určených k zástavbě podle územního plánu, jež při povodni odvádí rozhodující část 
celkového průtoku, a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí.   
Celé navazující území je významně ovlivněno výškou hladiny spodní vody a současně 
protékajícími toky Lučiny a Sušankou. Mokřadní charakter lokality s tůněmi vyhovuje 
širokému spektru druhů vázaných na tento typ biotupu. V rámci vysoce antropogenně 
ovlivněné průmyslové krajiny Karvinska jde o jedno z nejdůležitějších míst výskytu zvláště 
chráněných druhů živočichů v tomto regionu.
Pozemek parc.č. 2927 je dotčen vedením a ochranným pásmem vodovodního přivaděče. 
Na základě výše uvedených skutečností bude v rámci zpracování návrhu změny prověřeno 
zařazení pozemků parc.č. 3927, 3926 k.ú. Havířov – město do návrhové plochy přírodní –
územního systému ekologické stability – ÚSES v souvislosti na navazující plochy ÚSES a
evropsky významné lokality Mokřad u Rondelu. Tento požadavek je doplněn do pokynů pro 
zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny, který je součástí kapitoly 
E. Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018 a bude v 
rámci návrhu změny prověřen projektantem. 
Ad 4) Požadavek bude prověřen pouze u nově vymezených zastavitelných ploch v hranici 50 
m od okraje pozemků určených k plnění funkce lesa.
Lze vyhovět pouze u nově vymezených zastavitelných ploch v rámci změny územního plánu. 
U zastavitelných ploch vymezených územním plánem k zástavbě i stabilizovaných ploch, 
které zasahují do hranice 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkce lesa je orgán 
ochrany přírody povinen vydat souhlas s umístěním stavby.   
Ad 5) Požadavku nebude vyhověno.
Pozemky parc.č. 4014, 4013, 4033 k.ú. Havířov – město se nachází v zastavěném území a 
jsou zařazeny do zastavitelné plochy (HM-Z10) bydlení hromadného – BH, které jsou 
vymezeny pouze v menších plochách za účelem rozvoje bydlení v bytových domech 
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s funkcemi a službami souvisejícími s hromadným způsobem bydlení. Při realizaci výstavby 
na těchto plochách je taktéž nezbytné vytvářet plochy veřejných prostranství, veřejné zeleně, 
včetně ploch pro relaxaci obyvatel apod. a to vše s ohledem na urbanistickou koncepci okolní 
zástavby. Jedná se o území, které svou plochou umožňuje výstavbu obytných domů a 
bezprostředně navazuje na plochy obytné zástavby. V případě vypuštění těchto pozemků ze 
zastavitelných ploch určených k zástavbě na základě změny v území, by mohlo dojít ze strany 
vlastníků pozemků k uplatnění náhrady za změnu v území dle ustanovení § 102 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Povinnost poskytnout náhradu za změnu v území na základě písemné 
žádosti vlastníka obsahující prokázání majetkové újmy má obec nebo kraj, jejichž orgány 
vydaly územně plánovací dokumentaci nebo její změnu. Z výše uvedených důvodů nebude 
požadavku na změnu zařazení této zastavitelné plochy (HM-Z10) hromadného bydlení do 
ploch veřejné zeleně vyhověno.
Ad 6) Požadavku nebude vyhověno.
Cílem územního systému ekologické stability - ÚSES je zajistit přetrvání původních 
přirozených skupin organismů v jejich typických stanovištích a v podmínkách kulturní 
krajiny. Realizace tohoto systému má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických 
původních nebo přírodě blízkých společenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu 
energie člověkem zachovávat svůj stav v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení 
se vracet ke svému původnímu stavu. Tuto funkci má zajistit ÚSES sítí ekologicky 
významných částí krajiny, které jsou účelně rozmístěny na základě funkčních a prostorových 
podmínek a reprezentací pro krajinu typických stanovišť formou biocenter o daných 
velikostních a kvalitativních parametrech, propojených navzájem prostřednictvím 
biokoridorů. Ty mají také stanoveny velikostní a kvalitativní parametry. Vzájemné propojení 
dává obecné podmínky pro migraci organismů v podobných životních podmínkách. 
Celkový návrh vymezení ÚSES v Územním plánu Havířov vychází z platných zásad 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje a z územně analytických podkladů v návaznosti 
na okolní obce. Na pozemcích vymezených pro ÚSES nelze např. budovat trvalé stavby a 
trvalé travní porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat nárosty nebo solitérní stromy apod. 
Přípustné jsou pouze ty hospodářské zásahy, mající ve svém důsledku ekologicky přirozené 
zlepšení stávajícího stavu např. zatravnění orné půdy, výsadba břehových porostů, zalesnění 
nebo cílené probírky náletových porostů. Pro realizaci chybějících částí a změnu ve 
stávajících částech ÚSES nebyl dosud jasně stanoven finanční postup na realizaci ÚSES a z 
těchto důvodů je respektována minimalizace na rozsah biocenter a biokoridorů. Základem 
systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru lesních porostů a lesních 
pásů.  Navržený územní systém ekologické stability zabezpečuje v případě realizace vysoký 
stupeň krajinného propojení s příznivými typy stanovišť pro pohyb organizmů. Eliminuje tak 
do jisté míry negativní vlivy z lidské činnosti v krajině. Zároveň jeho realizace zlepší 
ekologickou stabilitu území s ohledem na vysoký podíl zastavěného území a předpokládaný 
rozvoj zástavby na zastavitelných a plochách přestavby. 
Na základě výše uvedeného je v Územním plánu Havířov v rámci podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití stanoveno jako nepřípustné využití v ploše přírodní územního 
systému ekologické stability – ÚSES zřizování trvalého oplocení. Požadavku na možnost 
oplocování pozemků v rámci plochy přírodní - územního systému ekologické stability - ÚSES
dle Územního plánu Havířov nebude vyhověno.
Ad 7)
Požadavku nebude vyhověno.
Pozemek parc.č. 331/1 k.ú. Havířov – město se dle Územního plánu Havířov nachází 

v zastavěném území. Předmětný pozemek je částečně zařazen do plochy přestavby (HM-P4) 
smíšené obytné – městské centrum – SMC a částečně se nachází ve stabilizované ploše 
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smíšené obytné – městské centrum – SMC. Jedná se o pozemek v centrální části města mezi 
náměstím Republiky, Hlavní třídou, Dlouhou třídou a Národní třídou. Jde o velmi významný 
a jediný architektonicky cenný prostor, který reprezentuje centrální část území statutárního 
města a tvoří městský útvar provázaný se zástavbou. Toto stabilizované území centra města 
umožňuje vymezení jen minimálního podílu rozvojových zastavitelných a ploch přestavby.
Pozemek je součástí ochranného pásma obytného souboru „Sorela“. Územní plán navazuje na 
historický urbanistický vývoj zástavby a rozvíjí ho s ohledem na limity v území. Urbanistická 
koncepce rozvoje jednotlivých území je významně ovlivněna prostorovými možnostmi, které 
jsou již významně omezeny stabilizovanou zástavbou. S rozvojem obytné zástavby a se 
stabilizovanými plochami s obytnou funkcí souvisí rozvoj ploch veřejných prostranství –
zeleně veřejné. Výsadba zeleně je přípustná prakticky ve všech zastavitelných plochách a 
v zastavěném území. Územním plánem jsou vymezeny jak stabilizované plochy veřejných 
prostranství – veřejné zeleně, tak zastavitelných ploch s touto funkcí. 
Úkolem územního plánu je stanovení základní koncepce rozvoje území, vytváření podmínek 
pro harmonizaci rozdílných zájmů v řešeném území a ve vazbě na navazující okolí návrhem 
plošného a prostorového uspořádání území, tj. vytváření příznivých podmínek na ochranu a 
zlepšení životního prostředí, rozvoj hospodářského potenciálu a podporu soudržnosti 
společenství obyvatel, především vazba obyvatel k území řešenému územním plánem. Při 
utváření urbanistické koncepce je nutno zajistit taková řešení, která vychází z potřeb jejich 
uživatelů a která současně zohledňují demografický vývoj, společenské změny, technologický 
vývoj, přírodní podmínky a klimatické změny. Pozornost by neměla být zaměřena pouze na 
tvorbu veřejných prostranství v rozvojových lokalitách, ale také se věnovat zvelebování a 
údržbě stávajících veřejných prostranství a vytvářet tak soulad navrženou bytovou výstavbou.
Na základě výše uvedeného doporučujeme z urbanistického hlediska ponechat tuto
významnou a jedinou architektonicky cennou plochu (plocha přestavby (HM-P4) smíšené 
obytné – městské centrum – SMC) pro budoucí možné využití dle řešení Územního plánu 
Havířov.
Ad 8)
Požadavku nebude vyhověno.
Pozemky parc.č. 92/3, 92/1, 109/4 a 109/3 k.ú. Bludovice se dle Územního plánu Havířov 
nachází v zastavěném území. Část pozemků parc.č. 92/3, 92/1 je zařazena do zastavitelné plochy 
(BL-Z50) občanského vybavení – veřejné infrastruktury – OV a zbývající část těchto 
pozemků je součástí stabilizované plochy bydlení hromadného – BH. Taktéž pozemky parc.č. 
109/4 a 109/3 jsou součástí stabilizované plochy bydlení hromadného – BH. 
Z hlediska ochrany památných stromů, jejichž ochrana vychází z ust. § 46 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpis, jak uvádí orgán ochrany přírody 
je nutný souhlas orgánu ochrany přírody s umístěním stavby v blízkosti památného stromu. 
Z výše uvedeného vyplývá, že v případě výstavby na těchto pozemcích by musel být vydán 
souhlas s umístěním stavby. V tomto případě nebude požadavku vyhověno vzhledem k tomu, 
že se jedná o poměrně malou část vymezené zastavitelné plochy (BL-Z50) občanského 
vybavení – veřejné infrastruktury – OV cca 0,17 ha. V případě vypuštění těchto pozemků ze 
zastavitelných ploch určených k zástavbě na základě změny v území, by mohlo dojít ze strany 
vlastníků pozemků k uplatnění náhrady za změnu v území dle ustanovení § 102 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Povinnost poskytnout náhradu za změnu v území na základě písemné 
žádosti vlastníka obsahující prokázání majetkové újmy má obec nebo kraj, jejichž orgány 
vydaly územně plánovací dokumentaci nebo její změnu. Z výše uvedených důvodů nebude 
požadavku na změnu zařazení této zastavitelné plochy občanského vybavení – veřejné 
infrastruktury – OV do ploch veřejné zeleně vyhověno.
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Ad 9)
Dle Územního plánu Havířov se pozemek parc.č. 4040/1 k.ú. Havířov- město nachází 
v zastavěném území a je součástí plochy přírodní – územního systému ekologické stability  -
ÚSES v rámci navrženého regionálního biocentra s označením R3-RBC. Předmětný pozemek 
není dle územního plánu součástí přírodní památky „Meandry Lučiny“.   

6.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh,  
č.j. HSOS-13114-3/2017 ze dne 8.12.2017

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 
odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o požární ochraně“), v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o 
požární ochraně, a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů posoudil 
výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 27.10.2017. K této dokumentaci vydává v 
souladu s ustanovením § 31 odst. 4 a § 95 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 
149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, závazné 
koordinované souhlasné stanovisko.
Odůvodnění
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové 
náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve 
znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Posouzená dokumentace zároveň splňuje požadavky § 22 
vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Vyhodnocení:
Bez požadavků na obsah změny.

7.
Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 
28.října 117, Ostrava; čj. MSK/92976/2017 dne 16.11.2017

Dopisem ze dne 27. 10. 2017, který byl doručen dne 30. 10. 2017, jste Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, (dále jen „krajský 
úřad“) v souladu s ust. § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) předložili 
návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov. Územní plán Havířov nabyl účinnosti 
dne 25. 4. 2014. Změna č. 1 Územního plánu Havířov nabyla účinnosti dne 26. 10. 2016, 
změna č. 2 Územního plánu Havířov nabyla účinnosti dne 21. 7. 2017. 
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu byl obsahově zpracován dle ust. § 15 vyhlášky č. 
500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Z vyhodnocení 
souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a se zásadami územního rozvoje 
nevyplývají žádné požadavky na změnu tohoto územního plánu. Předložená zpráva o 
uplatňování Územního plánu Havířov neobsahuje požadavky na aktualizaci Zásad územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje. Tato zpráva obsahuje návrh pokynů pro zpracování změny 
Územního plánu Havířov. 
K předloženému návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov krajský úřad sděluje. 
Požadavek na prověření rozhodování o změnách v území u zastavitelných ploch s podmínkou 
zpracování územní studie je nutno rozšířit o plochu přestavby PS-P10, jejíž využití je dle 
grafické části územního plánu Havířov rovněž podmíněno pořízením územní studie. Při 
stanovování podmínek pro rozhodování o změnách v území je nutno zohlednit skutečnost, že 
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podmínka pořízení územní studie jako podmínka pro rozhodování v území byla u 
zastavitelných ploch časově omezena do 1. 1. 2017, a že u plochy přestavby PS-P10 nejsou 
stanoveny podmínky pro pořízení územní studie ani lhůta pro pořízení územní studie. Lhůtu 
pro pořízení územních studií je nutno v územním plánu stanovit časově přiměřeně. U 
zastavitelných ploch, jejichž využití bylo podmíněno zpracováním územní studie, je nutno 
zohlednit, že omezení možnosti výstavby v těchto plochách bylo již ode dne nabytí účinnosti 
Územního plánu Havířov. Pro tyto plochy doporučujeme pořídit územní studie, na podkladě 
kterých bude možno v územním plánu navrhnout dopravní a technickou infrastrukturu 
nezbytnou pro obsluhu těchto ploch a plochy veřejných prostranství.
V předloženém návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov jsou vyjmenovány 
problémy, které je nutno dle aktualizace ÚAP ORP Havířov 2016 řešit v územním plánu, 
případně rovněž v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje a v ÚAP kraje. Ve 
zprávě o uplatňování Územního plánu Havířov je nutno upřesnit, zda se jedná pouze o 
vyjmenování evidovaných problémů v území, nebo o požadavek na jejich řešení navrhovanou 
změnou územního plánu. Zadání změny územního plánu je v tomto bodě nejednoznačné. 
V zadání změny územního plánu je nutno upravit tak, aby byly respektovány republikové 
priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovené Politikou 
územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1 (dále jen „PUR“). Článek č. 25 PUR je nutno 
zohlednit při stanovování rozsahu dílčí změny č. 14, zastavitelnou plochu pro bydlení je nutno 
vymezit mimo aktivní sesuvné území. Rozsah dílčí změny č. 18 je nutno upravit tak, aby 
zastavitelná plocha nebyla navrhována ve stanoveném záplavovém území Q100. Zohlednit je 
nutno článek č. 26 PUR, dle kterého lze v záplavových územích vymezovat zastavitelné 
plochy jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Údaje o jednotlivých 
požadavcích doporučujeme doplnit o informaci o třídě ochrany zemědělského půdního fondu, 
jelikož dle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů, zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v 
případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany 
zemědělského půdního fondu. Nedoporučujeme, aby byly rozšiřovány zastavitelné plochy ve 
vzdálenosti do 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
Na konci oddílu E zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov je nutno upravit text, ve 
kterém je uvedeno, že krajský úřad posuzuje návrh změny územního plánu dle ust. § 51 
stavebního zákona. Od nabytí účinnosti zákona č. 350/2012 Sb., kterým byl stavení zákon 
novelizován, jsou požadavky na toto posouzení stanoveny § 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona. 
V požadavcích na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení doporučujeme zohlednit ust. § 55c 
zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění stavební zákon, a další související zákony. Od 1. 1. 
2018 bude nabytí účinnosti změny územního plánu podmíněno doručením změny územního 
plánu i úplného znění územního plánu. Na konci oddílu E zprávy o uplatňování Územního 
plánu Havířov doporučujeme doplnit požadavek na zpracování úplného znění Územního 
plánu Havířov v tištěné i v digitální formě za účelem vydání této změny a poskytnutí 
subjektům uvedeným v ust. § 165 odst. 1 stavebního zákona. Dále upozorňujeme, že od 1. 1. 
2018 bude dle tohoto ustanovení dokumentace poskytována rovněž v elektronické verzi ve 
strojově čitelném formátu. 
Krajskému úřadu je z jeho úřední činnosti známo, že v současné době je pořizována změna 
č.3 Územního plánu Havířov, zadání této změny schválilo Zastupitelstvo města Havířova dne 
25. 9. 2017, usnesením č. 822/20ZM/2017. Upozorňujeme, že návrh této změny územního 
plánu i návrh změny územního plánu vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu 
musí být zpracován nad vyhotovením územního plánu, které zahrnuje právní stav po vydání 
jeho poslední změny. Upozorňujeme, že zpracování změny územního plánu nad neaktuálními 
podklady může způsobit její zmatečnost a tím i nezákonnost.
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Vyhodnocení:
Zpráva o uplatňování byla, dle požadavků Krajského úřadu, Moravskoslezského kraje, odboru
územního plánování, stavebního řádu a kultury, před schválením Zastupitelstvem města 
Havířova upravena.
Doporučení na pořízení územních studií, na podkladě kterých bude možno v územním plánu 
navrhnout dopravní a technickou infrastrukturu nezbytnou pro obsluhu zastavitelných ploch a 
plochy veřejných prostranství vzato na vědomí.
Upozornění na zpracování návrhu změny vyplývající ze Zprávy o uplatňování územního 
plánu Havířov nad územním plánem, který zahrnuje právní stav po vydání poslední změny, 
vzato na vědomí.  

Stanoviska dotčených orgánů

1.
Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí, 28. října 117, Ostrava, čj. 
MSK 146353/2017 ze dne 13.11.2017

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále 
„krajský úřad“), příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), dne 2. 11. 2017 obdržel 
oznámení o zahájení projednávání Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov, jejíž 
součásti je zadání změny územního plánu Havířov (dále jen „koncepce“). Zároveň byl vyzván 
k doručení stanoviska podle § 45i odst. 1 tohoto zákona ve lhůtě stanovené v § 47 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
Krajský úřad posouzením koncepce ve smyslu § 45i odst. 1 zákona konstatuje, že předložená 
koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí. 
Odůvodnění 
Na základě vyhodnocení uplatňování Územního plánu Havířov bylo zjištěno, že je nutno 
zpracovat změnu Územního plánu Havířov, jeho úplného znění (právního stavu). V rámci této 
změny budou zohledněny nově zjištěné skutečnosti a prověřeny uplatněné podněty na změny 
v území. 
V řešeném území, tedy ve správním území statutárního města Havířov se nachází evropsky 
významná lokalita Mokřad u Rondelu (předmětem ochrany je čolek velký Triturus cristatus). 
Ve Zprávě o uplatňování územního plánu Havířov je konstatováno, že ve změně územního 
plánu nebudou vymezovány nové zastavitelné plochy v blízkosti evropsky významné lokality 
Mokřad u Rondelu. Změna je řešena mimo uvedenou oblast evropsky významné lokality 
přímé vlivy na příznivý stav předmětu ochrany a celistvost tohoto území jsou tedy vyloučeny. 
S ohledem na charakter návrhu, kdy lze konstatovat, že aktivity v území se v podstatě omezují 
pouze na správní obvod města, mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, 
lze taktéž zcela vyloučit i dálkový vliv na tyto lokality. 
Krajský úřad při posouzení vycházel z národního seznamu evropsky významných lokalit, 
který je stanoven nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky 
významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, a z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu 
§ 45e zákona o ochraně přírody a krajiny stanoveny ptačí oblasti. Toto stanovisko 
nenahrazuje jiná správní opatření a rozhodnutí, která se k posuzovanému záměru vydávají 
podle zvláštních předpisů.  
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Vyhodnocení:
Vydané kladné stanovisko. Řešením změny nedojde k negativnímu ovlivnění předmětů 
ochrany a celistvosti evropsky významných lokalit a ptačích oblastí z hlediska ust. § 45i odst. 
1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

2.
Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí, 28.října 117, Ostrava, čj. 
MSK 92976/2017 ze dne 28.11.2017

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně 
příslušný dotčený orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), přiměřeně dle § 47, v souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona a podle 
dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování těchto 
jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které všechny krajský úřad 
hájí, přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydává 
k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu (ÚP) Havířov pro období 04/2014 –
04/2018, který obsahuje pokyny pro zpracování návrhu ÚP v rozsahu zadání změny, toto 
stanovisko: 
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů 
Krajský úřad, v souladu s § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
konstatuje, že změnu ÚP Havířov není nutno posoudit podle § 10i zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí. 
Odůvodnění: 
Z pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny ÚP 
Havířov vyplývá, že změnou bude prověřeno následující: 
- aktualizace hranice zastavěného území k datu zpracování změny, 
- v souladu s aktuálními daty správců sítí pro Územně analytické podklady ORP Havířov 
zapracovat realizované stavby technické infrastruktury a v případě potřeby zpřesnit trasy sítí 
technické infrastruktury, 
- zapracovat realizované stavby dopravní infrastruktury,
- prověřit a případně zredukovat zastavitelné plochy s ohledem na jejich využitelnost ve vazbě 
na zpřesněné limity území (ochranná pásma technické infrastruktury, ochranu přírodních a 
kulturních hodnot území apod.) a možnosti dopravní obsluhy zastavitelných ploch, 
- prověřit proluky v území vzniklé postupnou výstavbou na zastavitelných plochách a vhodné 
proluky v zastavěném území již zahrnout do ploch stabilizovaných, 
- prověřit podmínky stanovené pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití a v případě 
potřeby podmínky upravit (např. vypustit podrobnosti stanovené nad rámec územního plánu 
apod.), 
- prověřit možnost vymezení nových zastavitelných ploch dle požadavků obsažených v 
příloze této zprávy; Z tohoto dokumentu „Příloha - návrhy občanů na změnu územního plánu“ 
vyplývá, že se jedná o 18 požadavků občanů na změnu využití ploch ve prospěch 
individuálního bydlení BI, bydlení smíšeného obytného venkovského SV, pro výstavbu 
rodinných domů, jeden požadavek je pro plochy zemědělské – zahrady – ZZ. 
Krajský úřad posoudil navrhované změny na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. S ohledem na charakter a rozsah navrhovaných změn 
lze konstatovat, že předmětná změna územního plánu nenavrhuje rozsáhlé záměry s možností 
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kumulace vlivů na životní prostředí, ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Současně platný ÚP Havířov byl z hlediska vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
posouzen. Předmětnou změnou nebudou řešeny problémy vyplývající z ÚAP (viz kapitola B. 
Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů), což bylo 
upřesněno pořizovatelem doplněním emailem ze dne 28. 11 2017 (evidováno pod MSK 
158822/2017). Tato informace bude upravena také v návrhu zprávy o uplatňování ÚP Havířov 
ve smyslu, že v kapitole B se jedná pouze o výčet evidovaných problémů v území, které 
nebudou řešeny vyvolanou změnou ÚP. Změna nebude řešena variantně. 
Krajský úřad dále přihlédl ke skutečnosti, že příslušný orgán ochrany přírody ve svém 
stanovisku (č. j. MSK 146353/2017 ze dne 13. 11. 2017) vyloučil významný vliv územního 
plánu na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit. 
Upozornění: 
Tímto stanoviskem není dotčena povinnost, v rámci řízení následujících po schválení 
územního plánu, jednotlivé záměry posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na 
životní prostředí (EIA) dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud tyto záměry 
budou naplňovat některá z ustanovení § 4 uvedeného zákona. 
Krajský úřad podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po 
zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, 
které všechny krajský úřad hájí, přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydává k 
návrhu zprávy ÚP Havířov pro období 04/2014 – 04/2018 včetně změny ÚP následující 
vyjádření pro uplatnění požadavků na obsah územního plánu. 
1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
Krajský úřad, jako dotčený orgán státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s 
návrhem zprávy o uplatňování ÚP Havířov včetně zadání. 
Odůvodnění: 
Z návrhu nevyplývají změny, které by se týkaly a měly vliv na národní kulturní památku 
Památník obětem nacistického teroru v Havířově-Životicích tzn., nebudou tak ohroženy její 
pietní a historické hodnoty.
2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
Krajský úřad, z hlediska § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neuplatňuje požadavky na doplnění obsahu 
zadání změny ÚP Havířov. 
Odůvodnění: 
Dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci z 
hlediska řešení silnic II. a III. třídy. Po prostudování návrhu Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Havířova za období 04/2014 – 04/2018, ze které vyplývají požadavky na pořízení 
změny ÚP Havířova (a dotčené orgány jsou mimo jiné vyzývány k posouzení navrženého 
rozsahu požadavků popř. jejich rozšíření), krajský úřad konstatuje, že se zněním předložené 
zprávy souhlasí a že nemá žádné požadavky na doplnění obsahu zadání změny ÚP. 
3/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
Krajský úřad v kompetenci dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, neuplatňuje žádné doplňující požadavky na 
obsah změny územního plánu Havířov, pořizované na základě projednávání Zprávy o 
uplatňování územního plánu Havířov. 
Odůvodnění: 
Dle Zprávy o uplatňování ÚP Havířov nebudou vymezovány nové zastavitelné plochy v 
blízkosti přírodní památky Meandry Lučiny a evropsky významné lokality Mokřad u 
Rondelu. Navržené změny v území nebudou zasahovat ani do regionálních prvků územního 
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systému ekologické stability vymezených v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje. 
Z hlediska veřejných zájmů podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona krajský úřad vydal 
samostatně stanovisko č. j. MSK 146353/2017 ze dne 13. 11. 2017, ve kterém vylučuje vliv 
ÚPD na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo 
ptačích oblastí. 
4/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, není z předložené zprávy o uplatňování územního plánu 
Havířov, který je současně zadáním změny územního plánu, zřejmý předpokládaný rozsah 
záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). V případě, že změna územního 
plánu předpokládá zábor PUPFL, je nutné v textové části ÚPD, v kapitole záborů, vypracovat 
případné návrhy odnětí a omezení PUPFL podle ustanovení § 14 odst. 1 lesního zákona; tyto 
navrhovat pouze za podmínky, že navrhovaný zábor nelze řešit umístěním navrhované plochy 
mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa. Dále je nutno v části odůvodnění územního plánu 
vyhodnotit veškeré zastavitelné plochy umisťované ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. 
Také v tomto případě se zkoumají vlivy na PUPFL. V případě těchto navržených ploch je 
nezbytné vyhodnotit, zda bude s ohledem na existenci lesního porostu výstavba vůbec možná, 
tj. zda bude zachována funkce lesa a nebude ohrožena bezpečnost samotných staveb, v 
případech kdy by výška stromů v době mýtního věku (cca 40 – 45 m) přesahovala nejdelší 
rozměr konkrétního pozemku. Uspořádání staveb v ploše pak provést tak, aby případné stavby 
v navržených plochách byly ve vzdálenosti alespoň 40 m od okraje lesa. 
Odůvodnění: 
Krajský úřad podle § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona uplatňuje stanovisko k územním 
plánům obcí s rozšířenou působností.
5/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
Krajský úřad jako dotčený orgán podle § 107 odst. 1 písm. a) vodního zákona požaduje 
vymezit zastavitelné plochy mimo záplavové území. 
Odůvodnění: 
Část pozemku parc. č. 646/3 v k.ú. Bludovice, kterým je navrhováno vymezit jako plochu 
smíšenou obytnou venkovskou (požadavek č. 18), se nachází v záplavovém území vodního 
toku Lučina, stanoveném opatřením krajského úřadu č. j. ŽPZ/4397/03 ze dne 13. června 
2003. V záplavovém území lze vymezit zastavitelné plochy pouze ve výjimečných a v 
odůvodněných případech. 
Upozornění: 
Krajský úřad doporučuje, mimo jiné v návaznosti na možné nepříznivé dopady současného 
klimatického vývoje, náležitě zvážit a odůvodnit vymezení nově zastavitelných ploch tam, 
kde není vyřešeno zásobování pitnou vodou a odvádění a likvidace odpadních vod centrálním 
způsobem. 
6/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a stanovisko nevydává. 
7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů 
Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle § 17a zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o ochraně zemědělského půdního fondu"), dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně 
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zemědělského půdního fondu a dle § 47 odst. 2 stavebního zákona, uplatňuje k zadání 
koncepce následující požadavek: 
Při zpracování územního plánu je nutno postupovat v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona o 
ochraně zemědělského půdního fondu, aby byla zajištěna ochrana zemědělské půdy. 
Pořizovatelé a projektanti územní plánovací dokumentace jsou povinni řídit se zásadami této 
ochrany dle § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, navrhnout a zdůvodnit 
takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. 
Odůvodnění: 
Předložená zpráva o uplatňování ÚP Havířov je současně zadáním územního plánu. Zábory 
zemědělské půdy je nezbytné navrhovat v souladu se zájmy ochrany zemědělského půdního 
fondu. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně 
plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond je vymezen výše uvedeným zákonem o 
ochraně zemědělského půdního fondu a tuto problematiku dosud upravuje i příloha č. 3 
vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského 
půdního fondu. Kritéria vyhodnocení pro účely odnímání půdy ze zemědělského půdního 
fondu stanoví metodický pokyn ministerstva životního prostředí č. OOLP/1067/96 k 
odnímání ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu. 
8/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen 
„zákon o ochraně ovzduší“), ve znění pozdějších předpisů požaduje, aby pokyny pro 
zpracování změny územního plánu byly zpracovány v souladu s platným programem 
zlepšování kvality ovzduší a Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje. 
Odůvodnění: 
Požadavek je v souladu s § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší stanoven za účelem zlepšení 
kvality ovzduší a dodržování přípustné úrovně znečištění. Uvedené koncepce je potřeba při 
pořizování územního plánu zohlednit, a to v rozsahu odpovídajícím konkrétnímu návrhu 
územního plánu. 
9/ zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 
závažných havárií) 
Veřejné zájmy, vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, které hájí krajský úřad 
podle § 49 odst. 2 téhož zákona, nejsou dotčeny. 
Závěr 
Krajský úřad vydal postupy především podle části čtvrté správního řádu coby dotčený orgán 
výše uvedené stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, které není 
samostatným rozhodnutím ve správním řízení, a je závazným podkladem pro opatření obecné 
povahy vydávané podle stavebního zákona. Krajský úřad posoudil návrh zadání územního 
plánu podle ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, na základě nichž je krajský úřad 
příslušný k uplatnění požadavků na obsah předmětné územně plánovací dokumentace.
Vyhodnocení:
Krajský úřad ve svém stanovisku konstatuje, že z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů není nutno posuzovat
změnu územního plánu Havířov vyplývající ze Zprávy o uplatňování územního plánu 
Havířov, podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
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Ad 1) - 3) Bez požadavků na obsah změny.
Ad 4) Vzato na vědomí. 
Ad 5) Požadavek na vymezení nových zastavitelných ploch mimo záplavové území je 
respektován.
Ad 6) – 8) Vzato na vědomí.
Ad 9) Bez požadavků na obsah změny.

Připomínky organizace 

1.
Technické služby Havířov a.s., Karvinská 66, Havířov – Město ze dne 15.11.2017 

Na základě oznámení uplatňuje připomínku k textové části územního plánu kapitola D
2.3.Vodní režim k odstavci 4), který zní: „Nepovolovat výstavbu nových objektů, kromě 
staveb a zařízení nezbytné dopravní a technické infrastruktur, nezbytných staveb souvisejících 
s vodním hospodářstvím a protipovodňová opatření ve stanovených záplavových území 
vodních toků lučiny a Sušanky“.
V rámci projednávání PD stavby „Parkovací objekt pro nákladní vozy v areálu TS Havířov“
odbor územního rozvoje MMH uplatněním výše jmenovaného odstavce zamítl umístění 
předmětné stavby na pozemcích parc.č. 3538/1 a 3543 v k.ú. Havířov – město v areálu TS. 
Dle územního plánu tyto pozemky jsou zahrnuty do zastavěného území v rámci stabilizované 
plochy smíšené výrobní – VS, kde je jako využití přípustné mimo jiné stanoveno: -
odstavování nákladních vozidel, hromadné garáže podzemní, nadzemní.
Technické služby Havířov a.s. požadují změnit kapitolu D 2.3. Vodní režim v odstavci 4). 
Požadujeme, aby toto ustanovení striktně nezakazovalo povolení jiných staveb, kde 
podmínkou pro umístění a povolení jiných staveb kromě vyjmenovaných staveb byl souhlas 
správce povodí, což je Povodí Odry, s.p. Záplavové území, které jsou zaneseny do mapových 
podkladů územního plánu nejsou z větší částí aktuální. Dokazuje to vyjádření Povodí Odry, 
s.p. k umístění stavby „Parkovací objekt pro nákladní vozy v areálu TS Havířov“.
Dle stanoviska Povodí Odry, s.p. zn: 13177/923/2/824/2017 ze dne 7.9.2017 se uvádí, že 
místo stavby se nachází bezprostředně za hranicí stanoveného záplavového území a z hlediska 
odtokových poměrů k předloženému záměru nejsou námitky.
Jelikož MMH odbor územního rozvoje získává podklady od krajského úřadu MSK odboru 
životního prostředí , požádali jsme zároveň tento úřad na základě stanoviska Povodí Odry, s.p. 
o přezkoumání a případnou úpravu záplavového území vodního toku Sušanky v místě 
požadované stavby. Požadované změna umožní společnosti využívat pozemky v souladu 
s územním plánem Havířov bez omezení (plochy smíšené výrobní – VS).  
Vyhodnocení:
Připomínce nebude vyhověno.
Připomínce na úpravu kapitoly D 2.3 Vodní režim v odstavci 4) který zní: „Nepovolovat 
výstavbu nových objektů, kromě staveb a zařízení nezbytné dopravní a technické 
infrastruktury, nezbytných staveb souvisejících s vodním hospodářstvím a protipovodňová 
opatření ve stanovených záplavových územích vodních toků Lučiny a Sušanky“, a to 
požadavku, aby uvedené ustanovení striktně nezakazovalo povolení jiných staveb, kde 
podmínkou pro umístění a povolení jiných staveb kromě vyjmenovaných staveb by byl 
souhlas správce povodí, což je Povodí Odry, s.p.,  nelze vyhovět. Při pořizování územně 
plánovací dokumentace je nutno respektovat republikové priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území stanovené Politikou územního rozvoje ČR, ve znění 
aktualizace č.1 (dále jen“PUR“), kde je v článku č. 26 PUR uvedeno, že lze v záplavových 
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územích vymezovat zastavitelné plochy jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných 
případech. 

2.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, 612 54 Brno, č.j. 175/11130/2017 ze dne
22.11.2017

Na základě oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov 
jako majetkový správce silnic I.třídy a dálnic k projednávané ÚPD sdělujeme:
Silnice I/11je ve vlastnictví státu, ostatní silnice jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. 
Dle návrhu 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je správní 
území města dotčeno koridory D30, D31, D511, D512 a D521 vymezené pro záměr přeložky 
silnice I/11 v obchvatu Havířova, resp. nové silnice I. třídy v úseku I/59 (Petřvald) – I/11 
(Prostřední Suchá). Tyto koridory jsou v platném územním plánu Havířov respektovány. 
Součástí předmětné Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov jsou i pokyny pro 
zpracování změny územního plánu. Předmět této změny je popsán v textu Zprávy.
Požadujeme, aby tato změna respektovala výše uvedené koridory a silnici I/11 včetně jejího 
ochranného pásma (50 m od osy silnice na obě strany dle § 30 zákona č. 13/1997 Sb.).
Obecně upozorňujeme, že veškeré zastavitelné plochy a jejich připojení k silniční síti musí 
být vymezeny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 
183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zejména § 20, a dle 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., zejména § 11 a § 12, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích. Souhlas ŘSD ČR s navrhovaným funkčním využitím ploch není 
současně souhlasem s komunikačním propojením k silnicím I. třídy. Úpravy stávajících 
připojení a návrhy nových připojení k silnicím I. třídy musí být projednány s ŘSD ČR. 
Rovněž upozorňujeme, že dle § 77zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
v případě, že je v platné ÚPD uveden záměr, u kterého lze důvodně předpokládat, že bude po 
uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z provozu na PK nebo na 
železničních drahách, nelze ke stavbě, která by mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, 
vydat kladné stanovisko orgánu veřejného zdraví, aniž by u ní byla přijata opatření k ochraně 
před hlukem a vibracemi. Neprovede-li stavebník dostatečná opatření k ochraně před hlukem, 
nemůže žádat, aby tato opatření provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku. 
Dle stejného paragrafu také upozorňujeme, že stavební úřady vždy zajistí, aby záměr žadatele 
ke stavbě bytového domu, rodinného domu, stavbě pro předškolní nebo školní vzdělávání, 
stavbě pro zdravotní nebo sociální účely anebo k funkčně obdobné stavbě a ke stavbě zdroje 
hluku byl z hlediska ochrany před hlukem posouzen příslušným orgánem ochrany veřejného
zdraví. Žadatel o vydání územního rozhodnutí ke stavbě (vyjmenované v předcházející větě)
do území zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví 
pro účely vydání stanoviska měření hluku provedené podle § 32a (z.č.258/2000Sb., v platném 
znění) a návrh opatření k ochraně před hlukem. I zde platí, že neprovede-li stavebník 
dostatečná opatření k ochraně před hlukem, nemůže žádat, aby tato opatření provedl 
provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku.   
Vyhodnocení:
Bez připomínek. Upozornění vzato na vědomí.

3.
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 7, Praha 1,č.j. 46728/2017-SŽDC-GŘ-O26 
ze dne 23.11.2017

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), vznikla na základě 
zákona č.77/2002 Sb., hospodaří s majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní 
cesta a plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a 
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rozvoj železniční dopravní cesty. Vyjádření SŽDC se zároveň stává podkladem pro 
zpracování koordinovaného stanoviska Ministerstva dopravy, které je v procesu územního 
plánování dotčeným orgánem podle §4 zákona č.183/2006 Sb.
Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury Vám dáváme následující vyjádření:
Řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná trať č. 321 Opava východ – Ostrava –
Havířov – Český Těšín, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do 
kategorie dráhy celostátní. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše 
uvedeného zákona o dráhách.
V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy 
požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do 
funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni 
projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku 
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.
Vyhodnocení:
V rámci změny vyplývající z projednané Zprávy o uplatňování územního plánu se 
nepředpokládá vymezení nových zastavitelných či přestavbových ploch v ochranném pásmu
dráhy. Stanovovat podmínky pro další stupeň projektové přípravy v územně plánovací 
dokumentaci je nad rámec územně plánovací dokumentace.

4.
Magistrát města Havířova, odbor komunálních služeb ze dne 27.11.2017

Žádáme odbor územního rozvoje v rámci návrhu zprávy o uplatňování územního plánu 
Havířov o přehodnocení pozemků vhodných ke zřízení sběrných dvorů. Především se jedná o 
pozemky v lokalitě Prostřední Suchá a lokalitě Podlesí a také v části Havířova – Město. 
Žádáme o úpravu regulací v rámci územního plánu, a to tak, aby bylo možné sběrné dvory 
umístit v lokalitách blízkých soustředěné zástavbě a na plochách dopravně přístupných.
Požadavky na plochy:

- optimální velikost cca 3 tisíce m2, nutná manipulační plocha
- možnost vybudování zpevněné komunikace k pozemku a zpevněné plochy na 

pozemku
- přívod vody, elektro a kanalizace, vhodné je nasvětlení prostranství.

Vyhodnocení:
Připomínka bude prověřena.
Připomínka k přehodnocení pozemků vhodných ke zřízení sběrných dvorů na území města 
Havířova je součástí pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání 
změny, které jsou součástí kapitoly E. Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov za 
období 04/2014 – 04/2018 a bude v rámci návrhu změny prověřena projektantem. 

5.
Mendor – správa nemovitostí s.r.o., Halasova 661/16, Ostrava – Vítkovice; KDS Tajovského 
s.r.o., Tajovského1157/2, Havířov – Podlesí ze dne 7.12.2017

Tímto podáváme připomínku ke zprávě o uplatňování ÚPN Havířov a žádáme o změnu 
funkční plochy ze stávající OV na SM na pozemcích parc.č. 315/1, 315/7, 315/11, 315/15, 
317/2, 317/3, 335/2, 335/5, 315/13, 315/14 k.ú. Bludovice.
S ohledem na typicky pavilónové stavby školského zařízení v obvodovém centru části města 
Podlesí, na ul. Tajovského, kdy došlo ke změně vlastníků uvedených objektů včetně 
pozemků, a v souvislosti s uvažovaným záměrem změny účelu využití části či celých 
pavilónů objektů (pavilónů) z výhradně školského zařízení, kdy školské zařízení zůstává 
zachováno z větší části, ovšem s ohledem na potřeby dané lokality, i možnost rozšíření o 
potřebu obchodní aktivity z hlediska služeb různého charakteru (základní občanské 
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vybavenost), což patří mezi základní funkce obsluhy okolních ploch se soustředěnou 
vícepodlažní hromadnou bytovou zástavbou, v návaznosti na ponechání funkce školství, ale 
jejich doplnění o základní občanskou vybavenost.
Vyhodnocení:
Připomínka bude prověřena.
Připomínka na zařazení pozemků parc.č. 315/1, 315/7, 315/11, 315/15, 317/2, 317/3, 335/2, 
335/5, 315/13, 315/14 k.ú. Bludovice ze stabilizované plochy občanského vybavení – veřejné 
infrastruktury - OV do plochy smíšené obytné - SM je doplněna do pokynů pro zpracování 
návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny, které jsou součástí kapitoly E. 
Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018 v rámci přílohy 
Zprávy – návrhy na změnu územního plánu lokalita č. 26 a bude v rámci návrhu změny 
prověřena projektantem. 

6.
Asental Land, s.r.o., Gregorova  2582/3, Ostrava – Moravské Ostrava ze dne 11.12.2017

V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatňujeme připomínky k návrhu zprávy o 
uplatňování územního plánu Havířova ze dne 9.11.2017, č.j. MMH/97868/2017.
Připomínka č. 1.
Jedná se o lokalitu a nemovitosti v k.ú. Prostřední Suchá, dle seznamu pozemků v příloze č. 1 
a zákresu ploch v územním plánu dle přílohy č. 2. Území je v současné době určeno v rámci 
návrhu změny využití území jako plochy „PS-SR-4 – smíšené nezastavěného území –
rekultivace“.
Žádáme o zařazení plochy mezi sledované plochy dle zprávy o uplatňování územního plánu 
Havířova s možným prověřením změny využití území ze stávajícího návrhu změny využití 
„Smíšené nezastavěného území – rekultivace (PS-SR4)“ na využití „Výroba a skladování –
těžký průmysl (VT)“, případně na využití „Smíšené výrobní (VS)“.
Odůvodnění:
Plochy přímo navazují na sousedící plochy s využitím území „ Výroba a skladování – těžký 
průmysl (VT)“. Navrhované území se nachází mimo zastavěnou a obydlenou oblast 
v extravilanu obce. Předmětné pozemky dle údajů katastrálního úřadu nejsou evidovány 
v rámci ochrany půdního fondu (BPEJ). Území je dopravně dostupné, bude možné využít 
technické infrastruktury připravované pro blízkou průmyslovou zónu František a František II 
(nacházející se v k.ú. Horní Suchá). Volné ucelené plochy s větší rozlohou určené pro 
průmyslové využití nejsou již v současnosti na území Havířova k dispozici.
Připomínka č. 2:
Jedná se o lokalitu a pozemek v k.ú. Šumbark, pozemek parc.č. 1661/1 – dle zákresu v příloze 
č. 3. Pozemek je dle územního plánu určen částečně k bydlení (označení plochy SU-Z10, 
způsob využití SM – smíšené obytné městské), částečně je na něm veden koridor dopravní 
infrastruktury silniční (označení plochy SU–Z9), způsob využití  DS-dopravní infrastruktura 
silniční) – dle zákresu dle přílohy č. 4.
Žádáme o prověření možnosti zúžení dopravního koridoru a napojení uvedeného pozemku 
místní nebo veřejně přístupnou komunikaci.
Odůvodnění:
Není zřejmý rozsah záboru pozemku pro budoucí komunikaci (v rámci sledované plochy SU-
Z9) a dále není zřejmé jeho napojení na veřejně přístupné komunikace, což obojí limituje jeho 
využití pro bydlení (označení plochy SU-Z10) v souladu s platným územním plánem.    
Vyhodnocení:
Ad 1)
Připomínce nebude vyhověno.
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Vymezená lokalita dle přílohy vlastníka o rozloze cca 135 300 m2 v k.ú. Prostřední Suchá se 
dle Územního plánu Havířov nachází v nezastavěném území, je součástí plochy změn (PS-
SR4) smíšené nezastavěného území – rekultivace – SR. Pozemky se nachází mezi vymezenou 
územní rezervou pro vedení silnice R 68 a zastavitelnou plochou výroby a skladování –
těžkého průmyslu – VT, lokalita Burianovka. Jedná se o plochy navržené k zalesnění a 
zatravnění za účelem zahlazení důsledků těžby.
V souvislosti se skutečným naplňováním zastavitelných ploch výroby a skladování – těžkého 
průmyslu – VT, které byly vymezeny v rámci Územního plánu Havířov z roku 2014 na 
základě požadavků vlastníků pozemků v daném území, musíme konstatovat jako orgán 
územního plánování, že dosud tyto zastavitelné plochy nebyly využity. Z výše uvedeného 
vyplývá, že Územní plán Havířov má dostatečné množství zastavitelných ploch výroby a 
skladování – těžkého průmyslu – VT, které je možno v současné době využít v souladu 
s Územním plánem Havířov. 
Dále upozorňujeme, že případné zařazení těchto pozemků do zastavitelných ploch výroby a 
skladování – těžkého průmyslu – VT v rámci změny územního plánu vyplývající ze Zprávy,
by mohlo vyvolat požadavek Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství případné posouzení koncepce dle ust. § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, poněvadž by tato změna mohla 
mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality.
Ad 2) 
Připomínka bude prověřena.
Připomínka na prověření možnosti zúžení části zastavitelné plochy (SU-Z9) dopravní 
infrastruktury silniční – DS na pozemku parc.č. 1661/1 k.ú. Šumbark a zařazení do 
zastavitelné plochy (SU-Z10) smíšené obytné – SM je doplněna do pokynů pro zpracování 
návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny, které jsou součástí kapitoly E. 
Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018 v rámci přílohy 
Zprávy – návrhy na změnu územního plánu lokalita č. 27 a bude v rámci návrhu změny 
prověřena projektantem. 
Dále uvádíme, že jediný možný příjezd k pozemku parc.č. 1661/1 k.ú. Šumbark, do doby 
vybudování navržené komunikace, pro kterou je vymezen dopravní koridor je možný po 
pozemku parc.č. 1653, který je veden jako ostatní komunikace a je ve vlastnictví statutárního 
města Havířova.   

7.
Občanská komise Rady města Havířova č. 3 Havířov – Dolní Suchá ze dne 11.12.2017

V souladu s ustanovením § 47 odst. 2stavebního zákona vznáší Občanské komise RMH č. 3 
Havířov – Dolní Suchá  požadavek na zapracování prostoru pro veřejné prostranství v k.ú. 
Dolní Suchá. Občanská komise na svém zasedání 5.12.2017 projednala zprávu o uplatňování 
územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018. Ze zprávy je patrné, že v k.ú. Dolní 
Suchá se nacházejí plochy pouze pro: bydlení individuální, rekreace – zahrádkové osady, 
smíšené výrobní, zemědělské – zahrady. Po ukončení těžby na dole Dukla dochází k výstavbě 
nových rodinných domů a zvýšení počtu obyvatel. Občanská komise dlouhodobě usiluje o 
vybudování multifunkčního hřiště v Dolní Suché a v návaznosti na tuto akci vidí potřebu 
veřejného prostoru, který by sloužil ke shromažďování občanů a pořádání společensko-
kulturních akcí v Dolní Suché. Dále by stálo za úvahu regulaci maximální zastavitelnosti 
pozemku.
Vyhodnocení:
Připomínka bude prověřena.
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Připomínka občanské komise Rady města Havířova č. 3 Havířov – Dolní Suchá na 
zapracování veřejného prostranství v k.ú. Dolní Suchá je doplněna do pokynů pro zpracování 
návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny, která je součástí kapitoly E. Zprávy o 
uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018 a bude v rámci návrhu 
změny prověřena projektantem.  
Regulace maximální zastavitelnosti pozemků v jednotlivých plochách je řešeno v rámci 
územního plánu Havířov, viz podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu 
v rámci kapitoly F.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití územního 
plánu Havířov. 

Připomínky občané 

1. 
Iveta Bystroňová Prostřední Bludovice 151, Horní Bludovice, Marcela Žaganová, Bruzovice 
117, Bruzovice ze dne 19.10.2017

Připomínka ke zprávě na změnu územního plánu ve věci zařazení pozemku parc.č. 292/2 k.ú. 
Dolní Datyně pro výstavbu rodinného domu. V současné době pozemek není využíván, 
nachází se na něm travní porost.
Vyhodnocení:
Připomínce nebude vyhověno.
Pozemek parc.č. 292/2 (BPEJ 6.44.00-III a částečně 6.43.10-II) k.ú. Dolní Datyně se dle
Územního plánu Havířov nachází v nezastavěném území, je zařazen do stabilizované plochy 
zemědělské – orná půda, trvalé travní porosty. Středem pozemku vede stávající trasa 
vzdušného vedení VN včetně jeho ochranného pásma, které zaujímá téměř třetinu tohoto 
pozemku. Pozemek pak dále navazuje na stávající silnici III/4739 ul. J. Kotase, kde je 
navržena dílčí přeložka této silnice ve dvoukruhovém směrově nerozděleném šířkovém 
uspořádání, včetně vyvolaných směrových úprav ostatní komunikační sítě. Z větší části se 
pozemek nachází v hranici 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkce lesa a dále se 
nachází v blízkosti vodního toku, kolem kterého je vymezen významný krajinný prvek ze 
zákona včetně navrženého lokálního biokoridoru s označením L24 LBK.
Z hlediska ustanovení § 18 a § 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování s tavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) cílů a úkolů 
územního plánování je předložený záměr na změnu v území na pozemku parc.č. 292/2 k.ú. 
Dolní Datyně na zastavitelné plochy pro bydlení zcela nevhodný, neboť zastavitelné plochy se 
vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. Cílem a 
úkolem územního plánování je nutno chránit volnou krajinu zbytky volné přírody na území 
obce. Za účelem ochrany krajiny je žádoucí hospodárně využívat platným územním plánem 
již vymezené zastavitelné plochy. 
V rámci územního plánování je nutno chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života 
obyvatel a s ohledem na to určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a 
zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Hlavní zásadou při 
vytváření podmínek pro rozvoj území, jsou požadavky na ochranu architektonických, 
urbanistických a přírodních hodnot území při navázání na dosavadní urbanistický a stavební 
vývoj v jednotlivých daných lokalitách. Jedním z cílů územního plánování je ve veřejném 
zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického 
a architektonického dědictví a s ohledem na to určovat podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Mezi úkoly územního plánovaní patří zjišťovat stav území, jeho přírodní, kulturní, civilizační 
hodnoty a především stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce 
s ohledem na hodnoty a podmínky v území. Dále prověřovat a posuzovat potřebu změn 
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v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínos, problémy, vliv na veřejnou 
infrastrukturu a na její hospodárné využívání.
Důsledkem rozšiřování zastavitelného území, byť navazuje na soustředěnou stávající 
zástavbu, ubývají přírodní plochy na území obce, je snižována propustnost krajiny a rovněž 
atraktivnost pro stávající zástavbu. V rámci územního plánování je nutno chránit krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a s ohledem na to určovat podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků.
Dle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona je stanoveno, že další zastavitelné plochy lze 
změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch. Z vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch 
provedené kapitole D. Zprávy vyplývá, že prověření a redukce zastavitelných ploch 
vymezených v Územním plánu Havířov bude nezbytná v případě, že bude vyhověno 
požadavkům na vymezení nových zastavitelných ploch v rámci změny územního plánu. 

2.
Ing. Jiří Snopek, Miroslava Snopková, Stavbařská 325/5, Havířov – Město ze dne 30.10.2017

Připomínka ke zprávě na změnu územního plánu ve věci zařazení pozemku parc.č. 2206/1, 
2206/4 k.ú. Dolní Suchá ze stabilizované plochy rekreace – zahrádkové osady – RZ na plochu 
zemědělskou – zahrady – ZZ. V současné době jsou parcely využívány zejména k týdenní 
rekreaci a relaxaci.
Vyhodnocení:
Připomínka bude prověřena.
Požadavek na zařazení pozemků parc.č. 2206/1, 2206/4 k.ú. Dolní Suchá do stabilizovaných 
ploch zemědělských – zahrady – ZZ dle skutečného stavu využití je již zařazen k prověření 
v rámci pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny, který 
je součástí kapitoly E. Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2014 –
04/2018 v rámci přílohy Zprávy – návrhy na změnu územního plánu lokalita č. 15.  

3.  
Karel Bednář, MUDr. Helena Bednářová, Formanská 1452/11a, Havířov – Město, čp. 1097, 
Stonava ze dne 1.11.2017

Připomínka ke zprávě na změnu územního plánu ve věci zařazení pozemku parc.č. 477/2 k.ú. 
Dolní Datyně ze zastavitelných ploch rekreace – zahrádkové osady RZ do ploch 
zastavitelných SV - smíšené venkovské a to z důvodu výstavby zamýšleného rodinného 
domu.
Vyhodnocení:
Připomínka bude prověřena.
Požadavek na zařazení pozemku parc.č. 477/2 (BPEJ 6.47.42-IV) k.ú. Dolní Datyně do 
zastavitelné plochy zemědělské – zahrady – ZZ je doplněn k prověření v rámci pokynů pro 
zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny, který je součástí kapitoly 
E. Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018 v rámci 
přílohy Zprávy – návrhy na změnu územního plánu lokalita č. 19.  

4.
Mgr. Halina Chmielová, U Stružníku 520/9, Havířov – Bludovice ze dne 13.11.207

Připomínka ke zprávě na změnu územního plánu ve věci zařazení pozemku parc.č. 4670/1 
k.ú. Havířov – město. Z předmětného pozemku žádám o vymezení části pozemků na 
zemědělské zahrady o rozloze 1000 m2 a 800 m2. Zahrady budou využity pro pěstování 
ovocných keřů a zeleniny.
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Vyhodnocení:
Připomínce nebude vyhověno.
Pozemek parc.č. 4670/1 (BPEJ 6.43.00-II) k.ú. Havířov – město se dle Územního plánu Havířov 
nachází v nezastavěném území, je součástí stabilizované plochy zemědělské – orná půda, 
trvalé travní porosty - Z. Pozemek se nachází v území, kde je požadována důsledná ochrana 
zemědělského půdního fondu, ochrana posledních souvislých půdních celků orné půdy před 
zástavbou. Tyto půdní celky mají v daném území krajinotvorný význam a jsou nedílnou 
součástí stávajícího krajinného rázu. 
V daném případě při vymezení zastavitelné plochy byť jen na části pozemku pro výstavbu 
rodinného domu nebo zahrady by se jednalo o zcela nekoncepční zásah do uceleného celku 
orné půdy. Vymezení nových zastavitelných ploch v dané lokalitě by bylo v rozporu s územně 
analytickými podklady, kde je stanoveno chránit tyto celky orné půdy.
Z hlediska ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona cílů a úkolů územního plánování je 
předložený záměr na změnu v území na pozemku parc.č. 4670/1 k.ú. Havířov – město na
zastavitelné plochy pro zahrady zcela nevhodný, neboť zastavitelné plochy se vymezují 
s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. Cílem a úkolem 
územního plánování je nutno chránit volnou krajinu zbytky volné přírody na území obce. Za 
účelem ochrany krajiny je žádoucí hospodárně využívat platným územním plánem již 
vymezené zastavitelné plochy. 
V rámci územního plánování je nutno chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života 
obyvatel a s ohledem na to určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a 
zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Hlavní zásadou při 
vytváření podmínek pro rozvoj území, jsou požadavky na ochranu architektonických, 
urbanistických a přírodních hodnot území při navázání na dosavadní urbanistický a stavební 
vývoj v jednotlivých daných lokalitách. Jedním z cílů územního plánování je ve veřejném 
zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického 
a architektonického dědictví a s ohledem na to určovat podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Mezi úkoly územního plánovaní patří zjišťovat stav území, jeho přírodní, kulturní, civilizační 
hodnoty a především stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce 
s ohledem na hodnoty a podmínky v území. Dále prověřovat a posuzovat potřebu změn 
v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínos, problémy, vliv na veřejnou 
infrastrukturu a na její hospodárné využívání.
Důsledkem rozšiřování zastavitelného území, byť navazuje na soustředěnou stávající 
zástavbu, ubývají přírodní plochy na území obce, je snižována propustnost krajiny a rovněž 
atraktivnost pro stávající zástavbu. V rámci územního plánování je nutno chránit krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a s ohledem na to určovat podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků. Dle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona je stanoveno, že 
další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání 
potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Z vyhodnocení potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch provedené kapitole D. Zprávy vyplývá, že prověření a redukce 
zastavitelných ploch vymezených v Územním plánu Havířov bude nezbytná v případě, že 
bude vyhověno požadavkům na vymezení nových zastavitelných ploch v rámci změny 
územního plánu. 
Předmětný pozemek se nachází v území, které je vymezeno jako významný krajinný prvek ze 
zákona. Pozemek je odvodněn.

5.
Jiří Vidlička, Národní třída 56, Havířov - Město ze dne 13.11.2017
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Připomínka ke zprávě na změnu územního plánu ve věci zařazení pozemku parc.č. 546/32 
k.ú. Dolní Datyně do plochy rekreace – zahrádkové osady RZ. Pozemek byl koupený v roce 
1994 k rekreaci a přiřazen k zahrádkové kolonii. V roce 1995 bylo provedeno oplocení a je 
využíván jako zahrada.
Vyhodnocení:
Připomínka bude prověřena.
Požadavek na zařazení pozemku parc.č.  546/32 k.ú. Dolní Datyně do stabilizovaných ploch 
rekreace – zahrádkové osady - RZ dle skutečného stavu využití je doplněn k prověření 
v rámci pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny, který 
je součástí kapitoly E. Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2014 –
04/2018 v rámci přílohy Zprávy – návrhy na změnu územního plánu lokalita č. 20.  

6.
Roman Šigut, č.p. 412, Čeladná ze dne 13.11.2017

Připomínka ke zprávě na změnu územního plánu ve věci zařazení pozemků parc. č. 3927, 
3926 k.ú. Havířov – město ze stabilizované plochy technické infrastruktury – technického 
vybavení  - TI do plochy výroby a skladování  - lehkého průmyslu – VL s následným 
využitím pro výrobní a skladovací účely.
Vyhodnocení:
Připomínce nebude vyhověno.
Pozemky parc.č. 3927, 3926 k.ú. Havířov – město se dle Územního plánu Havířov nachází 
v zastavěném území, jsou součástí stabilizované plochy technické infrastruktury –
technického vybavení – TI. Uvedené pozemky se nachází v těsné blízkosti Evropsky 
významné lokality – NATURA 2000 – Mokřad u Rondelu (kód NATURA CZ0813455), která 
byla vyhlášena v Národním seznamu NATURA 2000 dne 22.12.2004 a v blízkosti Přírodní 
památky Mokřad u Rondelu (kód 5794), která byla vymezena Nařízením Moravskoslezského 
kraje č. 7/2013 ze dne 4.6.2013 o zřízení přírodní památky Mokřad u Rondelu a jejího 
ochranného pásma a o stanovení jejich bližších ochranných podmínek. Hranice ochranného 
pásma přírodní památky je stanovena v příloze č. 2 Nařízení Moravskoslezského kraje č. 
7/2013. Jihozápadní část pozemků parc.č. 3927, 3926 k.ú. Havířov – město je dotčena tímto 
ochranným pásmem přírodní památky Mokřad u Rondelu.
Dále se tyto pozemky nachází v záplavovém území vodního toku Lučiny v hranici aktivní 
zóny záplavového území, které bylo stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje 
na základě správce vodního toku. Dle územního plánu kapitoly D.2.3. Vodní režim je 
v odstavci) stanoveno:„Nepovolovat výstavbu nových objektů, kromě staveb a zařízení 
nezbytné dopravní a technické infrastruktury, nezbytných staveb souvisejících s vodním 
hospodářstvím a protipovodňová opatření ve stanovených záplavových území vodních toků 
Lučiny a Sušanky.“
Hranice aktivní zóny záplavového území je hranice ohraničující v zastavěných územích obcí a 
v územích určených k zástavbě podle územního plánu, jež při povodni odvádí rozhodující část 
celkového průtoku, a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí.   
Celé navazující území je významně ovlivněno výškou hladiny spodní vody a současně 
protékajícími toky Lučiny a Sušankou. Mokřadní charakter lokality s tůněmi vyhovuje 
širokému spektru druhů vázaných na tento typ biotopu. V rámci vysoce antropogenně 
ovlivněné průmyslové krajiny Karvinska jde o jedno z nejdůležitějších míst výskytu zvláště 
chráněných druhů živočichů v tomto regionu.
Pozemek parc.č. 2927 je dotčen vedením a ochranným pásmem vodovodního přivaděče.
Jedním z cílů územního plánování je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty území, včetně urbanistického a architektonického dědictví a s ohledem na 
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to určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu 
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Mezi úkoly územního plánovaní patří zjišťovat stav území, jeho přírodní, kulturní, civilizační 
hodnoty a především stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce 
s ohledem na hodnoty a podmínky v území. Dále prověřovat a posuzovat potřebu změn 
v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínos, problémy, vliv na veřejnou 
infrastrukturu a na její hospodárné využívání.
Na základě výše uvedených skutečností nebude připomínce vyhověno vzhledem k tomu, že 
případná změna stávajících ploch na plochy výroby a skladování - lehkého průmyslu – VL, by 
byla v rozporu s územním plánem z hlediska stanovené podmínky v záplavovém území 
vodního toku Lučiny. Dále by tato změna mohla vyvolat požadavek Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství na případné posouzení 
koncepce dle ust. § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, poněvadž by tato změna mohla mít významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality Mokřad u Rondelu nacházející 
se v těsné blízkosti výše uvedených pozemků.

7. 
Jozef Kruľ, Formanská 1410/10, Havířov – Město ze dne 23.11.2017

Připomínka ke zprávě na změnu územního plánu ve věci zařazení pozemků parc. č. 4648/1,
4654 a 4653 k.ú. Havířov – město na plochu zahrady u rodinného domu.
Vyhodnocení:
Připomínka bude částečně prověřena. 
Pozemek parc.č. 4648/1 (BPEJ 6.43.10-II) k.ú. Havířov – město se dle Územního plánu Havířov 
nachází v nezastavěném území, je součástí stabilizované plochy zemědělské – orná půda, 
trvalé travní porosty - Z. Pozemek se nachází v území, kde je požadována důsledná ochrana 
zemědělského půdního fondu, ochrana posledních souvislých půdních celků orné půdy před 
zástavbou. Tyto půdní celky mají v daném území krajinotvorný význam a jsou nedílnou 
součástí stávajícího krajinného rázu. 
V daném případě při vymezení zastavitelné plochy byť jen na části pozemku pro výstavbu 
rodinného domu nebo zahrady by se jednalo o zcela nekoncepční zásah do uceleného celku 
orné půdy. Vymezení nových zastavitelných ploch v dané lokalitě by bylo v rozporu s územně 
analytickými podklady, kde je stanoveno chránit tyto celky orné půdy.
Z hlediska ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona cílů a úkolů územního plánování je 
předložený záměr na změnu v území na pozemku parc.č. 4648/1 k.ú. Havířov – město na
zastavitelné plochy pro zahrady zcela nevhodný, neboť zastavitelné plochy se vymezují 
s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. Cílem a úkolem 
územního plánování je nutno chránit volnou krajinu zbytky volné přírody na území obce. Za 
účelem ochrany krajiny je žádoucí hospodárně využívat platným územním plánem již 
vymezené zastavitelné plochy. 
V rámci územního plánování je nutno chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života 
obyvatel a s ohledem na to určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a 
zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Hlavní zásadou při 
vytváření podmínek pro rozvoj území, jsou požadavky na ochranu architektonických, 
urbanistických a přírodních hodnot území při navázání na dosavadní urbanistický a stavební 
vývoj v jednotlivých daných lokalitách. Jedním z cílů územního plánování je ve veřejném 
zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického 
a architektonického dědictví a s ohledem na to určovat podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
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Mezi úkoly územního plánovaní patří zjišťovat stav území, jeho přírodní, kulturní, civilizační 
hodnoty a především stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce 
s ohledem na hodnoty a podmínky v území. Dále prověřovat a posuzovat potřebu změn 
v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínos, problémy, vliv na veřejnou 
infrastrukturu a na její hospodárné využívání.
Důsledkem rozšiřování zastavitelného území, byť navazuje na soustředěnou stávající 
zástavbu, ubývají přírodní plochy na území obce, je snižována propustnost krajiny a rovněž 
atraktivnost pro stávající zástavbu. V rámci územního plánování je nutno chránit krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a s ohledem na to určovat podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků. Dle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona je stanoveno, že 
další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání 
potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Z vyhodnocení potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch provedené kapitole D. Zprávy vyplývá, že prověření a redukce 
zastavitelných ploch vymezených v Územním plánu Havířov bude nezbytná v případě, že 
bude vyhověno požadavkům na vymezení nových zastavitelných ploch v rámci změny 
územního plánu. 
Pozemky parc.č. 4654 a 4653 (BPEJ 6.43.10-II) k.ú. Havířov – město se dle Územního plánu 
Havířov nachází v zastavěném území, jsou součástí stabilizované plochy zemědělské – orná 
půda, trvalé travní porosty – Z. Dle skutečného stavu jsou pozemky oploceny a jsou 
využívány jako zahrady u stávajícího rodinného domu na pozemku parc.č. 4649. 
Požadavek na zařazení pozemků parc.č.  4654 a 4653 k.ú. Havířov – město do stabilizované 
plochy smíšené obytné venkovské - SV dle skutečného stavu využití je doplněn k prověření 
v rámci pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny, který 
je součástí kapitoly E. Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2014 –
04/2018 v rámci přílohy Zprávy – návrhy na změnu územního plánu lokalita č. 21.  

8. 
Ing. Richard Feber, Ing. Zuzana Feber, Formanská 1396/18, Havířov – Město ze dne 
23.11.2018 

Připomínka ke zprávě na změnu územního plánu ve věci zařazení pozemku parc. č. 4582 k.ú. 
Havířov – město (2548 m2) z plochy zemědělské  - orná půda, trvalé travní porosty – Z do 
ploch pro výstavbu rodinného domu případně do plochy zemědělské  - zahrady, využití pro 
izolovaný rodinný dům. 
Vyhodnocení:
Připomínka bude částečně prověřena. 
Pozemek parc.č. 4582 (BPEJ 6.43.10-II) k.ú. Havířov – město se dle Územního plánu 
Havířov nachází v nezastavěném území, je součástí stabilizované plochy zemědělské – orná 
půda, trvalé travní porosty - Z. Dle skutečného stavu je pozemek částečně využíván jako 
zahrada u stávajícího rodinného domu na pozemku parc.č. 4580 k.ú. Havířov - město.
Jihozápadní část pozemku je dle územního plánu zařazena do zastavitelné plochy komunikací 
– K, která je vymezena pro rozšíření stávající komunikace ul. Formanské s propojením na ul. 
U Koupaliště přes území sousedního města Šenova.
Dále předmětným pozemkem prochází stávající inženýrské sítě a to přivaděč Ostravského 
oblastního vodovodu a přeložka řadu pitné vody.   
Požadavek na zařazení pozemku parc.č.  4582 k.ú. Havířov – město do stabilizované plochy 
smíšené obytné venkovské - SV dle skutečného stavu využití je doplněn k prověření v rámci 
pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny, který je 
součástí kapitoly E. Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2014 –
04/2018 v rámci přílohy Zprávy – návrhy na změnu územního plánu lokalita č. 22, mimo 
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zastavitelnou plochu komunikací – K, která je vymezena pro rozšíření stávající komunikace 
ul. Formanské s propojením na ul. U Koupaliště přes území sousedního města Šenova.  
9.
Ing. David Koňař, Chaloupeckého 1365/19, Ostrava – Zábřeh, ze dne 27.11.2017

Připomínka ke zprávě na změnu územního plánu ve věci zařazení pozemku parc. č. 754/3, 
k.ú. Bludovice pro stavbu rodinného domu. 
Vyhodnocení:
Připomínka bude prověřena. 
Pozemek parc.č. 754/3 (BPEJ 6.20.41-IV) k.ú. Bludovice se dle Územního plánu Havířov 
nachází v zastavěném území, je součástí stabilizované plochy smíšené nezastavěného území -
SN. Pozemek se nachází v hranici 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkce lesa. 
Z hlediska ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona je cílem a úkolem územního plánování 
zjišťovat a posuzovat stav v území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. Dále 
stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky v území a prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich 
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní 
prostředí a na její hospodárné využívání. 
Vzhledem k tomu, že pozemek se nachází v blízkosti lesního pozemku, kde je vymezena 
hranice 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkce lesa pro umisťování staveb 
doporučujeme z územního hlediska prověřit zařazení pozemku parc.č. 754/3 k.ú. Bludovice
do zastavitelné plochy zemědělské – zahrady – ZZ.    
Požadavek na zařazení pozemku parc.č. 754/3 k.ú. Bludovice do zastavitelné plochy 
zemědělské – zahrady – ZZ je doplněn k prověření v rámci pokynů pro zpracování návrhu 
změny územního plánu v rozsahu zadání změny, který je součástí kapitoly E. Zprávy o 
uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018 v rámci přílohy Zprávy –
návrhy na změnu územního plánu lokalita č. 23.

10.
Miluše Přečková, Na Sioně 362/15, Havířov - Bludovice  ze dne 27.11.2017

Připomínka ke zprávě na změnu územního plánu ve věci zařazení pozemku parc. č. 754/2, 
k.ú. Bludovice pro stavbu rodinného domu. 
Vyhodnocení:
Připomínka bude prověřena. 
Pozemek parc.č. 754/2 (BPEJ 6.20.41-IV) k.ú. Bludovice se dle Územního plánu Havířov 
nachází v zastavěném území, je součástí stabilizované plochy zemědělské – orná půda, trvalé
travní porosty - Z. Pozemek se nachází v hranici 50 m od okraje pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 
Z hlediska ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona je cílem a úkolem územního plánování 
zjišťovat a posuzovat stav v území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. Dále 
stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky v území a prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich 
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní 
prostředí a na její hospodárné využívání. 
Vzhledem k tomu, že pozemek se nachází v blízkosti lesního pozemku, kde je vymezena 
hranice 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkce lesa pro umisťování staveb 
doporučujeme z územního hlediska prověřit zařazení pozemku parc.č. 754/2 k.ú. Bludovice 
do zastavitelné plochy zemědělské – zahrady – ZZ.    
Požadavek na zařazení pozemku parc.č. 754/2 k.ú. Bludovice do zastavitelné plochy 
zemědělské – zahrady – ZZ je doplněn k prověření v rámci pokynů pro zpracování návrhu 
změny územního plánu v rozsahu zadání změny, který je součástí kapitoly E. Zprávy o 
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uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018 v rámci přílohy Zprávy –
návrhy na změnu územního plánu lokalita č. 24.
11.
Ing. Petr Kobierski, V Zaryjach 161/9, Havířov – Dolní Datyně ze dne 29.11.2017

Připomínka ke zprávě na změnu územního plánu ve věci zařazení pozemků parc. č. 359/5, 
359/6 k.ú. Dolní Datyně pro výstavbu rodinných domů z plochy zemědělské  - orná půda –
Z na plochy smíšené obytné venkovské – SV.
Vyhodnocení:
Připomínce nebude vyhověno.
Pozemky parc.č. 359/5 (BPEJ 6.43.10-II), 359/6 (BPEJ 6.43.10-II) k.ú. Dolní Datyně se dle
Územního plánu Havířov nachází v nezastavěném území, jsou součástí stabilizované plochy 
zemědělské – orná půda, trvalé travní porosty - Z. Pozemky se nachází v území, kde je 
požadována důsledná ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana posledních souvislých 
půdních celků orné půdy před zástavbou. Tyto půdní celky mají v daném území krajinotvorný 
význam a jsou nedílnou součástí stávajícího krajinného rázu. 
V daném případě při vymezení zastavitelné plochy byť jen na části pozemku pro výstavbu 
rodinného domu nebo zahrady by se jednalo o zcela nekoncepční zásah do uceleného celku 
orné půdy. Vymezení nových zastavitelných ploch v dané lokalitě by bylo v rozporu s územně 
analytickými podklady, kde je stanoveno chránit tyto celky orné půdy.
Z hlediska ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona cílů a úkolů územního plánování je 
předložený záměr na změnu v území na pozemcích parc.č. 359/5, 359/6 k.ú. Dolní Datyně o 
celkové rozloze 4725 m2 na zastavitelné plochy pro bydlení zcela nevhodný, neboť 
zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 
zastavěného území. Cílem a úkolem územního plánování je nutno chránit volnou krajinu 
zbytky volné přírody na území obce. Za účelem ochrany krajiny je žádoucí hospodárně 
využívat platným územním plánem již vymezené zastavitelné plochy. 
V rámci územního plánování je nutno chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života 
obyvatel a s ohledem na to určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a 
zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Hlavní zásadou při 
vytváření podmínek pro rozvoj území, jsou požadavky na ochranu architektonických, 
urbanistických a přírodních hodnot území při navázání na dosavadní urbanistický a stavební 
vývoj v jednotlivých daných lokalitách. Jedním z cílů územního plánování je ve veřejném 
zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického 
a architektonického dědictví a s ohledem na to určovat podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Mezi úkoly územního plánovaní patří zjišťovat stav území, jeho přírodní, kulturní, civilizační 
hodnoty a především stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce 
s ohledem na hodnoty a podmínky v území. Dále prověřovat a posuzovat potřebu změn 
v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínos, problémy, vliv na veřejnou 
infrastrukturu a na její hospodárné využívání.
Důsledkem rozšiřování zastavitelného území, byť navazuje na soustředěnou stávající 
zástavbu, ubývají přírodní plochy na území obce, je snižována propustnost krajiny a rovněž 
atraktivnost pro stávající zástavbu. V rámci územního plánování je nutno chránit krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a s ohledem na to určovat podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků. Dle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona je stanoveno, že 
další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání 
potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Z vyhodnocení potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch provedené kapitole D. Zprávy vyplývá, že prověření a redukce 
zastavitelných ploch vymezených v Územním plánu Havířov bude nezbytná v případě, že 
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bude vyhověno požadavkům na vymezení nových zastavitelných ploch v rámci změny 
územního plánu. 
Předmětné pozemky se nachází v území, které je vymezeno jako významný krajinný prvek ze 
zákona. Pozemky jsou odvodněny.

12.
Olga Sikorová, Lipová 729/5, Havířov – Město ze dne 4.12.2017

Připomínka ke zprávě na změnu územního plánu ve věci zařazení pozemku parc. č. 1044/6 
k.ú. Bludovice do plochy zemědělské zahrady.
Vyhodnocení:
Připomínce nebude vyhověno.
Pozemek parc.č. 1044/6 (BPEJ 6.70.01-V) k.ú. Bludovice se dle Územního plánu Havířov 
nachází v zastavěném území. Je součástí stabilizované plochy zemědělské – orná půda, trvalé 
travní porosty - Z a nachází se v lokalitě, kde je stanoveno záplavové území vodního toku 
Lučiny. Záplavové území vodního toku řeky Lučiny a jeho aktivní zóna byla stanovena 
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v rozsahu dle předložené dokumentace 
zpracované v souladu s ustanovením vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu 
zpracování návrhu záplavových území, ve znění pozdějších předpisů. Na základě stanového 
záplavového území bylo v územním plánu stanoveno nepovolovat výstavbu nových objektů, 
kromě staveb a zařízení nezbytné dopravní a technické infrastruktury, nezbytných staveb 
souvisejících s vodním hospodářstvím a protipovodňová opatření ve stanoveném záplavovém 
území vodního toku Lučiny. Jedná se o závazně stanovený limit využití území, které má 
přesně vymezené podmínky přípustnosti využití daného území z hlediska možného 
následného povolování či nepovolování různých staveb. Jde o vymezení hranice záplavového 
území vodního toku, kde je nutno respektovat podmínky a regulativy v něm stanovené.
Vzhledem k tomu, že v rámci Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1,
článku č. 26 lze v záplavových územích vymezovat zastavitelné plochy jen ve zcela 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech, předmětné připomínce o zařazení pozemku 
parc.č. 1044/6 k.ú. Bludovice, nebude vyhověno.

13.
Rostislav Lanšperk Kolofíková 765/41, Ostrava Svinov ze dne 11.12.2017

Připomínka ke zprávě na změnu územního plánu ve věci zařazení pozemků parc. č. 3863/1, 
3863/2, 3858, 3859, 3866 k.ú. Havířov – město z ploch bydlení do stávající plochy výrobní. 
Jedná se o plochy, které jsou dle skutečného stavu využívány pro sběrnu druhotných surovin. 
Případně doplnit i o pozemky parc.č. 3835/1, 3828/1 k.ú. Havířov – město.
Vyhodnocení:
Připomínka bude částečně prověřena. 
Pozemky parc.č. 3863/1, 3863/2, 3858, 3859, 3866, 3835/1, 3828/1 k.ú. Havířov město se dle 
Územního plánu Havířov nachází v zastavěném území. Pozemky parc.č. 3863/1, 3863/2, 
3858, 3859, 3866 jsou zařazeny do stabilizované plochy bydlení individuálního - BI. Pozemek 
parc.č. 3835/1 je součástí stabilizované plochy komunikací – K a pozemek parc.č. 3828/1 je 
součástí zastavitelné plochy smíšené výrobní – VS.
Požadavek na zařazení pozemků parc.č. 3863/1, 3863/2, 3858, 3859, 3866 k.ú. Havířov –
město do stabilizované plochy smíšené výrobní – VS, dle skutečného stavu využití (stavební 
povolení vydáno dne 19.11.2001 pod č.j. SÚ/39885/2001/Ing.Pl), je doplněn k prověření 
v rámci pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny, který 
je součástí kapitoly E. Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2014 –
04/2018 v rámci přílohy Zprávy – návrhy na změnu územního plánu lokalita č. 25.  
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Podnět

1.
Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát, čj. MMK/166678/2017
ze dne 30.11.2017  

Opatřením ze dne 31.10.2017 Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje, jako 
příslušný úřad územního plánování, oznámil zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování 
územního plánu Havířov, jehož součástí je zadání změny územního plánu Havířov.
Rada města Karviné na své 70. schůzi dne 29.11.2017 projednala materiál týkající se návrhu 
Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov, jehož součástí je zadání změny územního 
plánu Havířov a schválila ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatnit jako sousední obec žádné podněty k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu 
Havířov, jehož součástí je zadání změny územního plánu Havířov.
Vyhodnocení:
Bez podnětů.

Pzn. 
BPEJ -      bonitovaná půdně ekologická jednotka
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Příloha č. 1 stanovisko odboru územního rozvoje k obdrženému návrhu 

Hodnotící list lokalita č. 1 - posouzení návrhu na pořízení změny Územního plánu 
Havířov
§ 46 odst. 2, 3 zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

1. Základní údaje
1.1.Navrhovatel:
(jméno, adresa)

Jarmila Slívová 
Stará Petřvaldská 160
Šenov u Ostravy 

1.2.Předmět návrhu:
(pozemek parc.č., katastrální území,
druh pozemku dle KN, výměra 
pozemku dle KN, vlastnictví pozemku) 

pozemek parc.č. 659/1 k.ú. Dolní Datyně, trvalý 
travní porost, rozloha 3 207 m2, 
vlastník navrhovatel

1.3.Současný stav dle ÚP Havířov
(ne)zastavěné území k 1.9.2016,
zařazení pozemku v rámci dle ÚP 
Havířov 

pozemek parc.č. 659/1 se nachází v nezastavěném 
území, je součástí stabilizované plochy zemědělské 
- orná půda, trvalé travní porosty - Z
- třída ochrany ZPF IV/BPEJ 6.47.12

1.4.Požadavek na změnu ÚP Havířov 
(dle podaného návrhu)

zařadit pozemek parc.č. 659/1 k.ú. Dolní Datyně 
do zastavitelné plochy samostatných zahrad. 
Navrhovatel nesouhlasí s úhradou nákladů na 
pořízení změny územního plánu 

2. Posouzení návrhu pořizovatelem – viz. pozn. 2)
§ 46 odst. 2, 3 SZ

3. Stanovisko pořizovatele
§ 46 odst. 3 SZ
Odbor územního rozvoje jako pořizovatel územně plánovací dokumentace doporučuje 
Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Havířov 
v lokalitě č. 1 na pozemku parc.č. 659/1 k.ú. Dolní Datyně vzhledem k tomu, že dne 25.4.2014 
nabyl účinnosti nový Územní plán Havířov, který vymezuje dostatečné množství 
zastavitelných ploch. Dle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona je stanoveno, že další 
zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby 
vymezení nových zastavitelných ploch. Z vyhodnocení potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch provedené v souladu s ustanovením § 53 odst. 5, písm. f) stavebního 
zákona bylo zjištěno, že potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení je nulová, neboť 
dostatečné a optimální množství zastavitelných ploch je řešeno v novém Územním plánu 
Havířov a další zastavitelné plochy budou prověřeny z projednané Zprávy o uplatňování 
územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018. 
Pozemek parc.č. 659/1 k.ú. Dolní Datyně  se nachází v území s rozptýlenou zástavbou, kde 
nikdy nebylo uvažováno s koncepcí jakékoliv zástavby v dané lokalitě. Dle Územního plánu 
Havířov se pozemek nachází v nezastavěném území, jeho severní část je součástí 
stabilizované plochy zemědělské – orná půda, trvalé travní porosty a zbývající jižní číst 
pozemku je zařazena do návrhové plochy přírodní – územního systému ekologické stability –
ÚSES, která je součástí navrženého lokálního biocentra s označením L28 LBC. Pozemek se 
nachází v hranici 50 m od okraje pozemků určených k plnění lesa.
Pozemek je bez možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. K pozemku není 
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zabezpečen zpevněný příjezd. 
Pozemky vytváří v této lokalitě krajinný ráz a pro dané území mají krajinotvorný význam. 
Jedná se o lokalitu, která není vhodná pro rozvoj jakékoliv zástavby.

Pořizovatel upozorňuje na ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona, že cílem a úkolem 
územního plánování je nutno chránit volnou krajinu zbytky volné přírody na území obce.
Za účelem ochrany krajiny je žádoucí hospodárně využívat platným územním plánem již 
vymezené zastavitelné plochy. V rámci územního plánování je nutno chránit krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a s ohledem na to určovat podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků. Hlavní zásadou při vytváření podmínek pro rozvoj území, jsou 
požadavky na ochranu architektonických, urbanistických a přírodních hodnot území při 
navázání na dosavadní urbanistický a stavební vývoj v jednotlivých daných lokalitách. Jedním 
z cílů a úkolů územního plánování je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty území, včetně urbanistického a architektonického dědictví a s ohledem na 
to určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu 
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Z toho vyplývá, že zastavitelné plochy se 
vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
Důsledkem rozšiřování zastavitelného území, byť by navazovaly na soustředěnou stávající 
zástavbu, ubývají přírodní plochy na území obce, je snižována propustnost krajiny a rovněž 
atraktivnost pro stávající zástavbu. 

Navrhovatelka v žádosti ve věci návrhu na pořízení změny územního plánu uvedla, že 
nesouhlasí s úhradou nákladů na pořízení změny územního plánu.

Pozn.
1) Údaje uvedené v částech 1 a 2 hodnotícího listu vychází z platného územního plánu a 
z aktuálních územně analytických podkladů.
2) V případě, že předmětný pozemek uvedený navrhovatelem je součástí nezastavěného 
území a není součástí návrhové zastavitelné plochy, pořizovatel hodnocení dle části 2 
Hodnotícího listu neprovede. V tomto případě je vždy nutno uplatnit § 18 odst. 5) SZ, kde je 
uveden taxativní výčet staveb, zařízení a opatření, která lze v nezastavěném území umisťovat. 
Dále je nutno také uplatnit § 55 odst. 4) SZ, kde další zastavitelné plochy lze změnou 
územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené 
zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.

Vysvětlivky, seznam zkratek:
ÚP -         územní plán
SZ -          stavební zákon
KN -       katastr nemovitostí
ZPF -       zemědělský půdní fond
BPEJ -      bonitovaná půdně ekologická jednotka
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Příloha č. 1 stanovisko odboru územního rozvoje k obdrženému návrhu 

Hodnotící list lokalita č. 2 - posouzení návrhu na pořízení změny Územního plánu 
Havířov
§ 46 odst. 2, 3 zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

1. Základní údaje
1.1.Navrhovatel:
(jméno, adresa)

Ing. Vladislav Kožusznik 
Na Sioně 354/8
Havířov - Bludovice

1.2.Předmět návrhu:
(pozemek parc.č., katastrální území,
druh pozemku dle KN, výměra 
pozemku dle KN, vlastnictví pozemku) 

pozemek parc.č. 793/1 k.ú. Bludovice, orná půda, 
rozloha 17 229 m2, 
vlastník navrhovatel

1.3.Současný stav dle ÚP Havířov
(ne)zastavěné území k 1.9.2016,
zařazení pozemku v rámci dle ÚP 
Havířov 

pozemek parc.č. 793/1 se nachází v nezastavěném 
území, je součástí stabilizované plochy zemědělské 
- orná půda, trvalé travní porosty - Z
- třída ochrany ZPF III/BPEJ 6.44.10

1.4.Požadavek na změnu ÚP Havířov 
(dle podaného návrhu)

zařadit pozemek parc.č. 793/1 k.ú. Bludovice do 
zastavitelné plochy pro výstavbu rodinného sídla –
rodinného domu včetně doplňkových staveb. 

2. Posouzení návrhu pořizovatelem – viz. pozn. 2)
§ 46 odst. 2, 3 SZ

3. Stanovisko pořizovatele
§ 46 odst. 3 SZ
Odbor územního rozvoje jako pořizovatel územně plánovací dokumentace doporučuje 
Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Havířov 
v lokalitě č. 2 na pozemku parc.č. 793/1 k.ú. Bludovice vzhledem k tomu, že dne 25.4.2014 
nabyl účinnosti nový Územní plán Havířov, který vymezuje dostatečné množství 
zastavitelných ploch. Dle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona je stanoveno, že další 
zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby 
vymezení nových zastavitelných ploch. Z vyhodnocení potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch provedené v souladu s ustanovením § 53 odst. 5, písm. f) stavebního 
zákona bylo zjištěno, že potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení je nulová, neboť 
dostatečné a optimální množství zastavitelných ploch je řešeno v novém Územním plánu 
Havířov a další možné zastavitelné plochy budou prověřeny pouze z projednané Zprávy o 
uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018. 
Z hlediska ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona cílů a úkolů územního plánování je 
předložený záměr na změnu v území na pozemku parc.č. 793/1 k.ú. Bludovice o rozloze 
17 229 m2 na zastavitelné plochy pro bydlení (výstavby jednoho rodinného domu) zcela 
nevhodný, neboť zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a 
míru využití zastavěného území. Cílem a úkolem územního plánování je nutno chránit volnou 
krajinu zbytky volné přírody na území obce. Za účelem ochrany krajiny je žádoucí hospodárně 
využívat platným územním plánem již vymezené zastavitelné plochy. 
V rámci územního plánování je nutno chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života 
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obyvatel a s ohledem na to určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a 
zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Hlavní zásadou při 
vytváření podmínek pro rozvoj území, jsou požadavky na ochranu architektonických, 
urbanistických a přírodních hodnot území při navázání na dosavadní urbanistický a stavební 
vývoj v jednotlivých daných lokalitách. Jedním z cílů územního plánování je ve veřejném 
zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického a 
architektonického dědictví a s ohledem na to určovat podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Mezi úkoly územního plánovaní patří zjišťovat stav území, jeho přírodní, kulturní, civilizační 
hodnoty a především stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce 
s ohledem na hodnoty a podmínky v území. Dále prověřovat a posuzovat potřebu změn 
v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínos, problémy, vliv na veřejnou 
infrastrukturu a na její hospodárné využívání.
Důsledkem rozšiřování zastavitelného území, byť navazuje na soustředěnou stávající 
zástavbu, ubývají přírodní plochy na území obce, je snižována propustnost krajiny a rovněž 
atraktivnost pro stávající zástavbu. V rámci územního plánování je nutno chránit krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a s ohledem na to určovat podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků.
Předmětný pozemek se nachází v území, které je vymezeno jako významný krajinný prvek ze 
zákona. Pozemek je odvodněn, nacházejí se na něm meliorace a východní část pozemku se 
nachází v hranici 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkce lesa.

Pozn.
1) Údaje uvedené v částech 1 a 2 hodnotícího listu vychází z platného územního plánu a 
z aktuálních územně analytických podkladů.
2) V případě, že předmětný pozemek uvedený navrhovatelem je součástí nezastavěného 
území a není součástí návrhové zastavitelné plochy, pořizovatel hodnocení dle části 2 
Hodnotícího listu neprovede. V tomto případě je vždy nutno uplatnit § 18 odst. 5) SZ, kde je 
uveden taxativní výčet staveb, zařízení a opatření, která lze v nezastavěném území umisťovat. 
Dále je nutno také uplatnit § 55 odst. 4) SZ, kde další zastavitelné plochy lze změnou 
územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené 
zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.

Vysvětlivky, seznam zkratek:
ÚP -          územní plán
SZ -          stavební zákon
KN -       katastr nemovitostí
ZPF -       zemědělský půdní fond
BPEJ -      bonitovaná půdně ekologická jednotka
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Příloha č. 1 stanovisko odboru územního rozvoje k obdrženému návrhu 

Hodnotící list lokalita č. 3 - posouzení návrhu na pořízení změny Územního plánu 
Havířov
§ 46 odst. 2, 3 zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

1. Základní údaje
1.1.Navrhovatel:
(jméno, adresa)

Petr Glac, Stará Kolonie 423, Rychvald
Jan Kubeša, Pionýrská 1164, Rychvald

1.2.Předmět návrhu:
(pozemek parc.č., katastrální území,
druh pozemku dle KN, výměra 
pozemku dle KN, vlastnictví pozemku) 

pozemek parc.č. 21 k.ú. Prostřední Suchá, ostatní 
plocha, rozloha 669 m2, 
pozemek parc.č. 22 k.ú. Prostřední Suchá, zahrada,
rozloha 352 m2

vlastník navrhovatel

1.3.Současný stav dle ÚP Havířov
(ne)zastavěné území k 1.9.2016,
zařazení pozemku v rámci dle ÚP 
Havířov 

pozemky parc.č. 21, 22 se nachází v zastavěném 
území, je součástí stabilizované plochy smíšené 
obytné venkovské – SV

1.4.Požadavek na změnu ÚP Havířov 
(dle podaného návrhu)

zařadit pozemky parc.č. 21, 22 k.ú. Prostřední 
Suchá do plochy výroby a skladování – lehkého 
průmyslu

2. Posouzení návrhu pořizovatelem – viz. pozn. 2)
§ 46 odst. 2, 3 SZ

3. Stanovisko pořizovatele
§ 46 odst. 3 SZ
Odbor územního rozvoje jako pořizovatel územně plánovací dokumentace doporučuje 
Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Havířov 
v lokalitě č. 3 na pozemcích parc.č. 21, 22 k.ú. Prostřední Suchá vzhledem k tomu, že dne 
25.4.2014 nabyl účinnosti Územní plán Havířov, dle kterého jsou pozemky zařazeny do 
stabilizované plochy smíšené obytné venkovské – SV. V souvislosti s pořizováním změn 
územního plánu pořizovatel upozorňuje na ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona, který 
stanoví pořizovateli povinnost předložit zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání 
územního plánu v uplynulém období. Zpráva, která před předložením Zastupitelstvu města 
Havířova bude projednána s dotčenými orgány a s krajským úřadem, může obsahovat pokyny 
pro zpracování návrhu na změny územního plánu.
Z ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že efektivní a hospodárné se jeví 
pořizovat změny územního plánu v pravidelných intervalech jednou za čtyři roky na základě 
výsledků projednané zprávy o vyhodnocení územního plánu, kterou pořizovatel předloží 
zastupitelstvu města.

Vzhledem k tomu že se předmětné pozemky nachází v zastavěném území a jedná se o 
stabilizované plochy smíšené obytné venkovské – SV, doporučujeme tyto plochy prověřit 
z vlastního podnětu v rámci zpracování návrhu změny Územního plánu Havířov, která bude 
vyvolána schválením Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov za období 04/2014 –
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04/2018, která bude předložena Zastupitelstvu města Havířova dne 23.4.2018 ke schválení dle 
stavebního zákona.   
Jedná se o lokalitu nacházející se podél ul. Stará v Prostřední Suché, kde jsou podél této ulice 
především vymezeny stabilizované i zastavitelné plochy smíšené výroby – VS a plochy 
smíšené obytné venkovské – SV se zde ponechávají pouze na dožití.

Pozn.
1) Údaje uvedené v částech 1 a 2 hodnotícího listu vychází z platného územního plánu a 
z aktuálních územně analytických podkladů.
2) V případě, že předmětný pozemek uvedený navrhovatelem je součástí nezastavěného 
území a není součástí návrhové zastavitelné plochy, pořizovatel hodnocení dle části 2 
Hodnotícího listu neprovede. V tomto případě je vždy nutno uplatnit § 18 odst. 5) SZ, kde je 
uveden taxativní výčet staveb, zařízení a opatření, která lze v nezastavěném území umisťovat. 
Dále je nutno také uplatnit § 55 odst. 4) SZ, kde další zastavitelné plochy lze změnou 
územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené 
zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.

Vysvětlivky, seznam zkratek:
ÚP -         územní plán
SZ -          stavební zákon
KN -       katastr nemovitostí
ZPF -       zemědělský půdní fond
BPEJ -      bonitovaná půdně ekologická jednotka
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Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2017 

 
 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (v tis. Kč) 

 

 Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutečnost 

k 31.12.2017 

Příjmy celkem 1576,81 1576,81 1545,39 
4121 Neinvestiční transfery od obcí 1391,71 1391,71 1143,66 

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 133,10 133,10              160,59   

4216 Ostatní investiční přijaté transfery 0,00 0,00 0,00 

2111 Příjmy z poskytování  služeb  a výr. 0,00 0,00 196,02 

2141 Příjmy z úroků 2,00 2,00  0,57 

2322 Přijaté pojistné náhrady 50,00 50,00 44,55 

Výdaje celkem 1453,05 1453,05 1290,75 
§ 2141 pol. 5222Neinv.dotaceReg.sdružení 

pro čs.-pl. Spolupráci 

 

595,00 

 

595,00 

 

594,70 

§ 6409 pol. 5021 Ost. osobní výdaje 

(odměna účetní, ) 

 

28,00 

 

28,00 

 

27,00 

§ 6409 pol. 5038 Povinné poj. na úrazové 

pojištění  

 

0,40 

 

0,40 

 

0,40 

§ 6409 pol. 5163 Služby peněžních ústavů, 

poplatky bankovní, pojistné na cyklotrasu 

 

55,00 

 

55,00 

 

53,60 

§ 6409 pol. 5166 Konzultační, poradenské 

a práv. služby  

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

§ 6409 pol. 5167 Služby školení a 

vzdělávání 

 

           60,00 

 

              60,00 

 

                 1,20 

§ 6409 pol. 5168 Zpracování dat  (údržba 

programu UCR) 

 

           10,00 

 

              10,00 

 

                 2,18 

§ 6409 pol. 5169 Ostatní služby (adm. 

činnost RIKKA , zpracování mezd,  

dopravní značení  pro cyklotrasu,) 

   

 

451,60 

 

 

451,60 

 

 

410,65 

§ 6409 pol. 5173 Cestovné  0,00 0,00 0,00 

§ 6409 pol. 5222 Neinv. dotace obč. sdr. 

(Sdružení pro rozvoj MSK) 

 

5,00 

 

5,00 

 

5,00 

§ 3728 pol. 5166  Monitoring a nakládání 

s odpady – zpracování plánu odpadového 

hosporářství 

 

 

248,05 

 

 

248,05 

 

 

           196,02 

Financování -123,76 -123,76 -254,64 
Pol. 8115 Změna stavu krátk. prostř. na 

bank. účtech 

 

-123,76 

 

-123,76 

 

-254,64 

 

 

 

 

 

 

 

katkav
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 1



Komentář k závěrečnému účtu za rok 2017: 

 

Příjmy: 

 

Pol. 4121 – na této položce byla rozpočtována finanční spoluúčast obcí na zpracování Plánu 

odpadového hospodářství , obcím vyúčtována částka je promítnuta na  paragrafu 3728 pol. 

2111  ve výši 196020,- Kč 

 

pol. 4122 – byla rozpočtována dotace dle rozhodnutí rady MSK na projekt Generel cyklistické 

dopravy v regionu okresu Karviná ve výši 133100,- Kč, která byla zaslána na účet ve výši 

160 585 Kč 

 

Výdaje: 

 

Paragraf  6409  

 

pol. 5169 -  rozpočet nebyl zcela vyčerpán, z důvodu nižších nákladů na zpracování  Generelu 

cyklistické dopravy v regionu okresu Karviná    

pol.  5167 – na položce byly rozpočtovány náklady na výjezdní zasedání SMOOK , tyto 

náklady byly refakturovány zúčastněným obcím a v plné výši  

 

 

  

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOK za rok 2017 
 

Přezkoumání hospodaření SMOOK provedl Odbor kontroly a interního auditu KÚ MSK, 

Oddělení přezkoumání hospodaření územních celků dne  8. 2. 2018. 

Závěr přezkoumání –  bez výhrad.  

Zpráva je přílohou závěrečného účtu. 

 

 

 

Návrh usnesení: 
 

Členská schůze Svazku měst a obcí okresu Karviná schvaluje celoroční hospodaření svazku  

a závěrečný účet svazku za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 bez výhrad. 

 

 

 

Ing. Jan Lipner 

Předseda představenstva SMOOK 

 

Zpracovala: Pavlína Malíková 

 

 

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 

 



                         KRAJSKÝ ÚŘAD 
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                 Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 
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Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu 
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 Zpráva  
 o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí   

Svazek měst a obcí okresu Karviná, IČ: 75066611 za rok 2017 
  

 

Na základě písemné žádosti ze dne 11. 1. 2017 provedla kontrolní skupina ve složení: 

 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Martin Hajduk kontrolor pověřený řízením 615/03/2017 2909 
Ing. Pavla Frydrychová kontrolor 033/03/2018 3789 

 
dne 8. 2. 2018 přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí k datu 31. 12. 2017, místem provedení 
přezkoumání hospodaření byla Karviná-Fryštát, Karola Śliwky 149/17. 

 
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2017 dne 19. 9. 2017. 
 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupcem dobrovolného svazku obcí dne 8. 2. 2018. 
 
Předseda dobrovolného svazku obcí: 

- Ing. Jan Lipner 
 
Zástupce dobrovolného svazku obcí přítomen při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření: 

- RNDr. Česlav Valošek, sekretář (na základě plné moci ze dne 30. 1. 2018) 

 
Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2017 bylo provedeno v rozsahu stanoveném 
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání 
hospodaření vykonané dne 5. 10. 2017 kontrolní skupinou ve složení: 

- Ing. Martin Hajduk 
- Ing. Pavel Frank 

Čj.: MSK  19536/2018                      

Sp. zn.: 
KON/2700/2017/Sam 
113.1 V10 

 

Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk  
Telefon: 595 622 709  
Fax: 595 622 282  
E-mail: posta@msk.cz  

katkav
Text napsaný psacím strojem
    Příloha č. 2
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Dílčí přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí“) bylo prováděno 
zejména dle následujících právních předpisů, souvisejících s činností orgánů svazku obcí: 
 

1. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
č. 128/2000 Sb.), 

2. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 250/2000 Sb.), 

3. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.), 

4. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.), 
5. vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška 
č. 410/2009 Sb.), 

6. vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění 
státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů 
dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška  
č. 5/2014 Sb.), 

7. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy), 

8. vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška 
č. 323/2002 Sb.), 

9. zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.), 
10. zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 25/2017 Sb.), 
11. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.), 
12. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon  

č. 262/2006 Sb.), 
13. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.), 
14. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

(dále jen zákon č. 90/2012 Sb.), 
15. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.), 
16. vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných 

účetních jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.), 
17. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.), 
18. stanovy svazku obcí a další vnitřní předpisy. 
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Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.: 
 

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, 
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti svazku obcí, 
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků, 
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů, 
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky 

ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, 
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, 

k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, 
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví svazku obcí, 
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří svazek obcí, 
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, 
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, 
- ručení za závazky fyzických a právnických osob, 
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, 
- zřizování věcných břemen k majetku svazku obcí, 
- účetnictví vedené svazkem obcí, 
- ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky. 

 
Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska: 
 

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním 
hospodaření svazků obcí, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, 

- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, 
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, 
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. 

 
 
 

A. Výsledek přezkoumání hospodaření 
 
Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
  
 

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků 
 
B.1 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby  
a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě. 
  
B.2 Vzhledem k tomu, že při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 30. 6. 2017 nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě. 
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Dle informací poskytnutých zástupci svazku obcí, v přezkoumávaném období svazek obcí: 
- neuskutečnil finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 
- neúčtoval o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, 
- nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí 

poskytnutými na základě mezinárodních smluv,  
- neručil za závazky fyzických a právnických osob, 
- nezastavil majetek ve svém vlastnictví ve prospěch třetích osob, 
- nezřídil věcné břemeno k majetku ve svém vlastnictví. 

 
 
 

C. Závěr 
 
C.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2017 
 

 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.   
 
 
C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě 
 

 při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti. 

 
 
C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku 
 

 podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí 
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00) 

0,00 % 

 podíl závazků na rozpočtu svazku obcí 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 0,00) 

7,04 % 

 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí 0,00 % 
 
 
C.4 Rozpočtová odpovědnost obce 
 

 podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky                                     0,00 % 
 

 
 
Výše uvedené ukazatele byly stanoveny na základě údajů z účetních a finančních výkazů před jejich uzavřením 
a předáním do Centrálního systému účetních informací státu.   
 

 
  
V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření  
i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření svazku obcí. 
 
Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů. 
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Všechny zapůjčené dokumenty byly svazku obcí vráceny 
 
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že svazek obcí nevyužije 
možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. 
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. 
 
 
Zástupce svazku obcí prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání  
a o okolnostech vztahujících se k němu. 
 
 
Zpracováno a projednáno dne 8. 2. 2018 
 
Zprávu zpracovali a sepsali: 
Ing. Martin Hajduk, 
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

Ing. Pavla Frydrychová, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

 
Seznam předložených dokladů: 
 

- rozpočet na rok 2017, usnesení členské schůze č. 10/2016 ze dne 29. 11. 2016 (bod 1), 
- závěrečný účet za rok 2016, usnesení členské schůze č. 3/2017 ze dne 18. 4. 2017 (bod 3), 
- evidence zveřejněných dokumentů (rozpočtový výhled na období 2016-2018, návrh rozpočtu na rok 

2017, rozpočet na rok 2017, návrh závěrečného účtu za rok 2016 a závěrečný účet za rok 2016), 
- kniha účetnictví k 31. 8. 2017, 
- kniha účetnictví k 31. 12. 2017, 
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 6. 2017, 
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2017,  
- výkaz rozvaha k 30. 6. 2017, 
- výkaz rozvaha k 31. 12. 2017, 
- výkaz příloha k 30. 6. 2017, 
- výkaz příloha k 31. 12. 2017, 
- výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2017, 
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017,  
- kniha došlých faktur za rok 2017,  
- kniha odeslaných faktur za rok 2017,  
- účetní závěrka k 31. 12. 2016, usnesení členské schůze č. 3/2017 ze dne 18. 4. 2017 (bod 2), 
- účetní doklady č. 30 ze dne 1. 3. 2017, č. 32 ze dne 13. 3. 2017, č. 51 ze dne 31. 5. 2017, č. 52 ze dne 

6. 6. 2017, č. 72 ze dne 30. 6. 2017, č. 77 ze dne 4. 7. 2017, č. 78 ze dne 25. 7. 2017, č. 84 ze dne 
21. 7. 2017 a č. 87 ze dne 9. 8. 2017 (faktury došlé - předpisy a úhrady), 

- účetní doklady č. 84 ze dne 21. 7. 2017, č. 87 ze dne 9. 8. 2017, č. 109 ze dne 31. 10. 2017, č. 110  
ze dne 8. 11. 2017 a č. 114 ze dne 14. 12. 2017 (faktury došlé - předpisy a úhrady),  

- písemnosti k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2017,  
- závěrečné vyúčtování dotace ze dne 9. 1. 2017 (smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje č. 00393/2016/DSH ze dne 16. 3. 2016, použito Kč 160.585,-),  
- zápis z jednání kontrolní komise ze dne 19. 12. 2017. 



Zpráva o inventarizaci k 31.12. 2017 

 
 

Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č.270/2010 byl  sestaven plán inventur k 

31.12.2017. Inventura byla provedena fyzická i dokladová. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.  

 

Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8397,40 Kč.  Jedná se o softwarový program ke zpracování 

účetnictví. 

  

Účet 021 – Budovy a stavby 

Svazek měst a obcí okresu Karviná je k 31.12. 2017 vlastníkem níže uvedených staveb, které jsou odpisovány 

v souladu s odpisovým plánem:  

CYKLOTRASA I. ETAPA 69747954,98 

CYKLOTRASA II. ETAPA 4890057,42 

ROZVOJ A DOPLNĚNÍ TI 4204127,73 

 

 

Běžný účet 

 

Stav k 1. 1. 2017        1 833 502,12 Kč 

Příjmy                                                   1 545 502,14 Kč (běžné příjmy+dotace) 

Výdaje                                    1 290 745,20 Kč (běžné výdaje) 

Stav k 31. 12. 2017                              2 088 151,06 Kč 

 

Z toho: 

běžný účet           676 150,44 Kč 

účet pro cyklotrasu                  1 411 911,52 Kč 

účet dotační u ČNB                  89,10 Kč 

 

Závazky: 

SÚ  321 Dodavatelé        

 

FA. RIKKA – adm. činnost za IV. čtvrtletí 2017     101640,00 Kč 

 

SÚ  331 Zaměstnanci 

Odměna účetní (10-12/2016)         5950,00 Kč 

 

SÚ 342 Daň ze závislé činnosti 

Odvod daně (odměna účetní10-12/2017)        1050,00 Kč 

 

SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy                           0,00 Kč 

 

SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky    

 

Zákonné pojištění Kooperativa IV. Čtvrt. 2017         100,00 Kč  

 

Pohledávky: 

 

U Svazku měst a obcí okeasu Karviná nejsou k 31.12.2017 evidovány žádné pohledávky v rozvaze ani 

podmíněné v podrozvaze.  

 

 

  

Zpracovala: Pavlína Malíková 

18.2.2018 

katkav
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 3



katkav
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 4



Příloha č. 1 Připravované projekty

Dotační titul/Program Záměr

Předpokládané 

výdaje

% možné dotace z 

uznatelných 

nákladů Rozpracovanost

ITI/IROP

Terminál - Přednádražní prostor Havířov               

26.02.2018 předložen projektový záměr na ITI 140 000 000 90

finální žádost                                     

T: 28.06.2018 

ITI/OPD - Telematika pro 

IAD

Zvýšení bezpečnosti na křižovatkách ve 

statutárním městě Havířov                                    

31.10.2017 předložen projektový záměr na ITI 60 000 000 85

finální žádost                                         

T: 30.09.2018

IROP - Energetické úspory 

v bytových domech III

Sanace obytného domu Mánesova 44, 46, 48, 

Havířov-Město

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019

IROP - Energetické úspory 

v bytových domech III

Sanace obytného domu Dlouhá třída 81 C, D, 

Havířov-Podlesí

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019

IROP - Energetické úspory 

v bytových domech III

Sanace obytného domu Dlouhá třída 20, 22, 24, 

Havířov-Město

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019

IROP - Energetické úspory 

v bytových domech III Sanace obytného domu 1. Máje 2, Havířov-Město

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019

IROP - Energetické úspory 

v bytových domech III

Sanace obytného domu Dlouhá třída 34 - 42, 

Havířov-Podlesí

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019

OPZ - Výzva 80

Zpracování strategických dokumentů pro město 

Havířov III 95

sběr dat napříč odbory 

MMH                                  

T: 15.06.2018



Příloha č. 2 Podané žádosti

Dotační titul/Program Datum podání Název projektu

Předpokládané 

výdaje

% možné dotace 

z uznatelných 

nákladů

IROP, Výzva č. 72 - Zvýšení 

podílu udržitelných forem 

dopravy 06.09.2017

Cyklostezka Havířov- Těrlická přehrada - úsek 17.listopadu-

lesopark         25 518 220 90

Interreg V-A ČR-PL, PO 2                   

→ (max 1 452 400 EUR) 30.09.2017

Historie psaná uhlím Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov 

(lesopark Stromovka) 37 762 400 90
Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 

→ (17 187 EUR) 25.10.2017 Přeshraniční Catering kultury 429 675 85
Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 

→ (5 000 EUR) 25.10.2017 VI. Polsko-Česká odborná setkání 125 000 85
IROP, Energetické úspory v 

bytových domech II   21.12.2017

Sanace a rekonstrukce obytných domů na ul. J. Hory, ul. 

Uzavřená a ul Čelakovského v Havířově (3 domy) 55 028 738 42

OP VVV 14.02.2018 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 14 100 000 95
MV ČR - Program prevence 

kriminality na místní úrovni 

2018 14.02.2018 Asistent prevence kriminality 1 961 400 90
MV ČR - Program prevence 

kriminality na místní úrovni 

2018 14.02.2018 Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 150 050 90
MV ČR - Program prevence 

kriminality na místní úrovni 

2018 14.02.2018

Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami - 

Nové hrozby 53 900 90



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 příprava ZVA 9 646 119

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP 

Havířov MŠMT ČR 2 743 210

ZVA + příprava 

vyúčtování projektu 2 725 484

V. polsko-česká odborná setkání (9 234 

eur)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 249 318

Realizace ukončena,                    

ZVA + ŽoP

Slezské pohraničí - společná historie měst 

Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná → 

fotosoutěž (4 970 eur)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 129 220 Realizace

Zvyšování kompetencí zaměstnanců 

prostřednictvím vzdělávání OPZ, Výzva č. 33 6 823 738 Realizace 2 145 898

Vytvoření strategických dokumentů pro 

město Havířov:                                                                         

- Plán udržitelné mobility ve městě                                                                    

- Koncepce odpadového hospodářství OPZ, Výzva č. 33 6 308 808 Realizace 1 798 010
Snižování spotřeby energie                                                                        

ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark OPŽP, Energetické úspory 48 950 326

Realizace, probíhá VZ 

na zhotovitele
Nucené větrání s rekuperací na ZŠ M. 

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

projekt doporučen k 

financování

Snižování spotřeby energie MŠ Mládí,                        

Havířov-Šumbark OPŽP, Energetické úspory 6 493 472 příprava ZVA 2 358 834

Nucené větrání s rekuperací na MŠ Mládí, 

Havířov OPŽP, Energetické úspory 1 463 654

projekt doporučen k 

financování



Snižování spotřeby energie MŠ Přímá,                          

Havířov-Podlesí OPŽP, Energetické úspory 3 909 731 příprava ZVA 1 284 691

Nucené větrání s rekuperací na MŠ Přímá, 

Havířov OPŽP, Energetické úspory 1 328 045

projekt doporučen k 

financování

Rekonstrukce MK U Nádraží

IROP, Podpora bezpečnosti 

dopravy a cyklodopravy 16 282 000

Realizace ukončena, 

příprava podkladů k 

ŽoP

Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada 

- 2. etapa

IROP, Podpora bezpečnosti 

dopravy a cyklodopravy 7 448 123

realizace dokončena, 

proplacena dotace 6 263 573

Odkanalizování části města Havířova - 

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

Realizace, VZ na 

zhotovitele

Nákup osobních automobilů na alternativní 

pohon - CNG (3 x 50 000,-Kč)

Národní program Životní 

prostředí, Výzva č. 13/2016 1 325 371 Příprava ZVA

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

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 294 982 Odesláno ZVA 294 982

Rozšíření městského kamerového 

dohlížecího systému o tři kamerové body v 

lokalitě umístěného zařízení SUZ + Mobilní 

služebna včetně vnitřního vybavení

MV ČR, Program Podpora 

bezpečnosti v obcích v 

souvislosti s migrací na léta 

2017 až 2019 - SUZ 140517 3 100 000

Realizace,                        

příprava VZ



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, příprava 

zadávacích 

podmínek k VZ

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, příprava 

zadávacích 

podmínek k VZ 1 310 288

Domácí kompostéry a rozšíření sběrné sítě 

na textil a oděvy pro občany města 

Havířova OPŽP, Výzva č. 68 4 894 450

Realizace, příprava 

zadávacích 

podmínek k VZ

Havířov v květech 2018

Moravskoslezský kraj - 

Program podpory aktivit v 

oblasti kultury 3 000 000 Realizace

Snižování spotřeby energie                             

MŠ Petřvaldská, Havířov OPŽP, Energetické úspory 14 458 115

projekt doporučen k 

financování

Nucené větrání s rekuperací na                         

MŠ Petřvaldská, Havířov OPŽP, Energetické úspory 1 962 457

projekt doporučen k 

financování

celkem: 277 286 840 26 517 591



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 2020
Rekonstrukce a modernizace ZŠ Frýdecká v 

Havířově-Bludovicích FM EHP/Norsko 13 524 926 7 022 743 2020

Protipovodňová hráz AVČ

Moravskoslezský kraj, z Fondů 

EU 26 466 000 10 000 000 2018

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 2025
Ozelenění středových pásů ul. Hlavní a Dlouhé 

třídy, Havířov

OPŽP, Podpora regenerace 

urbanizované krajiny 11 461 193 2 443 646 30.11.2023



Rozvoj služeb Governmentu v obcích - Vnitřní 

integrace úřadu obcí s rozšířenou působností 

(část III.)

IOP, Zavádění ICT v územní 

veřejné správě 1 452 000 1 234 200 31.08.2018

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

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 31.10.2018

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

II. polsko-česká odborná setkání (6 831 EUR)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko - 

Ślask Cieszynski OP přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013 216 254 183 660 31.10.2018

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 obytných domů na ul. Lidické a 

M.Pujmanové

IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za 

Teslou 23 546 194 8 915 244 31.05.2018



Zóna Šumbark II Za Teslou - 4.etapa

IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za 

Teslou 30 856 195 23 019 724 31.03.2018
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

MMR, Podpora revitalizace 

území 1 572 999 1 158 323

následné využití - 

výstavba 

workoutového 

hřiště → předání 

workoutového 

hřiště 16.11.2017
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: 1 557 394 680 813 458 505



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                     

(2009-2015) Úřad vlády ČR 1 575 838 1 038 893

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

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

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

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

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

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
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

Havířov v květech - rok 2015

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje - KÚ MSK 1 200 754 150 000



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 Governmentu v obcích - Zřízení 

technologického centra a pořízení elektronické spisové 

služby IOP, Zavádění ICT v územní veřejné správě 3 665 764 3 358 971

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

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

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

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

celkem: 1 029 478 171 733 027 004



Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

 

(v tis. Kč)

k 1.1. 2017 k 31.12. 2017 k 1.1. 2017 k 31.12. 2017 k 1.1. 2017 k 31.12. 2017 k 1.1. 2017 k 31.12. 2017

MŠ Balzacova +59,95 +8,99 25,00 25,00 28,06 63,82 293,84 814,88 2,54 38,13

MŠ "U kamarádů" +18,29 +99,40 0,00 0,00 25,25 18,03 66,87 85,28 0,00 1,42

MŠ ČSA +195,15 +249,15 111,95 191,95 28,88 39,90 444,17 455,12 0,00 3,46

MŠ E. Holuba +1,04 +98,50 0,00 0,00 54,61 73,92 423,90 186,03 4,64 7,36

MŠ Horymírova +19,96 +94,10 25,00 13,00 91,74 111,55 137,76 126,86 24,69 25,75

MŠ Kosmonautů 0,00 +162,43 7,66 0,00 84,14 0,00 60,40 0,00 35,25 0,00

MŠ Lípová +52,97 +46,20 52,00 57,00 50,78 102,57 7,33 288,38 5,33 1,33

MŠ Mládí 0,00 +144,77 65,00 124,00 65,42 81,61 119,22 38,62 40,18 0,18

MŠ Moravská +16,87 +3,47 30,00 0,00 52,82 30,42 15,93 328,15 27,60 22,60

MŠ Okružní +45,62 +43,04 35,00 40,00 25,40 49,72 117,86 153,99 36,03 18,30

MŠ Petřvaldská +209,24 +130,77 62,30 75,30 77,31 160,00 263,58 466,91 6,54 18,52

MŠ Přímá +90,66 0,00 0,00 0,00 23,30 50,14 229,66 229,66 0,03 0,04

MŠ Puškinova 0,00 +5,27 75,30 27,95 79,66 103,07 112,56 250,52 11,90 11,90

MŠ Radniční +29,20 +50,62 0,00 0,00 97,21 128,33 103,56 164,18 3,38 3,38

MŠ Resslova +136,17 +104,86 18,18 27,17 18,91 0,00 110,76 165,62 0,16 0,16

MŠ Sukova +96,83 +114,70 13,40 63,40 13,50 16,93 16,40 29,22 0,00 0,00

MŠ Švabinského 0,00 +61,73 11,90 0,00 21,13 33,22 176,73 251,44 1,27 1,27

MŠ U Jeslí +83,89 +2,88 20,00 20,00 11,26 22,81 70,61 222,68 6,36 6,33

MŠ U Stromovky +89,67 +31,17 3,00 18,00 23,81 27,85 61,53 70,10 0,07 0,07

MŠ U Topolů +24,11 +100,45 37,65 87,65 24,54 17,23 201,02 370,58 166,36 166,36

MŠ celkem +1 169,62 +1 552,50 593,34 770,42 897,73 1 131,12 3 033,69 4 698,22 372,33 326,56

Fond kulturních a 

sociálních potřeb
Rezervní fond Fond investic

Příspěvková 

organizace

Výsledek 

hospodaření 

r. 2016

Fond odměnVýsledek 

hospodaření 

r. 2017

Příloha č. 1



Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

 

(v tis. Kč)

k 1.1. 2017 k 31.12. 2017 k 1.1. 2017 k 31.12. 2017 k 1.1. 2017 k 31.12. 2017 k 1.1. 2017 k 31.12. 2017

Fond kulturních a 

sociálních potřeb
Rezervní fond Fond investic

Příspěvková 

organizace

Výsledek 

hospodaření 

r. 2016

Fond odměnVýsledek 

hospodaření 

r. 2017

ZŠ 1. máje +136,62 +137,85 101,00 125,00 129,57 234,25 233,65 1 123,16 15,50 17,15

ZŠ F. Hrubína +263,79 +445,98 284,22 284,22 227,53 380,90 504,80 1 364,57 408,18 416,66

ZŠ a MŠ Frýdecká +36,67 +21,97 40,20 40,20 77,44 146,22 83,78 439,49 12,01 49,82

ZŠ Gen. Svobody +192,13 +90,13 15,00 15,00 102,43 262,29 50,90 769,42 8,30 17,75

ZŠ Gorkého +40,16 +174,13 0,00 0,00 95,24 165,89 276,53 147,74 22,75 30,20

ZŠ Jarošova +75,90 +6,58 64,65 59,65 88,30 84,73 271,75 324,17 117,55 121,12

ZŠ K. Světlé +257,17 0,00 118,79 118,79 112,60 117,93 178,96 342,95 17,76 17,76

ZŠ Kpt. Jasioka +134,60 +127,63 296,02 212,25 78,59 122,06 786,34 899,98 42,34 42,34

ZŠ M. Kudeříkové +152,77 +147,85 20,00 40,00 108,72 251,48 259,08 386,93 131,24 195,36

ZŠ M. Pujmanové 0,00 +0,72 85,00 75,00 42,93 87,04 162,71 285,28 49,66 12,30

ZŠ Mládežnická 0,00 0,00 203,40 203,40 353,13 454,46 347,53 979,19 110,00 61,27

ZŠ Moravská +210,57 +113,72 13,11 13,11 241,51 178,16 315,53 747,71 588,85 298,93

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 0,00 0,00 197,77 197,77 102,37 205,50 447,28 858,02 141,99 219,96

ZŠ a MŠ Selská +28,76 0,00 144,00 144,00 44,75 94,80 0,03 335,46 0,00 0,00

ZŠ Školní +217,54 +123,52 199,81 217,81 29,61 59,39 227,80 452,7 107,09 107,09

ZŠ a MŠ Zelená +0,80 +0,36 46,26 46,33 76,39 129,78 60,96 378,5 0,08 0,08

ZŠ Žákovská +76,99 +103,38 75,00 47,00 29,48 62,03 322,93 572,93 463,66 795,81

ZŠ celkem +1 824,47 +1 493,82 1 904,23 1 839,53 1 940,59 3 036,91 4 530,56 10 408,20 2 236,96 2 403,60

Příloha č. 1



Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

 

(v tis. Kč)

k 1.1. 2017 k 31.12. 2017 k 1.1. 2017 k 31.12. 2017 k 1.1. 2017 k 31.12. 2017 k 1.1. 2017 k 31.12. 2017

Fond kulturních a 

sociálních potřeb
Rezervní fond Fond investic

Příspěvková 

organizace

Výsledek 

hospodaření 

r. 2016

Fond odměnVýsledek 

hospodaření 

r. 2017

Asterix +125,00 +300,05 259,60 297,60 74,45 113,51 411,04 255,24 16,68 59,94

Domov seniorů Havířov 0,00 0,00 189,73 189,72 395,40 462,58 4 804,10 4 828,28 2 914,77 7 503,65

MK +294,15 0,00 544,89 544,89 130,34 199,64 2 066,55 1 670,05 38,68 438,68

MKS +98,64 +1 428,90 671,25 671,25 81,40 79,38 10 407,25 1 466,08 629,19 537,59

SSmH 0,00 0,00 1 098,76 841,03 212,12 330,66 2 193,58 1 072,29 73,18 1 902,35

SSRZ +226,39 +498,55 1 101,42 1101,43 144,10 187,40 6 106,03 6 604,59 1 108,72 608,06

SANTÉ 0,00 0,00 485,48 485,48 178,90 226,43 3 292,17 3 294,17 315,32 315,32

Ost. PO celkem +744,18 +2 227,50 4 351,13 4 131,40 1 216,71 1 599,60 29 280,72 19 190,70 5 096,54 11 365,59

Celkem +3 738,27 +5 273,82 6 848,70 6 741,35 4 055,03 5 767,63 36 844,97 34 297,12 7 705,83 14 095,75

Příloha č. 1



Hospodaření příspěvkových organizací 

v roce 2017

Příloha č. 2 

(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2017

Skutečnost          

r. 2016

Skutečnost          

r. 2017

Skutečnost          

r. 2016

Skutečnost          

r. 2017

Skutečnost          

r. 2016

Výnosy 9 783,26 7 422,94 121,46 89,42 9 904,72 7 512,36

Náklady 9 728,99 7 422,94 115,78 80,43 9 844,77 7 503,37

Hospod. výsledek 54,27 0,00 +5,68 +8,99 +59,95 +8,99

Výnosy 6 969,30 5 914,90 0,00 136,83 6 969,30 6 051,73

Náklady 6 951,01 5 815,50 0,00 136,83 6 951,01 5 952,33

Hospod. výsledek +18,29 +99,40 0,00 0,00 +18,29 +99,40

Výnosy 4 721,81 4 339,20 6,00 11,00 4 727,81 4 350,20

Náklady 4 526,66 4 090,05 6,00 11,00 4 532,66 4 101,05

Hospod. výsledek +195,15 +249,15 0,00 0,00 +195,15 +249,15

Výnosy 9 365,19 8 418,96 269,26 267,15 9 634,45 8 686,11

Náklady 9 365,19 8 323,83 268,22 263,78 9 633,41 8 587,61

Hospod. výsledek 0,00 +95,13 +1,04 +3,37 +1,04 +98,50

Výnosy 6 862,15 6 390,52 0,00 0,00 6 862,15 6 390,52

Náklady 6 842,19 6 296,42 0,00 0,00 6 842,19 6 296,42

Hospod. výsledek +19,96 +94,10 0,00 0,00 +19,96 +94,10

Výnosy 0,00 4 888,43 0,00 41,07 0,00 4 929,50

Náklady 0,00 4 727,16 0,00 39,91 0,00 4 767,07

Hospod. výsledek 0,00 +161,27 0,00 +1,16 0,00 +162,43

Výnosy 8 748,03 8 060,14 20,02 0,00 8 768,05 8 060,14

Náklady 8 700,32 8 013,94 14,76 0,00 8 715,08 8 013,94

Hospod. výsledek +47,71 +46,20 +5,26 0,00 +52,97 +46,20

Výnosy 8 569,44 8 556,49 0,00 0,00 8 569,44 8 556,49

Náklady 8 569,44 8 411,72 0,00 0,00 8 569,44 8 411,72

Hospod. výsledek 0,00 +144,77 0,00 0,00 0,00 +144,77

Výnosy 10 940,40 10 122,13 55,72 53,08 10 996,12 10 175,21

Náklady 10 927,66 10 122,13 51,59 49,61 10 979,25 10 171,74

Hospod. výsledek +12,74 0,00 +4,13 +3,47 +16,87 +3,47

Výnosy 5 184,07 4 687,08 0,00 0,00 5 184,07 4 687,08

Náklady 5 138,45 4 644,04 0,00 0,00 5 138,45 4 644,04

Hospod. výsledek +45,62 +43,04 0,00 0,00 +45,62 +43,04

Výnosy 15 833,18 14 589,06 15,38 11,85 15 848,56 14 600,91

Náklady 15 627,14 14 461,13 12,18 9,01 15 639,32 14 470,14

Hospod. výsledek +206,04 +127,93 +3,20 +2,84 +209,24 +130,77

Výnosy 8 438,30 7 183,75 6,00 0,00 8 444,30 7 183,75

Náklady 8 347,64 7 183,75 6,00 0,00 8 353,64 7 183,75

Hospod. výsledek +90,66 0,00 0,00 0,00 +90,66 0,00

Výnosy 6 389,00 5 949,14 0,00 0,00 6 389,00 5 949,14

Náklady 6 389,00 5 943,87 0,00 0,00 6 389,00 5 943,87

Hospod. výsledek 0,00 +5,27 0,00 0,00 0,00 +5,27

Výnosy 6 979,94 6 426,67 0,00 0,00 6 979,94 6 426,67

Náklady 6 950,74 6 376,05 0,00 0,00 6 950,74 6 376,05

Hospod. výsledek +29,20 +50,62 0,00 0,00 +29,20 +50,62

MŠ Moravská

MŠ Okružní

MŠ Petřvaldská

MŠ Přímá

MŠ Puškinova

MŠ Radniční

MŠ Mládí

CelkemVedlejší činnost

MŠ Balzacova

MŠ  "U kamarádů"                  

Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

Hlavní činnost

MŠ ČSA

MŠ E. Holuba

MŠ Horymírova

MŠ Kosmonautů

MŠ Lípová



Hospodaření příspěvkových organizací 

v roce 2017

Příloha č. 2 

(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2017

Skutečnost          

r. 2016

Skutečnost          

r. 2017

Skutečnost          

r. 2016

Skutečnost          

r. 2017

Skutečnost          

r. 2016

CelkemVedlejší činnost

Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

Hlavní činnost

Výnosy 5 239,33 4 991,32 0,00 0,00 5 239,33 4 991,32

Náklady 5 103,16 4 886,46 0,00 0,00 5 103,16 4 886,46

Hospod. výsledek +136,17 +104,86 0,00 0,00 +136,17 +104,86

Výnosy 5 659,94 5 179,32 0,00 0,00 5 659,94 5 179,32

Náklady 5 563,11 5 064,62 0,00 0,00 5 563,11 5 064,62

Hospod. výsledek +96,83 +114,70 0,00 0,00 +96,83 +114,70

Výnosy 5 068,77 4 591,57 0,00 4,00 5 068,77 4 595,57

Náklady 5 068,77 4 529,84 0,00 4,00 5 068,77 4 533,84

Hospod. výsledek 0,00 +61,73 0,00 0,00 0,00 +61,73

Výnosy 4 411,70 3 929,53 0,00 0,00 4 411,70 3 929,53

Náklady 4 327,81 3 926,65 0,00 0,00 4 327,81 3 926,65

Hospod. výsledek +83,89 +2,88 0,00 0,00 +83,89 +2,88

Výnosy 4 253,12 3 952,02 0,00 0,00 4 253,12 3 952,02

Náklady 4 163,45 3 920,85 0,00 0,00 4 163,45 3 920,85

Hospod. výsledek +89,67 +31,17 0,00 0,00 +89,67 +31,17

Výnosy 4 912,44 4 443,20 0,00 0,00 4 912,44 4 443,20

Náklady 4 888,33 4 342,75 0,00 0,00 4 888,33 4 342,75

Hospod. výsledek +24,11 +100,45 0,00 0,00 +24,11 +100,45

Výnosy 138 329,37 130 036,37 493,84 614,40 138 823,21 130 650,77

Náklady 137 179,06 128 503,70 474,53 594,57 137 653,59 129 098,27

Hospod. výsledek +1 150,31 +1 532,67 +19,31 +19,83 +1 169,62 +1 552,50

Výnosy 39 976,20 37 489,25 453,90 556,39 40 430,10 38 045,64

Náklady 39 964,19 37 483,92 329,29 423,87 40 293,48 37 907,79

Hospod. výsledek +12,01 +5,33 +124,61 +132,52 +136,62 +137,85

Výnosy 26 798,99 24 257,79 1 155,66 1 004,54 27 954,65 25 262,33

Náklady 26 591,94 23 868,88 1 098,92 947,47 27 690,86 24 816,35

Hospod. výsledek +207,05 +388,91 +56,74 +57,07 +263,79 +445,98

Výnosy 24 064,22 21 484,07 88,31 120,28 24 152,53 21 604,35

Náklady 24 055,98 21 529,48 59,88 52,90 24 115,86 21 582,38

Hospod. výsledek +8,24 -45,41 +28,43 +67,38 +36,67 +21,97

Výnosy 33 494,62 30 888,93 611,77 613,01 34 106,39 31 501,94

Náklady 33 418,18 30 878,03 496,08 533,78 33 914,26 31 411,81

Hospod. výsledek +76,44 +10,90 +115,69 +79,23 +192,13 +90,13

Výnosy 29 894,25 28 242,04 435,89 411,90 30 330,14 28 653,94

Náklady 29 893,33 28 116,07 396,65 363,74 30 289,98 28 479,81

Hospod. výsledek +0,92 +125,97 +39,24 +48,16 +40,16 +174,13

Výnosy 12 509,64 11 672,62 33,87 35,16 12 543,51 11 707,78

Náklady 12 441,24 11 674,93 26,37 26,27 12 467,61 11 701,20

Hospod. výsledek +68,40 -2,31 +7,50 +8,89 +75,90 +6,58

Výnosy 23 021,72 20 766,13 83,54 72,69 23 105,26 20 838,82

Náklady 22 810,07 20 808,91 38,02 29,91 22 848,09 20 838,82

Hospod. výsledek +211,65 -42,78 +45,52 +42,78 +257,17 0,00

MŠ celkem

ZŠ 1. máje

ZŠ F. Hrubína

ZŠ a MŠ Frýdecká

ZŠ Gen. Svobody

ZŠ Gorkého

ZŠ Jarošova

ZŠ K. Světlé

MŠ U Topolů

MŠ Resslova

MŠ Sukova

MŠ Švabinského

MŠ U Jeslí

MŠ U Stromovky



Hospodaření příspěvkových organizací 

v roce 2017

Příloha č. 2 

(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2017

Skutečnost          

r. 2016

Skutečnost          

r. 2017

Skutečnost          

r. 2016

Skutečnost          

r. 2017

Skutečnost          

r. 2016

CelkemVedlejší činnost

Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

Hlavní činnost

Výnosy 14 893,87 13 519,72 50,25 49,28 14 944,12 13 569,00

Náklady 14 760,02 13 392,48 49,50 48,89 14 809,52 13 441,37

Hospod. výsledek +133,85 +127,24 +0,75 +0,39 +134,60 +127,63

Výnosy 24 415,37 22 757,04 683,43 616,89 25 098,80 23 373,93

Náklady 24 292,92 22 646,90 653,11 579,18 24 946,03 23 226,08

Hospod. výsledek +122,45 +110,14 +30,32 +37,71 +152,77 +147,85

Výnosy 24 249,56 22 304,99 664,41 615,81 24 913,97 22 920,80

Náklady 24 386,56 22 436,66 527,41 483,42 24 913,97 22 920,08

Hospod. výsledek -137,00 -131,67 +137,00 +132,39 0,00 +0,72

Výnosy 35 718,43 32 480,88 1 350,79 1 439,72 37 069,22 33 920,60

Náklady 36 002,13 32 854,46 1 067,09 1 066,14 37 069,22 33 920,60

Hospod. výsledek -283,70 -373,58 +283,70 +373,58 0,00 0,00

Výnosy 36 630,46 33 648,91 2 733,11 2 589,50 39 363,57 36 238,41

Náklady 36 630,46 33 638,87 2 522,54 2 485,82 39 153,00 36 124,69

Hospod. výsledek 0,00 +10,04 +210,57 +103,68 +210,57 +113,72

Výnosy 36 319,61 33 913,24 903,74 948,82 37 223,35 34 862,06

Náklady 36 337,40 33 936,28 885,95 925,78 37 223,35 34 862,06

Hospod. výsledek -17,79 -23,04 +17,79 +23,04 0,00 0,00

Výnosy 8 976,21 8 504,48 16,35 11,14 8 992,56 8 515,62

Náklady 8 948,41 8 504,99 15,39 10,63 8 963,80 8 515,62

Hospod. výsledek +27,80 -0,51 +0,96 +0,51 +28,76 0,00

Výnosy 12 938,24 11 579,21 52,35 41,03 12 990,59 11 620,24

Náklady 12 722,16 11 456,72 50,89 40,00 12 773,05 11 496,72

Hospod. výsledek +216,08 +122,49 +1,46 +1,03 +217,54 +123,52

Výnosy 8 497,39 7 361,38 0,00 0,00 8 497,39 7 361,38

Náklady 8 496,59 7 361,02 0,00 0,00 8 496,59 7 361,02

Hospod. výsledek +0,80 +0,36 0,00 0,00 +0,80 +0,36

Výnosy 28 082,56 25 619,84 845,68 788,69 28 928,24 26 408,53

Náklady 28 232,87 25 742,23 618,38 562,92 28 851,25 26 305,15

Hospod. výsledek -150,31 -122,39 +227,30 +225,77 +76,99 +103,38

Výnosy 420 481,34 386 490,52 10 163,05 9 914,85 430 644,39 396 405,37

Náklady 419 984,45 386 330,83 8 835,47 8 580,72 428 819,92 394 911,55

Hospod. výsledek +496,89 +159,69 +1 327,58 +1 334,13 +1 824,47 +1 493,82

ZŠ Moravská

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

ZŠ a MŠ Selská

ZŠ Školní

ZŠ a MŠ Zelená

ZŠ Žákovská

ZŠ celkem

ZŠ Mládežnická

ZŠ Kpt. Jasioka

ZŠ M. Kudeříkové

ZŠ M. Pujmanové



Hospodaření příspěvkových organizací 

v roce 2017

Příloha č. 2 

(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2017

Skutečnost          

r. 2016

Skutečnost          

r. 2017

Skutečnost          

r. 2016

Skutečnost          

r. 2017

Skutečnost          

r. 2016

CelkemVedlejší činnost

Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

Hlavní činnost

Výnosy 12 416,38 11 882,79 0,00 0,00 12 416,38 11 882,79

Náklady 12 291,38 11 582,74 0,00 0,00 12 291,38 11 582,74

Hospod. výsledek +125,00 +300,05 0,00 0,00 +125,00 +300,05

Výnosy 107 666,23 97 892,07 7,68 18,49 107 673,91 97 910,56

Náklady 107 666,68 97 893,61 7,23 16,95 107 673,91 97 910,56

Hospod. výsledek -0,45 -1,54 +0,45 +1,54 0,00 0,00

Výnosy 22 826,56 22 255,75 0,00 0,00 22 826,56 22 255,75

Náklady 22 532,41 22 255,75 0,00 0,00 22 532,41 22 255,75

Hospod. výsledek +294,15 0,00 0,00 0,00 +294,15 0,00

Výnosy 76 227,55 72 871,17 1 851,61 1 883,96 78 079,16 74 755,13

Náklady 77 354,12 72 738,59 626,40 587,64 77 980,52 73 326,23

Hospod. výsledek -1 126,57 +132,58 +1 225,21 +1 296,32 +98,64 +1 428,90

Výnosy 70 013,20 63 591,48 0,00 0,00 70 013,20 63 591,48

Náklady 70 013,20 63 591,48 0,00 0,00 70 013,20 63 591,48

Hospod. výsledek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosy 56 705,98 54 823,86 625,81 298,54 57 331,79 55 122,40

Náklady 56 511,12 54 359,12 594,28 264,73 57 105,40 54 623,85

Hospod. výsledek +194,86 +464,74 +31,53 +33,81 +226,39 +498,55

Výnosy 24 108,72 22 114,91 0,00 0,00 24 108,72 22 114,91

Náklady 24 108,72 22 114,91 0,00 0,00 24 108,72 22 114,91

Hospod. výsledek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosy 369 964,62 345 432,03 2 485,10 2 200,99 372 449,72 347 633,02

Náklady 370 477,63 344 536,20 1 227,91 869,32 371 705,54 345 405,52

Hospod. výsledek -513,01 +895,83 +1 257,19 +1 331,67 +744,18 +2 227,50

Výnosy 928 775,33 861 958,92 13 141,99 12 730,24 941 917,32 874 689,16

Náklady 927 641,14 859 370,73 10 537,91 10 044,61 938 179,05 869 415,34

Hospod. výsledek +1 134,19 +2 588,19 +2 604,08 +2 685,63 +3 738,27 +5 273,82

Příspěvkové 

organizace ostatní 

celkem

Příspěvkové 

organizace celkem

MK

MKS

SSmH

SSRZ

SANTÉ

ASTERIX

Domov seniorů 

Havířov



Rozpočtové úpravy transferů 

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet                     

r. 2017

Upravený 

rozpočet 

VIII.                   

r. 2017          

Skutečnost             

1 - 12/2017
Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2  : sl. 1
příspěvek na provoz 1 000,00 1 352,50 1 352,50 +352,50
z toho:  

     ÚZ 00000 1 000,00 1 352,50 1 352,50 +352,50
investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 0,00
z toho:  
     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 0,00
neinvestiční dotace 0,00 432,98 432,98 +432,98
z toho:  
     ÚZ 103533063 0,00 368,03 368,03 +368,03
     ÚZ 103133063 0,00 64,95 64,95 +64,95
příspěvek na provoz 900,00 891,87 891,87 -8,13
z toho:  
     ÚZ 00000 900,00 887,26 887,26 -12,74
     ÚZ 00010 0,00 4,61 4,61 +4,61
investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 0,00
z toho:  
     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 0,00
neinvestiční dotace 0,00 210,87 210,87 +210,87
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 179,24 179,24 +179,24
     ÚZ 103133063 0,00 31,63 31,63 +31,63

příspěvek na provoz 830,00 834,70 834,70 +4,70
z toho: 

     ÚZ 00000 830,00 834,70 834,70 +4,70

neinvestiční dotace 0,00 218,94 218,94 +218,94
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 186,10 186,10 +186,10
     ÚZ 103133063 0,00 32,84 32,84 +32,84

příspěvek na provoz 1 013,00 1 021,60 1 021,60 +8,60
z toho:  

     ÚZ 00000 1 013,00 1 021,60 1 021,60 +8,60

investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 0,00
z toho:  

     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 0,00
příspěvek na provoz 1 000,00 966,45 966,45 -33,55
z toho: 

     ÚZ 00000 1 000,00 966,45 966,45 -33,55
neinvestiční dotace 0,00 356,47 356,47 +356,47
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 303,00 303,00 +303,00
     ÚZ 103133063 0,00 53,47 53,47 +53,47
příspěvek na provoz 800,00 472,70 472,70 -327,30
z toho: 

     ÚZ 00000 800,00 472,70 472,70 -327,30

příspěvek na provoz 1 500,00 1 431,30 1 431,30 -68,70
z toho:  

     ÚZ 00000 1 500,00 1 431,30 1 431,30 -68,70

neinvestiční dotace 0,00 522,47 522,47 +522,47
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 405,30 405,30 +405,30
     ÚZ 103133063 0,00 71,52 71,52 +71,52
     ÚZ 120513014 0,00 38,80 38,80 +38,80
     ÚZ 120113015 0,00 6,85 6,85 +6,85
investiční příspěvek 66,00 66,00 66,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 66,00 66,00 66,00 0,00
příspěvek na provoz 1 137,00 1 178,40 1 178,40 +41,40
z toho:  
       ÚZ 00000 1 137,00 1 178,40 1 178,40 +41,40
neinvestiční dotace 0,00 193,62 193,62 +193,62
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 164,58 164,58 +164,58
     ÚZ 103133063 0,00 29,04 29,04 +29,04

MŠ Mládí

MŠ Horymírova

Organizační jednotky

MŠ "U kamarádů"                              

MŠ Balzacova

MŠ ČSA

MŠ E. Holuba

MŠ Lípová

MŠ Kosmonautů



Rozpočtové úpravy transferů 

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet                     

r. 2017

Upravený 

rozpočet 

VIII.                   

r. 2017          

Skutečnost             

1 - 12/2017
Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2  : sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 1 888,00 1 902,90 1 902,90 +14,90
z toho:  

     ÚZ 00000 1 888,00 1 902,90 1 902,90 +14,90

neinvestiční dotace 0,00 545,92 545,92 +545,92
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 464,03 464,03 +464,03
     ÚZ 103133063 0,00 81,89 81,89 +81,89
investiční příspěvek 30,00 30,00 30,00 0,00
z toho:
     ÚZ 00000 30,00 30,00 30,00 0,00
příspěvek na provoz 800,00 805,90 805,90 +5,90
z toho:  
     ÚZ 00000 800,00 805,90 805,90 +5,90
investiční příspěvek 30,00 30,00 30,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 30,00 30,00 30,00 0,00

neinvestiční dotace 0,00 321,96 321,96 +321,96
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 177,45 177,45 +177,45
     ÚZ 103133063 0,00 31,31 31,31 +31,31
     ÚZ 120513014 0,00 96,22 96,22 +96,22
     ÚZ 120113014 0,00 16,98 16,98 +16,98
příspěvek na provoz 2 625,00 2 516,51 2 516,51 -108,49
z toho:  

     ÚZ 00000 2 625,00 2 495,90 2 495,90 -129,10
     ÚZ 00010 0,00 0,00 0,00 0,00
     ÚZ 00113 0,00 20,61 20,61 +20,61
investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 0,00
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 0,00
neinvestiční dotace 0,00 779,66 779,66 +779,66
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 578,73 578,73 +578,73
     ÚZ 103133063 0,00 102,14 102,14 +102,14
     ÚZ 120513014 0,00 83,97 83,97 +83,97
     ÚZ 120113014 0,00 14,82 14,82 +14,82
příspěvek na provoz 1 000,00 1 065,40 1 065,40 +65,40
z toho:  
     ÚZ 00000 1 000,00 1 065,40 1 065,40 +65,40
neinvestiční dotace 0,00 242,27 242,27 +242,27
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 205,93 205,93 +205,93
     ÚZ 103133063 0,00 36,34 36,34 +36,34
příspěvek na provoz 1 000,00 1 011,06 1 011,06 +11,06
z toho: 
     ÚZ 00000 1 000,00 1 011,06 1 011,06 +11,06
neinvestiční dotace 0,00 404,45 404,45 +404,45
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 343,78 343,78 +343,78
     ÚZ 103133063 0,00 60,67 60,67 +60,67
investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 0,00
příspěvek na provoz 938,00 962,45 962,45 +24,45
z toho:  
     ÚZ 00000 938,00 962,45 962,45 +24,45
neinvestiční dotace 0,00 339,58 339,58 +339,58
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 288,65 288,65 +288,65
     ÚZ 103133063 0,00 50,93 50,93 +50,93

investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 0,00

MŠ Puškinova

MŠ Okružní 

MŠ Petřvaldská

MŠ Radniční

MŠ Moravská

MŠ Přímá



Rozpočtové úpravy transferů 

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet                     

r. 2017

Upravený 

rozpočet 

VIII.                   

r. 2017          

Skutečnost             

1 - 12/2017
Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2  : sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 858,00 861,40 861,40 +3,40
z toho: 

     ÚZ 00000 858,00 861,40 861,40 +3,40
příspěvek na provoz 853,00 857,20 857,20 +4,20
z toho:  

     ÚZ 00000 853,00 857,20 857,20 +4,20
neinvestiční dotace 0,00 339,58 339,58 +339,58
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 288,65 288,65 +288,65
     ÚZ 103133063 0,00 50,93 50,93 +50,93
příspěvek na provoz 794,00 801,50 801,50 +7,50
z toho:  

     ÚZ 00000 794,00 801,50 801,50 +7,50
neinvestiční dotace 0,00 208,94 208,94 +208,94
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 177,60 177,60 +177,60
     ÚZ 103133063 0,00 31,34 31,34 +31,34

příspěvek na provoz 748,00 753,80 753,80 +5,80
z toho:  

     ÚZ 00000 748,00 753,80 753,80 +5,80

neinvestiční dotace 0,00 466,61 466,61 +466,61
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 295,75 295,75 +295,75
     ÚZ 103133063 0,00 52,19 52,19 +52,19
     ÚZ 120513014 0,00 100,87 100,87 +100,87
     ÚZ 120113014 0,00 17,80 17,80 +17,80
investiční příspěvek 40,00 40,00 40,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 40,00 40,00 40,00 0,00

příspěvek na provoz 950,00 953,00 953,00 +3,00
z toho:  

     ÚZ 00000 950,00 953,00 953,00 +3,00

neinvestiční dotace 0,00 206,67 206,67 +206,67
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 175,67 175,67 +175,67
     ÚZ 103133063 0,00 31,00 31,00 +31,00

příspěvek na provoz 700,00 656,80 656,80 -43,20
z toho:  

     ÚZ 00000 700,00 656,80 656,80 -43,20
     ÚZ 00010 0,00 0,00 0,00 0,00

neinvestiční dotace 0,00 276,14 276,14 +276,14
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 234,72 234,72 +234,72
     ÚZ 103133063 0,00 41,42 41,42 +41,42

příspěvek na provoz 21 334,00 21 297,44 21 297,44 -36,56
z toho:  
     ÚZ 00000 21 334,00 21 272,22 21 272,22 -61,78
     ÚZ 00010 0,00 4,61 4,61 +4,61
     ÚZ 00113 0,00 20,61 20,61 +20,61
investiční příspěvek 166,00 166,00 166,00 0,00
z toho:  

     ÚZ 00000 166,00 166,00 166,00 0,00
neinvestiční dotace 0,00 6 067,13 6 067,13 +6 067,13
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 4 837,21 4 837,21 +4 837,21
     ÚZ 103133063 0,00 853,61 853,61 +853,61
     ÚZ 120513014 0,00 319,86 319,86 +319,86
     ÚZ 120113015 0,00 56,45 56,45 +56,45

MŠ U Jeslí

MŠ Resslova 

MŠ Švabinského

MŠ Sukova

MŠ U Topolů

MŠ U Stromovky

MŠ celkem



Rozpočtové úpravy transferů 

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet                     

r. 2017

Upravený 

rozpočet 

VIII.                   

r. 2017          

Skutečnost             

1 - 12/2017
Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2  : sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 3 777,00 4 411,25 4 411,25 +634,25
z toho:  

     ÚZ 00000 3 777,00 4 411,25 4 411,25 +634,25

neinvestiční dotace 0,00 1 641,17 1 641,17 +1 641,17
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 1 395,00 1 395,00 +1 395,00
     ÚZ 103133063 0,00 246,17 246,17 +246,17

příspěvek na provoz 2 998,00 3 014,00 3 014,00 +16,00
z toho:  

     ÚZ 00000 2 998,00 3 014,00 3 014,00 +16,00

neinvestiční dotace 0,00 621,74 621,74 +621,74
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 499,95 499,95 +499,95
     ÚZ 103133063 0,00 88,23 88,23 +88,23
     ÚZ 120513014 0,00 28,53 28,53 +28,53
     ÚZ 120113014 0,00 5,03 5,03 +5,03

investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 0,00
příspěvek na provoz 3 349,00 3 352,94 3 352,94 +3,94
z toho:  

     ÚZ 00000 3 349,00 3 352,94 3 352,94 +3,94
neinvestiční dotace 0,00 1 168,65 1 168,65 +1 168,65
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 993,35 993,35 +993,35
     ÚZ 103133063 0,00 175,30 175,30 +175,30
investiční příspěvek 180,00 180,00 180,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 180,00 180,00 180,00 0,00
příspěvek na provoz 3 890,00 3 962,90 3 962,90 +72,90
z toho:  

     ÚZ 00000 3 890,00 3 962,90 3 962,90 +72,90

neinvestiční dotace 0,00 900,13 900,13 +900,13
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 663,82 663,82 +663,82
     ÚZ 103133063 0,00 117,15 117,15 +117,15
     ÚZ 120513014 0,00 101,29 101,29 +101,29
     ÚZ 120113014 0,00 17,87 17,87 +17,87
investiční příspěvek 120,00 120,00 120,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 120,00 120,00 120,00 0,00

příspěvek na provoz 3 420,00 3 420,64 3 420,64 +0,64
z toho:  
     ÚZ 00000 3 420,00 3 420,64 3 420,64 +0,64
neinvestiční dotace 0,00 608,32 608,32 +608,32
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 517,07 517,07 +517,07
     ÚZ 103133063 0,00 91,25 91,25 +91,25

investiční příspěvek 0,00 50,00 50,00 +50,00
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 50,00 50,00 +50,00

příspěvek na provoz 2 483,00 2 509,80 2 509,80 +26,80
z toho:  

     ÚZ 00000 2 483,00 2 509,80 2 509,80 +26,80
neinvestiční dotace 0,00 464,70 464,70 +464,70
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 328,85 328,85 +328,85
     ÚZ 103133063 0,00 58,03 58,03 +58,03
     ÚZ 120513014 0,00 66,15 66,15 +66,15
     ÚZ 120113014 0,00 11,67 11,67 +11,67

ZŠ 1.Máje

ZŠ F.Hrubína

ZŠ a MŠ Frýdecká                               

ZŠ Gen. Svobody

ZŠ Gorkého

ZŠ Jarošova



Rozpočtové úpravy transferů 

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet                     

r. 2017

Upravený 

rozpočet 

VIII.                   

r. 2017          

Skutečnost             

1 - 12/2017
Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2  : sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 2 853,00 2 904,72 2 904,72 +51,72
z toho:  

     ÚZ 00000 2 853,00 2 904,72 2 904,72 +51,72
neinvestiční dotace 0,00 650,21 650,21 +650,21
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 552,68 552,68 +552,68
     ÚZ 103133063 0,00 97,53 97,53 +97,53
příspěvek na provoz 2 831,00 2 848,10 2 848,10 +17,10
z toho:  
     ÚZ 00000 2 831,00 2 848,10 2 848,10 +17,10
neinvestiční dotace 0,00 537,10 537,10 +537,10
z toho:

     ÚZ 103100253 0,00 10,91 10,91 +10,91
     ÚZ 103533063 0,00 456,53 456,53 +456,53
     ÚZ 103133063 0,00 69,66 69,66 +69,66

příspěvek na provoz 3 909,00 3 980,17 3 980,17 +71,17
z toho:  

     ÚZ 00000 3 909,00 3 980,17 3 980,17 +71,17
     ÚZ 00010 0,00 0,00 0,00 0,00
neinvestiční dotace 0,00 579,74 579,74 +579,74
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 492,78 492,78 +492,78
     ÚZ 103133063 0,00 86,96 86,96 +86,96

příspěvek na provoz 3 505,00 3 566,78 3 566,78 +61,78
z toho:  

     ÚZ 00000 3 505,00 3 566,78 3 566,78 +61,78
neinvestiční dotace 0,00 663,18 663,18 +663,18
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 501,72 501,72 +501,72
     ÚZ 103133063 0,00 88,54 88,54 +88,54
     ÚZ 120513014 0,00 61,98 61,98 +61,98
     ÚZ 120113014 0,00 10,94 10,94 +10,94
příspěvek na provoz 3 361,00 3 444,44 3 444,44 +83,44
z toho:  

     ÚZ 00000 3 361,00 3 444,44 3 444,44 +83,44
neinvestiční dotace 0,00 853,59 853,59 +853,59
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 725,55 725,55 +725,55
     ÚZ 103133063 0,00 128,04 128,04 +128,04
příspěvek na provoz 5 826,00 5 940,02 5 940,02 +114,02
z toho:  

     ÚZ 00000 5 826,00 5 940,02 5 940,02 +114,02
investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 0,00
neinvestiční dotace 0,00 639,20 639,20 +639,20
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 543,32 543,32 +543,32
     ÚZ 103133063 0,00 95,88 95,88 +95,88
příspěvek na provoz 6 041,00 6 125,20 6 125,20 +84,20
z toho:  

     ÚZ 00000 6 041,00 6 125,20 6 125,20 +84,20
investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 0,00
neinvestiční dotace 0,00 1 370,30 1 370,30 +1 370,30
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 1 164,75 1 164,75 +1 164,75
     ÚZ 103133063 0,00 205,55 205,55 +205,55

ZŠ Kpt. Jasioka

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

ZŠ K. Světlé

ZŠ M.Kudeříkové                           

ZŠ Moravská

ZŠ Mládežnická

ZŠ M.Pujmanové



Rozpočtové úpravy transferů 

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet                     

r. 2017

Upravený 

rozpočet 

VIII.                   

r. 2017          

Skutečnost             

1 - 12/2017
Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2  : sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 975,00 2 053,36 2 053,36 +1 078,36
z toho:  

     ÚZ 00000 975,00 2 053,36 2 053,36 +1 078,36
neinvestiční dotace 0,00 563,74 563,74 +563,74
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 479,18 479,18 +479,18
     ÚZ 103133063 0,00 84,56 84,56 +84,56

příspěvek na provoz 2 579,00 2 723,12 2 723,12 +144,12
z toho:  
     ÚZ 00000 2 579,00 2 715,53 2 715,53 +136,53
     ÚZ 00010 0,00 7,59 7,59 +7,59
neinvestiční dotace 0,00 470,94 470,94 +470,94
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 294,34 294,34 +294,34
     ÚZ 103133063 0,00 51,94 51,94 +51,94
     ÚZ 120513014 0,00 105,96 105,96 +105,96
     ÚZ 120113014 0,00 18,70 18,70 +18,70
příspěvek na provoz 1 008,00 1 031,96 1 031,96 +23,96
z toho:  

     ÚZ 00000 1 008,00 1 031,96 1 031,96 +23,96
neinvestiční dotace 0,00 646,92 646,92 +646,92
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 549,88 549,88 +549,88
     ÚZ 103133063 0,00 97,04 97,04 +97,04

příspěvek na provoz 3 944,00 4 034,70 4 034,70 +90,70
z toho:  
     ÚZ 00000 3 944,00 4 034,70 4 034,70 +90,70
neinvestiční dotace 0,00 672,52 672,52 +672,52
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 571,64 571,64 +571,64
     ÚZ 103133063 0,00 100,88 100,88 +100,88
příspěvek na provoz 56 749,00 59 324,10 59 324,10 +2 575,10
z toho:  

     ÚZ 00000 56 749,00 59 316,51 59 316,51 +2 567,51

     ÚZ 00010 0,00 7,59 7,59 +7,59

neinvestiční dotace 0,00 13 052,15 13 052,15 +13 052,15
z toho:

     ÚZ 103100253 0,00 10,91 10,91 +10,91
     ÚZ 103533063 0,00 10 730,41 10 730,41 +10 730,41

     ÚZ 103133063 0,00 1 882,71 1 882,71 +1 882,71

     ÚZ 120513014 0,00 363,91 363,91 +363,91

     ÚZ 120113014 0,00 64,21 64,21 +64,21
investiční příspěvek 300,00 350,00 350,00 +50,00
z toho:  

      ÚZ 00000 300,00 350,00 350,00 +50,00
příspěvek na provoz 2 399,00 2 707,40 2 707,40 +308,40
z toho:

     ÚZ 00000 2 399,00 2 707,40 2 707,40 +308,40
příspěvek na provoz 28 000,00 22 947,06 22 947,06 -5 052,94
z toho:  
     ÚZ 00000 28 000,00 22 916,90 22 916,90 -5 083,10
     ÚZ 00010 0,00 30,16 30,16 +30,16
neinvestiční dotace 0,00 21 058,00 21 058,00 +21 058,00
z toho:  
      ÚZ 13305 0,00 21 058,00 21 058,00 +21 058,00
investiční příspěvek 0,00 5 200,00 5 200,00 +5 200,00
z toho:  

      ÚZ 00000 0,00 5 200,00 5 200,00 +5 200,00
příspěvek na provoz 18 820,00 19 633,48 19 633,48 +813,48
z toho:  
     ÚZ 00000 18 820,00 19 633,48 19 633,48 +813,48
neinvestiční dotace 0,00 975,00 975,00 +975,00
z toho:  

     ÚZ 00345 0,00 975,00 975,00 +975,00

ASTERIX

MK

Domov seniorů Havířov

ZŠ Školní

ZŠ celkem

ZŠ a MŠ Selská                                          

ZŠ a MŠ Zelená                                         

ZŠ Žákovská



Rozpočtové úpravy transferů 

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet                     

r. 2017

Upravený 

rozpočet 

VIII.                   

r. 2017          

Skutečnost             

1 - 12/2017
Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2  : sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 38 447,00 39 686,23 39 686,23 +1 239,23
z toho:  

     ÚZ 00000 38 447,00 39 649,66 39 649,66 +1 202,66
     ÚZ 00010 0,00 36,57 36,57 +36,57
neinvestiční dotace 0,00 300,00 300,00 +300,00
z toho:  
     ÚZ 00341 0,00 300,00 300,00 +300,00

příspěvek na provoz 30 731,00 32 216,27 32 216,27 +1 485,27
z toho:  

     ÚZ 00000 30 731,00 32 216,27 32 216,27 +1 485,27

neinvestiční dotace 0,00 10 269,40 10 269,40 +10 269,40
z toho:  

     ÚZ 13305 0,00 9 843,00 9 843,00 +9 843,00
     ÚZ 00351 0,00 426,40 426,40 +426,40
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 3 235,98 3 235,98 +3 235,98
z toho:  

     ÚZ 00000 0,00 3 235,98 3 235,98 +3 235,98

příspěvek na provoz 31 640,00 33 898,80 33 898,80 +2 258,80
z toho:  

     ÚZ 00000 31 640,00 33 853,68 33 853,68 +2 213,68
     ÚZ 00010 0,00 11,88 11,88 +11,88
     ÚZ 00113 0,00 33,24 33,24 +33,24

příspěvek na provoz 9 449,00 9 943,30 9 943,30 +494,30
z toho:  

      ÚZ 00000 9 449,00 9 943,30 9 943,30 +494,30

neinvestiční dotace 0,00 7 828,00 7 828,00 +7 828,00
z toho:  

     ÚZ 13305 0,00 7 828,00 7 828,00 +7 828,00

238 035,00 310 155,74 310 155,74 +72 120,74

MŠ provoz 21 334,00 21 297,44 21 297,44 -36,56
ZŠ provoz 56 749,00 59 324,10 59 324,10 +2 575,10
Ostatní př. organizace - provoz 159 486,00 161 032,54 161 032,54 +1 546,54
z toho:

     ÚZ 00000 237 569,00 241 509,42 241 509,42 +3 940,42
     ÚZ 00010 0,00 90,81 90,81 +90,81
     ÚZ 00113 0,00 53,85 53,85 +53,85
investiční příspěvek 466,00 5 716,00 5 716,00 +5 250,00
z toho:  

     ÚZ 00000 466,00 5 716,00 5 716,00 +5 250,00
neinvestiční dotace 0,00 59 549,68 59 549,68 +59 549,68
z toho:

     ÚZ 00341 0,00 300,00 300,00 +300,00
     ÚZ 00345 0,00 975,00 975,00 +975,00
     ÚZ 00351 0,00 426,40 426,40 +426,40
     ÚZ 13305 0,00 38 729,00 38 729,00 +38 729,00
     ÚZ 103533063 0,00 15 567,62 15 567,62 +15 567,62
     ÚZ 103133063 0,00 2 736,32 2 736,32 +2 736,32
     ÚZ 103100253 0,00 10,91 10,91 +10,91
     ÚZ 120513014 0,00 683,77 683,77 +683,77
     ÚZ 120113014 0,00 120,66 120,66 +120,66
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 3 235,98 3 235,98 +3 235,98
z toho:  

      ÚZ 00000 0,00 3 235,98 3 235,98 +3 235,98

Investiční nebo neinvestiční dotace je poskytnuta ze státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtu kraje.

Investiční příspěvek je poskytnut z rozpočtu zřizovatele.

Příspěvkové organizace celkem

SANTÉ 

SSRZ

MKS

SSmH



Návrh rozdělení výsledků hospodaření

 příspěvkových organizací

za rok 2017 do peněžních fondů 

Příloha č. 4

(v Kč) 

MŠ Balzacova +59 950,45 19 950,45 40 000,00

MŠ "U kamarádů" +18 286,39 18 286,39 0,00

MŠ ČSA +195 155,50 135 155,50 60 000,00

MŠ E. Holuba +1 043,80 1 043,80 0,00

MŠ Horymírova +19 965,19 14 965,19 5 000,00

MŠ Kosmonautů 0,00 0,00 0,00

MŠ Lípová +52 967,43 52 967,43 0,00

MŠ Mládí 0,00 0,00 0,00

MŠ Moravská +16 872,13 16 872,13 0,00

MŠ Okružní +45 619,75 25 619,75 20 000,00

MŠ Petřvaldská +209 236,27 209 236,27 0,00

MŠ Přímá +90 660,57 90 660,57 0,00

MŠ Puškinova 0,00 0,00 0,00

MŠ Radniční +29 200,81 29 200,81 0,00

MŠ Resslova +136 165,61 86 165,61 50 000,00

MŠ Sukova +96 827,81 46 827,81 50 000,00

MŠ Švabinského 0,00 0,00 0,00

MŠ U Jeslí +83 888,04 63 888,04 20 000,00

MŠ U Stromovky +89 670,91 49 670,91 40 000,00

MŠ U Topolů +24 110,20 14 110,20 10 000,00

MŠ celkem +1 169 620,86 874 620,86 295 000,00

ZŠ 1. máje +136 616,86 136 616,86 0,00

ZŠ F. Hrubína +263 785,52 263 785,52 0,00

ZŠ a MŠ Frýdecká +36 671,22 36 671,22 0,00

ZŠ Gen. Svobody +192 126,87 192 126,87 0,00

ZŠ Gorkého +40 163,62 40 163,62 0,00

ZŠ Jarošova +75 899,98 15 899,98 60 000,00

ZŠ K. Světlé +257 174,09 257 174,09 0,00

ZŠ Kpt. Jasioka +134 600,96 27 000,96 107 600,00

ZŠ M. Kudeříkové +152 766,30 102 766,30 50 000,00

ZŠ M. Pujmanové 0,00 0,00 0,00

ZŠ Mládežnická 0,00 0,00 0,00

ZŠ Moravská +210 574,50 138 680,50 71 894,00

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 0,00 0,00 0,00

ZŠ a MŠ Selská +28 759,19 28 759,19 0,00

ZŠ Školní +217 535,92 117 535,92 100 000,00

ZŠ a MŠ Zelená +800,06 640,06 160,00

ZŠ Žákovská +76 995,42 16 995,42 60 000,00

ZŠ celkem +1 824 470,51 1 374 816,51 449 654,00

ASTERIX +125 000,00 100 000,00 25 000,00

DSH 0,00 0,00 0,00

MK +294 148,77 294 148,77 0,00

MKS +98 635,16 98 635,16 0,00

SSmH 0,00 0,00 0,00

SSRZ +226 390,26 46 390,26 180 000,00

SANTÉ 0,00 0,00 0,00

C e l k e m +3 738 265,56 +2 788 611,56 +949 654,00

Příspěvkové               

organizace

Výsledek hospodaření               

r. 2017
Fond odměnRezervní fond



Seznam použitých zkratek

ASTERIX  - ASTERIX-středisko volného času Havířov, p.o. 

č.  - číslo

DSH  - Domov seniorů Havířov, p.o.

EO  - ekonomický odbor

FI  - fond investic

FO  - fond odměn

 FKSP  -  fond kulturních a sociálních potřeb 

 Kč  -  Korun českých 

 MK  -  Městská knihovna 

 MKS  -  Městské kulturní středisko 

 MPSV  -  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 MŠ  -  mateřská škola 

 PO  -  příspěvková organizace 

 r.  -  rok 

 RF  -  rezervní fond 

 RMH  -  Rada města Havířova 

 SANTÉ  - 

 Sb.  -  sbírka 

 SSmH  -  Sociální služby města Havířova 

 SSRZ  -  Správa sportovních a rekreačních zařízení 

 tis.  -  tisíc 

 VH  -  výsledek hospodaření 

 ZMH  -  Zastupitelstvo města Havířova 

 ZŠ  -  základní škola 

 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 



Důvodová zpráva: 

 

Město Havířov bylo v roce 2017 zřizovatelem 44 příspěvkových organizací (do 31. 7. 2017)  

a 43 příspěvkových organizací (od 1. 8. 2017), a to příspěvkové organizace školského 

charakteru a ostatní příspěvkové organizace. Všechny tyto organizace mají právní 

subjektivitu. 

Mezi příspěvkové organizace školského charakteru patří 19 MŠ (s účinností od 1. 8. 2017 

došlo ke sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov – Podlesí Kosmonautů 

4/1319, IČO: 61988626 a Mateřská škola Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 

61988685, kdy přejímající organizací se stala příspěvková organizace Mateřská škola Havířov 

– Podlesí Balzacova 2/1190) a 17 ZŠ. Rovněž mezi školské organizace také patří příspěvková 

organizace ASTERIX. Tyto školské organizace mají část provozních výdajů financovány ze 

státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje (jedná se o přímé výdaje právnických osob 

vykonávajících činnost škol a školských zařízení). Tyto finanční prostředky nejsou převáděny 

na účty školských organizací prostřednictvím účtu zřizovatele, ale přímo na účty školských 

organizací.  

Do skupiny ostatní příspěvkové organizace patří celkem 6 příspěvkových organizací: Domov 

seniorů Havířov, Městská knihovna Havířov, Městské kulturní středisko Havířov, SANTÉ – 

centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov, Sociální služby města 

Havířova a Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov. 

 

Každá příspěvková organizace byla zřízena za tím účelem, aby pro město Havířov zajišťovala  

určitou činnost, respekt. více činností. Výčet těchto činností je dán zřizovací listinou 

příspěvkové organizace. V rámci této činnosti vytváří příspěvková organizace vlastní výnosy, 

ale také i vlastní náklady. Tyto vlastní náklady jsou určeny na chod vlastní organizace, ale 

především na činnosti, které má příspěvková organizace podle zřizovací listiny zajišťovat  

a vykonávat. Rozdíl mezi těmito výnosy a náklady je saldo = výsledek hospodaření. 

Rozpočtovaný výsledek hospodaření by měl být větší jak 0 a nebo se rovnat 0. K dosažení 

takového výsledku hospodaření musí zřizovatel (město Havířov) poskytnout příspěvkové 

organizaci ze svých vlastních prostředků neinvestiční příspěvek na provoz. Tento příspěvek 

na provoz se stává součástí výnosů příspěvkové organizace. 

Mimo hlavní činnosti může mít příspěvková organizace i činnost vedlejší (doplňkovou). Tato 

činnost musí být uvedena ve zřizovací listině. Vedlejší činnost není dotována, přesto by mělo 

platit pravidlo, že výnosy z vedlejší činnosti jsou větší a nebo minimálně rovny nákladům 

vedlejší činnosti. Dosažený výsledek hospodaření z vedlejší činnosti použije příspěvková 

organizace v hlavní činnosti.  

 

Zřizovatel může příspěvkové organizaci poskytnout investiční příspěvek. Ze státních fondů  

jiných veřejných rozpočtů může být příspěvkové organizaci poskytnuta investiční dotace. 

Investiční příspěvek a investiční dotace není ve výnosech, ale je zdrojem fondu investic. 

Dle ustanovení § 102, odst. (2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, plní úlohu zřizovatele příspěvkových organizací RMH. Proto také 

RMH schvaluje hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací.  

 

Mateřské školy: 

MŠ dosáhly za rok 2017 výsledek hospodaření +1 169,62 tis. Kč (tj. z hlavní a vedlejší 

činnosti). Oproti roku 2016, kdy bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši 1 552,50  

tis. Kč, je to pokles  o 382,88 tis. Kč. S nulovým výsledkem hospodaření v r. 2017 skončily  

4 MŠ, v r. 2016 to byla 1 MŠ. Největší výsledek hospodaření měla MŠ Petřvaldská +209,24 
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tis. Kč. Z celkového dosaženého výsledku hospodaření ve výši +1 169,62 tis. Kč je podíl 

vedlejší činnosti 1,65 % (v roce 2016 to bylo 1,28 %). 

 

V následující tabulce jsou MŠ dány do 2 skupin a to podle toho, zda mají jen hlavní činnost 

anebo i činnost vedlejší (tis. Kč): 

 

 

Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2016 

Rozdíl 

2017-2016 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2016 

Rozdíl 

2017-2016 

Výnosy          ∑ 138 329,37 130 036,37 +8 293,00 493,84 614,40 -120,56 

Náklady        ∑ 137 179,06 128 503,70 +8 675,36 474,53 594,57 -120,04 

Výsledek 

hospodaření  ∑ 
+1 150,31 + 1 532,67 -382,36 +19,31 +19,83 -0,07 

 

Vedlejší činnost vykonávalo v roce 2017 celkem 6 MŠ (MŠ Balzacova, MŠ ČSA, MŠ  

E. Holuba, MŠ Lípová, MŠ Moravská a MŠ Petřvaldská). 

 

 

Základní školy: 

Výsledek hospodaření ZŠ za rok 2017 je ve výši 1 824,47 tis. Kč (tj. z hlavní a vedlejší 

činnosti). Oproti roku 2016, kdy bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši 1 493,82 tis. 

Kč, je to nárůst o 330,64 tis. Kč. Ze 17 ZŠ měly nulový výsledek hospodaření 3 ZŠ, v roce 

2016 to byly 4 ZŠ. V roce 2017 měla nejvyšší výsledek hospodaření ZŠ F. Hrubína, a to 

+263,79 tis. Kč. 

Z celkového dosaženého výsledku hospodaření ve výši +1 824,47 tis. Kč je podíl vedlejší 

činnosti 72,77 % (v roce 2016 to bylo 89,31 %). 

 

V následující tabulce jsou ZŠ rozděleny do 2 skupin, podle toho, zda mají jen hlavní činnost 

anebo i činnost vedlejší (tis. Kč): 

 

 

Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2016 

Rozdíl 

2017 - 2016 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2016 

Rozdíl 

2017 - 2016 

Výnosy          ∑ 420 481,34 386 490,52 +33 990,82 10 163,05 9 914,85 +248,20 

Náklady        ∑ 419 984,45 386 330,83 +33 653,62 8 835,47 8 580,72 +254,75 

Výsledek 

hospodaření  ∑ 
+496,89 + 159,69 +337,20 +1 327,57 +1 334,13 -6,56 

 

Z celkového počtu ZŠ (17) vykonává pouze hlavní činnost  jen jedna ZŠ (ZŠ a MŠ Zelená). 

Zbývajících 16 ZŠ vykonává jak hlavní tak i vedlejší činnost. 

 

Výsledky hospodaření podle jednotlivých příspěvkových organizací v letech 2017 a 2016  

jsou uvedeny v Příloze č. 1.  

 

 

ASTERIX 

Příspěvková organizace ASTERIX vykonává pouze hlavní činnost a výsledek hospodaření je 

za rok 2017 ve výši +125,00 tis. Kč. Oproti roku 2016 je výsledek hospodaření nižší 

o 175,05 tis. Kč. Meziroční index výsledku hospodaření je 0,4166. Výnosy jsou při 
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meziročním srovnání vyšší o 533,59 tis. Kč a rovněž náklady oproti roku 2016 vzrostly, a to o 

708,64 tis. Kč.  

 

Meziroční porovnání výnosů a nákladů v hlavní činnost (tis. Kč): 

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2016 

Rozdíl 

2017-2016 

Index 

2017:2016 

Výnosy 12 416,38 11 882,79 +533,59 1,0449 

Náklady 12 291,38 11 582,74 +708,64 1,0612 

Výsledek hospodaření +125,00 +300,05 -175,05 0,4166 

 

 

Domov seniorů Havířov 

DSH dosáhl v roce 2017 nulový výsledek hospodaření. Rovněž v roce 2016 byl výsledek 

hospodaření nulový. Výnosy za rok 2017 dosáhly v hlavní činnosti výše 107 666,23 tis. Kč a 

ve srovnání s rokem 2016 došlo k nárůstu o 9 774,16 tis. Kč. Na zvýšení výnosů v roce 2017 

měl vliv i meziročně vyšší příspěvek na provoz od zřizovatele - dotace z MSK. Náklady DSH 

spojené s hlavní činností se meziročně zvýšily o 9 773,07 tis. Kč. Na růstu nákladů se nejvíce 

podílely mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody. 

 

Meziroční porovnání hlavní a vedlejší činnosti (tis. Kč): 

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2016 

Rozdíl 

2017-2016 

Index 

2017:2016 

Výnosy 107 666,23 97 892,07 +9 774,16 1,0999 

Náklady 107 666,68 97 893,61 +9 773,07 1,0998 

Výsledek hospodaření -0,45 -1,54 -1,99 - 

 

 
    

Vedlejší činnost 
Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2016 

Rozdíl 

2017-2016 

Index 

2017:2016 

Výnosy 7,68 18,49 -10,81 0,4154 

Náklady 7,23 16,95 -9,72 0,4266 

Výsledek hospodaření +0,45 +1,54 -1,09 0,2922 

 

 

Městská knihovna Havířov 

MK má jen hlavní činnost, jejíž výsledek hospodaření za rok 2017 byl v celkové výši +294,15 

tis. Kč. V roce 2016 byl výsledek hospodaření nulový. Výnosy MK jsou oproti roku 2016 

vyšší o 570,81 tis. Kč a náklady o 276,66 tis. Kč. Při meziroční porovnání výnosových 

položek je patrný významný nárůst příspěvku na provoz od zřizovatele, a to o 1 270,15 tis. Kč 

Na nárůstu nákladů se nejvíce podílely mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody. 

 

 

Meziroční porovnání ukazatelů hlavní činnosti (tis. Kč): 

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2016 

Rozdíl 

2017-2016 

Index 

2017:2016 

Výnosy 22 826,56 22 255,75 +570,81 1,0257 

Náklady 22 532,41 22 255,75 +276,66 1,0124 
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Výsledek hospodaření +294,15  0,00 +294,15 - 

 

 

Městské kulturní středisko Havířov 

MKS mělo v roce 2017 výsledek hospodaření v celkové výši +98,64 tis. Kč. Oproti roku 2016 

je to pokles o 1 330,26 tis. Kč. MKS má hlavní i vedlejší činnost.  

Výnosy z hlavní činnosti meziročně vzrostly o 3 356,38 tis. Kč. Na zvýšení výnosů MKS mají  

významný podíl tržby z prodeje služeb, a to o 1 066,76 tis. Kč a zvýšení příspěvku na provoz 

od zřizovatele“, a to o 1 067,88 tis. Kč. 

Náklady z hlavní činnosti MKS se meziročně zvýšily, a to o 4 615,53 tis. Kč. Na růst nákladů 

se nejvíce podílely ostatní služby, vyšší mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody. 

 

Výnosy a náklady MKS z hlavní činnosti (tis. Kč): 

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2016 

Rozdíl 

2017-2016 

Index 

2017:2016 

Výnosy 76 227,55 72 871,17 +3 356,38 1,0461 

Náklady 77 354,12 72 738,59 +4 615,53 1,0635 

Výsledek hospodaření -1 126,57 +132,58 -993,99 - 

 

Výnosy a náklady z vedlejší činnosti jsou ve srovnatelné výši jako v roce 2016. Výnosy 

z vedlejší činnosti se meziročně snížily o 32,35 tis. Kč a náklady z vedlejší činnosti se zvýšily 

o 38,76 tis. Kč. 

 

Výnosy a náklady MKS z vedlejší činnosti (tis. Kč): 

Vedlejší činnost 
Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2016 

Rozdíl 

2017-2016 

Index 

2017:2016 

Výnosy 1 851,61 1 883,96 -32,35 0,9828 

Náklady 626,40 587,64 +38,76 1,0660 

Výsledek hospodaření +1 225,21 +1 296,32 -71,11 0,9451 

 

 

Sociální služby města Havířova 

SSmH vykonávají pouze hlavní  činnost. SSmH v roce 2017, tak jako v roce 2016, dosáhly 

nulového výsledku hospodaření. Výnosy i náklady SSmH byly oproti roku 2016 vyšší                   

o 6 421,72 tis. Kč. Výnosy vzrostly zejména díky tržbám z prodeje služeb (meziroční nárůst  

o 394,67 tis. Kč) a zvýšením příspěvku na provoz od zřizovatele o 3 415,27 tis. Kč oproti 

roku 2016. Na růstu nákladů se nejvíce podílely mzdové náklady a s tím spojené zákonné 

odvody. 

 

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a výsledku hospodaření SSmH (tis. Kč):  

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2016 

Rozdíl 

2017-2016 

Index 

2017:2016 

Výnosy 70 013,20  63 591,48 +6 421,72 1,1009 

Náklady 70 013,20 63 591,48 +6 421,72 1,1009 

Výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,0000 
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Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

SSRZ má hlavní i vedlejší činnost. Celkový výsledek hospodaření za rok 2017 je ve výši 

226,39 tis. Kč, meziroční pokles výsledku hospodaření je 272,16 tis. Kč. Výnosy SSRZ 

z hlavní činnosti se meziročně zvýšily o 1 882,12 tis. Kč. Při meziroční porovnání 

výnosových položek je patrný významný nárůst u položky tržby z prodeje služeb, kde je 

nárůst +343,33 tis. Kč a u příspěvku na provoz, a to +3 077,99 tis. Kč. 

Náklady v hlavní činnosti vzrostly oproti roku 2016 o 2 152,00 tis. Kč. Na růst nákladů se 

nejvíce podílely mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody. 

 

Meziroční porovnání podle činností (tis. Kč): 

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2016 

Rozdíl 

2017-2016 

Index 

2017:2016 

Výnosy 56 705,98           54 823,86 +1 882,12 1,0343 

Náklady 56 511,12 54 359,12 +2 152,00 1,0396 

Výsledek hospodaření +194,86 +464,74 -269,88 0,4193 

 

 

 

SANTÉ - centrum ambulantních  a pobytových sociálních služeb 

SANTÉ vykonává pouze hlavní činnost. Výsledek hospodaření za rok 2017 je vyrovnaný  

a dosáhl nulové hodnoty. Také v roce 2016 bylo dosaženo stejného výsledku  

hospodaření. Výnosy SANTÉ se meziročně zvýšily o 1 993,81 tis. Kč (největší vliv mělo 

zvýšení příspěvku na provoz od zřizovatele o 859,46 tis. Kč a příspěvku na provoz – MPSV  

o 1 557,00 tis. Kč). 

Při meziročním srovnání dílčích nákladových položek je patrný největší nárůst u mzdových 

nákladů a s tím spojených zákonných odvodů, kde došlo ke zvýšení +1 578,05 tis. Kč.  

 

Meziroční porovnání ukazatelů hlavní činnosti (tis. Kč): 

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2016 

Rozdíl 

2017-2016 

Index 

2017:2016 

Výnosy 24 108,72 22 114,91 +1 993,81 1,0902 

Náklady 24 108,72 22 114,91 +1 993,81 1,0902 

Výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Celkové meziroční porovnání výnosů, nákladů a výsledku hospodaření všech (43) 

příspěvkových organizací (tis. Kč): 

 

 

Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2016 

Rozdíl 

2017-2016 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2016 

Rozdíl 

2017-2016 

Výnosy          ∑ 928 775,33 861 958,92 +66 816,41 13 141,99 12 730,24 +411,75 

Náklady        ∑ 927 641,14 859 370,73 +67 270,41 10 537,91 10 044,61 +493,30 

Vedlejší činnost 
Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2016 

Rozdíl 

2017-2016 

Index 

2017:2016 

Výnosy 625,81 298,54 +327,27 2,0962 

Náklady 594,28 264,73 +329,55 2,2449 

Výsledek hospodaření +31,53 +33,81 -2,28 0,9326 
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Výsledek 

hospodaření  ∑ 
+1 134,19 +2 588,19  -1 454,00 +2 604,08 +2 685,63 -81,55 

 

 

V Příloze č. 2 je přehled hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v letech 2017 

a 2016 v členění na hlavní a vedlejší činnost. V Příloze č. 4 je uveden návrh rozdělení 

výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 do peněžních fondů. 

 

 

Rozdělení příspěvkových organizací do skupin podle výše dosaženého výsledku hospodaření 

(tis. Kč a počet příspěvkových organizací): 

 

Výsledek 

hospodaření 

Příspěvková 

organizace 

0 
do 

5 

od 5 

do 

10 

od 10 

do 20 

od 

20 

do 

50 

od 50 

do100 

od 100 

do 250 

od 

250 

do 

500 

od 500 

do 

1000 

od 1000 

do 2000 

od 2000 

do 5000 

nad 

5000 

MŠ 4 1 0 3 3 6 3 0 0 0 0 0 

ZŠ 3 1 0 0 3 2 6 2 0 0 0 0 

ASTRIX 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Ostatní 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 

Celkem 10 3 0 3 6 9 11 2 0 0 0 0 

 

Příspěvkové organizace, v souladu s § 29 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tvoří tyto své peněžní fondy: 

a) rezervní fond (RF), 

b) fond investic (FI), 

c) fond odměn (FO), 

d) fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP). 

 

Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku. Zásady tvorby 

a použití těchto peněžních fondů jsou stanoveny v § 30 až 33 tohoto zákona.  
 

 

Rezervní fond 

 

Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na 

základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o případné převody do 

fondu odměn. Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace je vytvořen tehdy, 

jestliže skutečné výnosy jejího hospodaření jsou spolu s přijatým provozním příspěvkem větší 

než její provozní náklady. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu  

a do fondu odměn schvaluje zřizovatel. Zdrojem rezervního fondu mohou být též peněžní 

dary a prostředky převedené podle § 28 odst. 6. 

 

Rezervní fond, s výjimkou účelově určených peněžních darů a prostředků převedených podle 

§ 28 odst. 6, používá příspěvková organizace: 

a) k dalšímu rozvoji své činnosti, 

b) k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, 

c) k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně, 

d) k úhradě své ztráty za předchozí léta. 

Účelově určené peněžní dary se použijí v souladu s jejich určením. 
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Zřizovatel může dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu, 

s výjimkou účelově určených peněžních darů a prostředků převedených podle § 28 odst. 6, 

použila k posílení svého fondu investic. 

 

Toky na rezervním fondu za rok 2017 (v tis. Kč): 

 
Počáteční 

stav 

k 1.1.2017 

Převod VH 

(2016) na 

RF 

Tvorba 

RF v       

r. 2017 

Převod 

z RF do 

FI 

Zapojení 

RF 

Konečný 

stav 

k 31.12.2017 

MŠ 3 033,69 +1 220,50 +1 642,17 -534,00 -664,14 4 698,22 

ZŠ 4 530,56 +1 202,74 +7 071,24 -980,63 -1 415,71 10 408,20 

ASTERIX 411,04 +200,05 +75,00 -250,00 -180,85 255,24 

DSH 4 804,10 0,00 +74,42 0,00 -50,24 4 828,28 

MK 2 066,55 0,00 +3,50 -400,00 0,00 1 670,05 

MKS 10 407,25 +1 428,89 +360,30 -8 300,00 -2 430,36 1 466,08 

SSmH 2 193,58 0,00 30,00 0,00 -1 151,29 1 072,29 

SSRZ 6 106,03 +498,56 0,00 0,00 0,00 6 604,59 

SANTÉ 3 292,17 0,00 +2,00 0,00 0,00 3 294,17 

CELKEM 36 844,97 +4 550,75 +9 258,63 -10 464,63 -5 892,58 34 297,12 

 

 

Fond investic 
 

Fond investic vytváří příspěvková organizace k financování svých investičních potřeb.  

Zdrojem fondu investic jsou: 

a) peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 

prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu,  

b) investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele, 

c) investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, 

d) příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliže to zřizovatel 

podle svého rozhodnutí připustí, 

e) peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo použitelné 

k investičním účelům, 

f) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví příspěvkové 

organizace, 

g) převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. 

 

Tvorba fondu investic z odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v hlavní 

činnosti není, v případě městem Havířov zřízených příspěvkových organizací, krytá. Tyto 

odpisy jsou kryty jen u vedlejší činnosti. Proto v čerpání fondů investic je i vyvedení odpisů 

z ostatních výnosů z činnosti. Stavy fondů investic příspěvkových organizací uvedených 

v Příloze č. 1 jsou finančně kryty. 

 

Fond investic příspěvkové organizace se používá: 

a) na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 

s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 

b) k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, 

c) k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uložil, 

d) k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, 

který příspěvková organizace používá pro svou činnost. 
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Ke krytí investičních potřeb lze se souhlasem zřizovatele použít též investičních úvěrů nebo 

půjček. 

 

 

Toky na fondu investic za rok 2017 (v tis. Kč): 

 
Počáteční stav 

k 1.1.2017 

Tvorba FI  

v r. 2017 

Převod 

z RF do FI 

Zapojení 

FI 

Konečný stav 

k 31.12.2017 

MŠ 372,33 +2 973,30 -534,00 -2 485,07 326,56 

ZŠ 2 236,96 +4 530,56 -980,63 -3 383,29 2 403,60 

ASTERIX 16,68 +411,04 -250,00 -117,78 59,94 

DSH 2 914,77 +5 200,00 0,00 -611,12 7 503,65 

MK 38,68 952,73 -400,00 -152,73 438,68 

MKS 629,19 +17 857,40 -8 300,00 -9 649,00 537,59 

SSmH 73,18 +4 687,75 0,00 -2 858,58 1 902,35 

SSRZ 1 108,72 11 337,06 0,00 -11 837,72 608,06 

SANTÉ 315,32 +416,49 0,00 -416,49 315,32 

CELKEM 7 705,83 +48 366,33 -10 464,63 -31 511,78 14 095,75 

Pozn.: v tabulce jsou ve sloupci „Tvorba FI“ zahrnuty i nekryté odpisy, ty jsou však současně 

zahrnuty i ve sloupci „Zapojení FI“. 

 

 

Fond odměn 
 

Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to do 

výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % objemu prostředků na platy stanoveného 

zřizovatelem nebo zvláštním právním předpisem, a peněžními dary účelově určenými na 

platy. 

Převod peněžních prostředků do fondu odměn schvaluje zřizovatel. 

Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům. Přednostně se z fondu odměn hradí případné 

překročení stanoveného objemu prostředků na platy. 

 

Toky na fondu odměn za rok 2017 (v tis. Kč): 

 
Počáteční stav 

k 1.1.2017 

Převod VH 

(2016) na FO 
Zapojení FO 

Konečný stav 

k 31.12.2017 

MŠ 593,34 +332,00 -154,92 770,42 

ZŠ 1 904,23 +291,07 -355,77 1 839,53 

ASTERIX 259,60 +100,00 -62,00 297,60 

DSH 189,73 0,00 -0,01 189,72 

MK 544,89 0,00 0,00 544,89 

MKS 671,25 0,00 0,00 671,25 

SSmH 1 098,76 0,00 -257,73 841,03 

SSRZ 1 101,42 0,00 +0,01 1 101,43 

SANTÉ 485,48 0,00 0,00 485,48 

CELKEM 6 848,70 +723,07 -830,42 6 741,35 
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FKSP 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem na vrub nákladů 

příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, 

popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní 

plnění za vykonávanou práci. 

Fond kulturních a sociálních potřeb je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu  

s jeho schváleným rozpočtem. Vyúčtování skutečného základního přídělu se provede v rámci 

účetní závěrky.  

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších 

potřeb a je určen zaměstnancům v pracovním poměru k příspěvkové organizaci, žákům 

středních odborných učilišť a učilišť, interním vědeckým aspirantům, důchodcům, kteří při 

prvém odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně 

pracovali u příspěvkové organizace, případně rodinným příslušníkům zaměstnanců a jiným 

fyzickým nebo i právnickým osobám. 

 

Další příjmy, výši tvorby a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb stanoví 

Ministerstvo financí vyhláškou. 

 

Toky na fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2017 (v tis. Kč): 

 
Počáteční stav 

k 1.1.2017 
Tvorba FKSP 

Zapojení 

FKSP 

Konečný stav 

k 31.12.2017 

MŠ 897,73 +1 486,98 -1 253,60 1 131,12 

ZŠ 1 940,59 +4 644,31 -3 547,99 3 036,91 

ASTERIX 74,45 +106,44 -67,38 113,51 

DSH 395,40 +1 037,32 -970,13 462,58 

MK 130,34 +228,44 -159,14 199,64 

MKS 81,40 +288,73 -290,75 79,38 

SSmH 212,12 +701,14 -582,59 330,66 

SSRZ 144,10 +414,07 -370,78 187,40 

SANTÉ 178,90 +270,41 -222,88 226,43 

CELKEM 4 055,03 +9 177,84 -7 465,24 5 767,63 

 

Počáteční a konečné stavy fondů všech příspěvkových organizací za rok 2017 jsou uvedeny 

v Příloze č. 1. 

 

Žádná, městem zřízená příspěvková organizace, nevytváří ze své činnosti takové výnosy, 

které by financovaly její potřeby, a to ani s přispěním vedlejší činnosti. Proto město Havířov 

poskytuje svým příspěvkovým organizacím příspěvky na provoz a v určitých případech 

investiční příspěvky. Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 byla na příspěvky na provoz 

určena částka 237 569,00 tis. Kč (ze zdrojů města). Rozpočtovými úpravami došlo ke zvýšení 

příspěvků na provoz, které poskytnul zřizovatel, na částku 241 654,08 tis. Kč. 

Do schváleného rozpočtu se nezahrnují neinvestiční a investiční dotace (transfery), protože 

poskytovatelem těchto průtokových dotací není město Havířov a jsou řešeny až v průběhu 

roku. V roce 2017 byly poskytnuty pouze neinvestiční dotace, a to v částce 59 549,68 tis. Kč. 

Na investiční příspěvky příspěvkovým organizacím byla ve schváleném rozpočtu určena 

částka 466,00 tis. Kč a po rozpočtových úpravách to bylo 5 716,00 tis. Kč. 

 

Přehled příspěvků na provoz, investičních příspěvků, neinvestičních a investičních dotací  

(v tis. Kč): 
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Příspěvek na provoz 

„Schválený rozpočet“ 

Příspěvek na provoz 

„Upravený rozpočet“ 

Skutečně vyplacený 

příspěvek na provoz 

MŠ 21 334,00 21 297,44 21 297,44 

ZŠ 56 749,00 59 324,10 59 324,10 

ASTERIX 2 399,00 2 707,40 2 707,40 

DSH 28 000,00 22 947,06 22 947,06 

MK 18 820,00 19 633,48 19 633,48 

MKS 38 447,00 39 686,23 39 686,23 

SSmH 30 731,00 32 216,27 32 216,27 

SSRZ 31 640,00 33 898,80 33 898,80 

SANTÉ 9 449,00 9 943,30 9 943,30 

CELKEM 237 569,00 241 654,08 241 654,08 

 

 

 
Investiční příspěvek 

„Schválený rozpočet“ 

Investiční příspěvek 

„Upravený rozpočet“ 

Skutečně vyplacený 

investiční příspěvek 

MŠ 166,00 166,00 166,00 

ZŠ 300,00 350,00 350,00 

ASTERIX 0,00 0,00 0,00 

DSH 0,00 5 200,00 5 200,00 

MK 0,00 0,00 0,00 

MKS 0,00 0,00 0,00 

SSmH 0,00 0,00 0,00 

SSRZ 0,00 0,00 0,00 

SANTÉ 0,00 0,00 0,00 

CELKEM 466,00 5 716,00 5 716,00 

 

 
Investiční půjčené 

prostředky „Schválený 

rozpočet“ 

Investiční půjčené 

prostředky 

„Upravený rozpočet“ 

Skutečně vyplacené 

investiční prostředky 

MŠ 0,00 0,00 0,00 

ZŠ 0,00 0,00 0,00 

ASTERIX 0,00 0,00 0,00 

DSH 0,00 0,00 0,00 

MK 0,00 0,00 0,00 

MKS 0,00 0,00 0,00 

SSmH 0,00 3 235,98 3 235,98 

SSRZ 0,00 0,00 0,00 

SANTÉ 0,00 0,00 0,00 

CELKEM 0,00 3 235,98 3 235,98 

 

 

 

 

 
Skutečně přijaté 

neinvestiční dotace 

Skutečně přijaté 

investiční dotace 
Přijaté dotace celkem 

MŠ 6 067,13 0,00 6 067,13 

ZŠ 13 052,15 0,00 13 052,15 
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ASTERIX 0,00 0,00 0,00 

DSH 21 058,00 0,00 21 058,00 

MK 975,00 0,00 975,00 

MKS 300,00 0,00 300,00 

SSmH 10 269,40 0,00 10 269,40 

SSRZ 0,00 0,00 0,00 

SANTÉ 7 828,00 0,00 7 828,00 

CELKEM 59 549,68 0,00 59 549,68 

 

ZMH v roce 2017 schválilo zvýšení příspěvku na provoz o navýšení mzdových nákladů 

včetně odvodů, a to z důvodu, vyplývajícího z nového nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým 

se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů navyšují mzdové náklady včetně odvodů. 

Domov seniorů Havířov pokryl navýšení mezd z vlastních zdrojů (PO předloží do 2. 2. 2018 

vyúčtování).  

Městská knihovna Havířov 788 040,00 Kč 

Městské kulturní středisko Havířov 1 108 000,00 Kč 

Sociální služby města Havířova 1 470 954,00 Kč 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 2 096 560,00 Kč 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb              494 296,00 Kč 
 

 

ZMH v roce 2017 rovněž schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné 

finanční výpomoci zřizovatelem s příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova. 

Finanční prostředky jsou určeny na financování rekonstrukce objektu Nízkoprahového 

denního centra pro osoby bez přístřeší na ulici Hřbitovní 2 v Havířově – Šumbarku a výdaje 

budou investiční. Návratná finanční výpomoc se poskytuje se lhůtou splatnosti do 30. 6. 2018. 

Sociální služby města Havířova 3 235 979,00 Kč 

 

 

 

Přehled změn transferů příspěvkovým organizacím mezi schváleným rozpočtem a konečným 

rozpočtem roku 2017 a dosaženou skutečností je v Příloze č. 3. 

 



Důvodová zpráva: 
 

Navrhované rozpočtové úpravy zapracovávají do rozpočtu usnesení zastupitelstva a rady 

města Havířova mající vazbu na rozpočet města. Také je zde zahrnuto navýšení příjmů  

o státní příspěvek na výkon pěstounské péče, veřejnou službu a transfery ze státního rozpočtu 

na různé akce a projekty. Těmito úpravami se snižují a zvyšují příspěvky na provoz 

příspěvkovým organizacím. Dále pak se statutární město Havířov jako zřizovatel poskytne 

základním školám návratnou finanční výpomoc na předfinancování ITI projektů.  V bodu 

g) těchto úprav jsou zapracovány změny v rozpočtové skladbě, ke kterým dochází z důvodu 

nové metodiky. Jsou zde také zahrnuta rozpočtová opatření podle dosažené skutečnosti: 

přijaté sankční platby, poplatky ŽP, příjmy z finančního vypořádání, příjmy z daní z hazardu.  

 

 

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. 23. ZMH usn. č. 930/24ZM/2018 ze dne 26. 2. 2018 schválilo „Zapojení schválené 

rozpočtové rezervy OŠK a zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2018“, 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 52 300,00 Kč 

ZŠ F. Hrubína 5 400,00 Kč 

ZŠ a MŠ Frýdecká 4 100,00 Kč 

ZŠ Gen. Svobody 3 000,00 Kč 

ZŠ Gorkého 2 000,00 Kč 

ZŠ Jarošova 4 700,00 Kč 

ZŠ Kpt. Jasioka 14 700,00 Kč 

ZŠ M. Kudeříkové 26 200,00 Kč 

ZŠ M. Pujmanové 16 000,00 Kč 

ZŠ Mládežnická 17 900,00 Kč 
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ZŠ Moravská 81 400,00 Kč 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 67 900,00 Kč 

ZŠ Školní 7 900,00 Kč 

ZŠ Žákovská 5 800,00 Kč 

MŠ Balzacova 6 800,00 Kč 

MŠ „U kamarádů“ 4 500,00 Kč 

MŠ ČSA 1 400,00 Kč 

MŠ E. Holuba 3 200,00 Kč 

MŠ Horymírova 2 600,00 Kč 

MŠ Lípová 5 800,00 Kč 

MŠ Mládí 4 000,00 Kč 

MŠ Moravská 7 000,00 Kč 

MŠ Okružní 2 300,00 Kč 

MŠ Petřvaldská 9 100,00 Kč 

MŠ Přímá 2 900,00 Kč 

MŠ Puškinova 1 200,00 Kč 

MŠ Radniční 4 000,00 Kč 

MŠ Sukova 2 000,00 Kč 

MŠ Švabinského 1 300,00 Kč 

MŠ U Jeslí 2 400,00 Kč 

MŠ U Stromovky 1 000,00 Kč 

MŠ U Topolů 3 500,00 Kč 

Celkem  374 300,00 Kč 
 

 

 

b) Zvýšení příspěvku na provoz právního subjektu na zabezpečení kroužků od 1.2.2018 

v rámci dohod o provedení práce: 

ZŠ Školní                                                                                                               16 700,00 Kč 
 

Tato navýšení příspěvků na provoz právních subjektů (body a a b) budou řešena snížením 

rozpočtovaných výdajů OŠK  o částku                                                               391 000,00 Kč. 

 

 

 

č. 24. Na základě usnesení RMH usn.č. 4293/84RM/2018 a 4294/84RM/2018 ze dne 28. 3. 

2018 doporučilo Zastupitelstvu města Havířova schválit poskytnutí bezúročné návratné 

finanční výpomoci na předfinancování projektů realizovaných v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu níže uvedeným základním školám. Jedná se o investiční   

i neinvestiční finanční prostředky. Dále pak bude těmto příspěvkovým organizacím navýšen 

příspěvek na provoz a poskytnut investiční příspěvek - 10 % z celkové výše požádané dotace 

jako spoluúčast žadatele. V rámci schváleného rozpočtu města Havířova na rok 2018 byla ve 

výdajích ekonomického odboru vyhrazena rozpočtová rezerva ve výši 23 000,00 tis. Kč na 

předfinancování projektů ITI pro základní školy. 

 

Výdaje OJ 10 se zvyšují na položce 5651 – Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným 

příspěvkovým organizacím o částku                                                              9 275 014,00 Kč. 

Dále pak se výdaje OJ 10 navýší na položce 6451 – Investiční půjčené prostředky 

zřízeným příspěvkovým organizacím o částku                                             8 295 889,00 Kč. 

                                                                                                                                           (v Kč) 
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PO Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Celkem 

ZŠ F. Hrubína 617 637,00 843 261,00 1 460 898,00 

ZŠ K. Světlé 737 260,00 1 629 293,00 2 366 553,00 

ZŠ Kpt. Jasioka 1 635 444,00 928 037,00 2 563 481,00 

ZŠ Moravská 546 869,00 1 673 645,00 2 220 514,00 

ZŠ Mládežnická 1 781 907,00 1 350 260,00 3 132 167,00 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 2 013 052,00 1 531 411,00 3 544 463,00 

ZŠ Žákovská 1 942 845,00 339 982,00 2 282 827,00 

Celkem 9 275 014,00 8 295 889,00 17 570 903,00 

 

 

Příspěvek na provoz se zvyšuje s ÚZ 00000 o částku pro: 

                                                                                                                                            (v Kč) 
PO  

ZŠ F. Hrubína 93 696,00  

ZŠ K. Světlé 181 033,00 

ZŠ Kpt. Jasioka 103 116,00 

ZŠ Moravská 185 961,00 

ZŠ Mládežnická 150 029,00 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 170 157,00 

ZŠ Žákovská 37 776,00 

Celkem 921 768,00 

 

 

 

 

Investiční příspěvek se zvyšuje s ÚZ 00000 o částku pro: 

                                                                                                                                            (v Kč) 
PO  

ZŠ F. Hrubína 68 627,00 

ZŠ K. Světlé 81 918,00 

ZŠ Kpt. Jasioka 181 716,00 

ZŠ Moravská 60 764,00 

ZŠ Mládežnická 197 990,00 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 223 673,00 

ZŠ Žákovská 215 872,00 

Celkem 1 030 560,00 

 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční rezerva se snižují o částku           19 523 231,00 Kč.  

 

 

č. 25.  Usn. č. 918/24ZM/2018 ze dne 26. 2. 2018 bylo schváleno čerpání „Fondu pro zvýšení 

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

I/2018“ Městskou policií Havířov ve výši 262 000,00 Kč na financování projektu 

„Protidrogový vlak - Revolution Train“ (pobyt 19. - 20. 4. 2018) Zároveň bylo uloženo 

dofinancování celkové částky ve výši 46 000,00 Kč (pobyt 21. 4. 2018). Financování této 

akce již bylo řešeno v RÚ II. rozpočtovým opatřením č. 7 a schváleno ve výši 216 000,00 Kč 

(usn.č. 928/24ZM/2018 ze dne 26. 2. 2018). 

Rozpočtované výdaje MP se zvyšují s ÚZ 113 o částku                                      46 000,00 Kč. 
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Pro EO se v části rozpočtu Financování změna stavu účtu FB zvyšuje o částku  

                                                                                                                                46 000,00 Kč. 

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

o částku                                46 000,00 Kč 

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

                                                                                                                                46 000,00 Kč.                                                                                                                       

 

 

č. 26. Usn.č. 919/24ZM/2018 ze dne 26. 2. 2018  ZMH uložilo EO zapracovat do rozpočtu 

města přijetí investiční účelové dotace od MV ČR ve výši 3,1 mil. Kč na realizaci 2 dílčích 

projektů v rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací: 

 projekt „Havířov – Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o tři 

kamerové body v lokalitě umístěného zařízení SUZ“ (600 tis. Kč.) 

 projekt „Havířov – Mobilní služebna Městské policie Havířov“ (2 500 tis. Kč). 

Dotace je bez spolufinancování města, dne 28. 12. 2017 byly MV ČR schváleny oba 

investiční záměry a připravují se veřejné zakázky. 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO s ÚZ 14500 na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu zvyšují o částku                                             3 100 000,00 Kč 

a rozpočtované výdaje MP se s ÚZ 14500 zvyšují o částku                            3 100 000,00 Kč. 

 

 

č. 27. ZMH usn.č. 890/23ZM/2018 ze dne 26. 2. 2018 schválilo podání žádostí o dotace ze 

státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018. Na základě 

obdržených rozhodnutí Ministerstva vnitra o poskytnutí neinvestičních dotací budou tyto 

dotace zapracovány do rozpočtu a týkají se tří dílčích projektů: 

„Havířov - Asistent prevence kriminality 2018-2020“, 

„Havířov Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2018“, 

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

Zdrojem financování spoluúčasti města Havířova je fond bezpečnosti. 

 

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

ze SR s ÚZ 14032 zvyšují o částku                                                                     728 000,00 Kč. 

 

Výdaje MP se zvyšují s ÚZ 14032 (projekt „Asistent prevence kriminality 2018-2020“)  

o částku                                                                                                                 558 000,00 Kč 

a současně se výdaje MP zvyšují s ÚZ 00113 o částku                                        99 800,00 Kč. 

 

Rozpočtované výdaje MP se zvyšují (projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče 

s dětmi“) o částku s ÚZ 14032                                                                             130 000,00 Kč  

a zároveň se rozpočtované výdaje MP s ÚZ 00113 zvyšují o částku                   20 050,00 Kč. 

 

Dále se rozpočtované výdaje MP zvyšují s ÚZ 14032 (projekt „Efektivní práce s ohroženými 

dětmi a jejich rodinami“) o částku                                                                         40 000,00 Kč                                     

a současně se výdaje MP zvyšují s ÚZ 00113 o částku                                        13 900,00 Kč. 

 

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

                                                                                                                              133 750,00 Kč. 

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

o částku                              133 750,00 Kč 
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a ke zvýšení konsolidační položky 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům o částku                                                                                                                       

                                                                                                                              133 750,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování. 

 

 

č. 28. RMH svým usn.č. 4239/84RM/2018 ze dne 28. 3. 2018 doporučila schválit ZMH 

zvýšení výdajové části rozpočtu MP o 228 000,00 Kč. Tyto finanční prostředky budou 

použity na pokrytí rekonstrukce koupelny v šatně mužů na komisariátu MP. Toto navýšení 

bude řešeno zapojením FRR. 

Tímto se rozpočtované výdaje MP  zvyšují s ÚZ 00010 o částku                      228 000,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                 228 000,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                     228 000,00 Kč 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                                    228 000,00 Kč. 

 

 

č. 29. Usn.č. 933/24ZM/2018 ze dne 26. 2. 2018 bylo schváleno navýšení výdajové části OKS 

o 4 558 000,00 Kč pro financování zvýšené ztráty z provozu Městské hromadné dopravy 

Havířov v r. 2018 z důvodu zvýšení mezd řidičů a zvýšení spotřební daně na pohonné hmoty. 

Toto navýšení bude řešeno zapojením FRR. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje OKS zvyšují s ÚZ 00010 o částku                 4 558 000,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                              4 558 000,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                   4 558 000,00 Kč 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                                 4 558 000,00 Kč. 

 

 

č. 30.  Na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/15-

_019/0001522 ze dne 16.3.2017 byla městu Havířovu přiznána investiční dotace na akci 

„Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov - Podlesí“ ve výši 1 284 691,20 Kč. Tato 

akce byla již ukončena v roce 2017, ale dotaci město obdrželo až letošní rok a to 23. 2. 2018. 

O tuto dotaci budou navýšeny příjmy i výdaje EO. 

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

ze SR s ÚZ 106515974 org 15025 o částku                                                     1 284 692,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku  

                                                                                                                           1 284 692,00 Kč. 

 

 

č. 31. Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č.Z.06.1.37/0.0/15_016/0000748  

byla městu Havířovu přiznána dotace na akci „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada – 

2. etapa“ ve výši 6 263 572,61 Kč, z toho je část investiční (pol. 4216) ve výši 6 197 143,61 

Kč a část neinvestiční (pol. 4116) 66 429,00 Kč. Tato akce byla zrealizována v roce 2017, ale 

dotace byla připsána na účet až 14. 3. 2018. Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 je tato 

dotace rozpočtována v příjmech EO na položce 4116 a 4216 ve výši 7 801 000,00 Kč. 

Rozpočtováno je více o 1 537 427,39 Kč než město obdrželo, protože v době sestavování 
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rozpočtu nebyla známa přesná vysoutěžená cena akce. Tento rozdíl bude ve výdajové části 

rozpočtu vyrovnán zapojením neinvestiční rezervy EO. 

 

Příjmy EO se snižují: 

na položce 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR s ÚZ 00000 o částku  86 000,00 Kč 

na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 00000 o částku  

                                                                                                                           7 715 000,00 Kč. 

Příjmy EO se zvyšují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR: 

s ÚZ 107517016 s org 4002 o částku     62 739,00 Kč 

s ÚZ 107117015 s org 4002 o částku     3 691,00 Kč 

 

Příjmy EO se zvyšují na položce 4216 – Ostatní investiční transfery ze SR: 

s ÚZ 107517969 s org 4002 o částku     5 852 858,00 Kč 

s ÚZ 107117968 s org 4002 o částku     344 286,00 Kč 

 

Rozpočtované  výdaje  EO – neinvestiční  nespecifikovaná  rezerva  se  snižují  o  částku                                                                                                                                                        

                                                                                                                           1 537 426,00 Kč. 

 

 

č. 32. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 15_005/0000504-01 ze dne 4. 10. 2016 byly městu Havířovu poukázány finanční 

prostředky ve výši 225 190,61 Kč. Jedná se o 5. zálohovou platbu na projekt „Místní akční 

plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov“.  Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 bylo 

v příjmech EO počítáno s touto dotací ve výši 277 000,00 Kč, tedy o 51 809,39 Kč více než 

město obdrželo. Tento rozdíl bude ve výdajové části rozpočtu vyrovnán snížením neinvestiční 

rezervy EO. 

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

transfery ze SR s org 16002 o částku                                                                 277 000,00 Kč 

a zároveň se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční              

přijaté transfery ze SR s ÚZ 103533063 org 16002 o částku                           201 487,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 org 16002 o částku                                                                  23 705,00 Kč. 

Rozpočtované  výdaje  EO – neinvestiční  nespecifikovaná  rezerva  se  snižují  o  částku                                                                                                                                                        

                                                                                                                              51 808,00 Kč. 

 Současně se rozpočtované výdaje KP – oddělení strategického rozvoje                                           

s ÚZ 103533063 org 16002 zvyšují o částku                                                      201 487,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 org 16002 o částku                                                                  23 705,00 Kč.  

KP - OSR řeší finanční prostředky na uvedený projekt z vlastních zdrojů a nyní jsou 

nahrazeny dotačními prostředky. Částka 225 192,00 Kč bude snížena KP - OSR bez ÚZ. 

Tímto se rozpočtované výdaje KP – oddělení strategického rozvoje s ÚZ 00000 snižují            

o částku                                                                                                                 225 192,00 Kč 

 

 

č. 33. Na základě přijatého rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajská pobočka 

v Ostravě v souladu s § 47d zákona č. 359/1999 Sb., byl městu zvýšen státní příspěvek na 

výkon pěstounské péče na rok 2018 o částku 4 000,00 Kč. 

Tímto se rozpočtované příjmy EO s ÚZ 13010 na položce 4116 – Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze státního rozpočtu zvyšují o částku                                        4 000,00 Kč 

a rozpočtované výdaje OSV se s ÚZ 13010 zvyšují o částku                                 4 000,00 Kč. 
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č. 34. Na základě uzavřené smlouvy o organizování veřejné služby č. TKA-VS-29/2017 mezi 

Úřadem práce České republiky a Statutárním městem Havířov byl městu zaslán příspěvek ve 

výši 1 044,00 Kč na ochranné a pracovní pomůcky. 

Tímto se rozpočtované příjmy OKS s ÚZ 13017 na položce 4116 – Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze státního rozpočtu zvyšují o částku                                       1 044,00 Kč 

a rozpočtované výdaje OKS se s ÚZ 13017 zvyšují o částku                                1 044,00 Kč. 

 

 

č. 35.  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 II. pololetí roku 2017 ve výši 1 087,00 Kč. 

Tímto se rozpočtované výdaje EO (pol. 5192) snižují o částku                         1 087,00 Kč, 

a rozpočtované výdaje OŽP (pol. 5192) se zvyšují o částku                        1 087,00 Kč.  

 

 

č. 36.   ZMH svým usn.č. 840/21ZM/2017 schválilo rozpočtové opatření č. 122, kde byly 

uvedeny požadavky příspěvkových organizací o navýšení mzdových nákladů včetně odvodů 

z důvodu nového nařízení vlády. Příspěvkové organizace (MK, MKS a SSRZ) předložily 

ekonomickému odboru ve stanoveném termínu vyúčtování příspěvku na provoz určeného 

k navýšení mzdových nákladů včetně odvodů. SSRZ nevyčerpalo finanční prostředky ve výši 

220 404,00 Kč a o tyto prostředky bude příspěvkové organizaci snížen příspěvek na provoz 

roku 2018. 

Tímto se příspěvek na provoz SSRZ snižuje o částku                                      220 404,00 Kč 

 a výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku      220 404,00 Kč. 

 

č. 37.  Porada vedení dne 26. 3. 2018 doporučila RMH a ZMH schválit změnu v rozpočtu 

města na nákup vozidla pro příspěvkovou organizaci SANTÉ – centrum ambulantních                    

a pobytových služeb snížením výdajové části rozpočtu organizačnímu odboru MMH. Dle 

sdělení příspěvkové organizace SANTÉ bude pořizovat automobil s možností úpravy pro 

převoz osob se sníženou schopností pohybu – vozidlo typu combi, mikrobus nebo dodávka.             

Dojde ke snížení rozpočtovaných výdajů organizačního odboru a poskytnutí investičního 

příspěvku SANTÉ. 

Tímto se rozpočtované výdaje ORG snižují o částku                                         850 000,00 Kč 

a zvyšuje se investiční příspěvek SANTÉ o částku                                           850 000,00 Kč. 

   

 

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 

 

   0 

 

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku 

 

   0 

 

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci) 

  

č. 38. V souvislosti s pořádáním akce „Havířov v květech 2018“ požádala organizační 

jednotka KP o přesun finančních prostředků z rozpočtu KP v celkové výši 1 930 000,00 Kč do 

rozpočtu OŠK, OKS a  příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov.   
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Rozpočtované výdaje KP se snižují o částku                                                   1 930 000,00 Kč. 

Výdaje OŠK se zvyšují o částku s org 18017                                                      80 000,00 Kč, 

výdaje OKS se zvyšují o částku s org 18017                                                     350 000,00 Kč. 

 

Dále pak se zvyšuje příspěvek na provoz MKS o částku                               1 500 000,00 Kč. 

 

 

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce) 

 

   0 

 

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

č. 39. V rámci finančního vypořádání roku 2017 získalo město finanční prostředky na 

dofinancování překročených výdajů dotace souvisejících s volbami do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 20.-21.10.2017 ve výši 101 689,20 Kč. Tyto příjmy 

budou zdrojem FRR. 

Tímto se rozpočtovaný příjem EO na položce 2222 – Ostatní příjmy z finančního 

vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů se zvyšuje s ÚZ 98071 o částku      

                                                                                                                              101 690,00 Kč.                                                                                      
V části rozpočtu Financování se pro EO změna stavu účtu FRR (položka 8115) snižuje                

o částku                                                                                                                 101 690,00 Kč. 

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

zvyšují o částku                                                                                                    101 690,00 Kč  

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

fondům se zvyšují o částku                                                                                 101 690,00 Kč. 

č. 40. Na základě dosažené skutečnosti u odborů OVŽÚ, OŠK, ORG, OKS a SO na položce 

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů se upraví příjmy těchto odborů a současně se 

sníží položka 2329 – Příjem z ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených. Položka 2329 

ve schváleném rozpočtu kompenzovala příjem ze sankčních plateb. 

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

subjektů u následujících odborů: 

OVŽÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                         74 200,00 Kč, 

OŠK se zvyšuje příjem o částku                                                                                 990,00 Kč, 

ORG se zvyšuje příjem o částku                                                                           90 000,00 Kč, 

OKS se zvyšuje příjem o částku                                                                              1 000,00 Kč, 

SO se zvyšuje příjem o částku                                                                          3 246 772,00 Kč. 

Příjmy EO se na položce 2329 – Příjem z ostatních nedaňových příjmů jinde 

nezařazených snižují o částku                                                                          3 412 962,00 Kč. 

 

 

č. 41. Skutečný příjem dosažený na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 

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

fondu převedeny. 

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

o částku                                                                                                                 205 354,00 Kč. 

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

účtu FB snižuje o částku                                                                                      205 354,00 Kč. 

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

                                                                                                                              205 354,00 Kč 
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a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje                 

o částku                                                                                                                 205 354,00 Kč. 

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO. 

 

 

č. 42. Na základě dosažených příjmů dochází k úpravě rozpočtovaných příjmů OŽP. Tyto 

příjmy jsou zdrojem FŽP a budou na účet tohoto fondu převedeny. 

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

subjektů zvyšují o částku                                                                                      19 381,00 Kč. 

Příjmy OŽP se současně zvyšují:  

na položce 1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o částku                                                                                                     

                                                                                                                                  2 312,00 Kč 

a na položce 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa o částku   1 293,00 Kč. 

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

účtu FŽP snižuje o částku                                                                                      22 986,00 Kč. 

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

                                                                                                                                22 986,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                                   22 986,00 Kč. 

 

 

č. 43. Vzhledem k dosaženým příjmům organizačního odboru na položce 1381 dochází 

k úpravě FVPA, na který jsou převáděny prostředky, které město získá podle zákona o dani 

z hazardních her.   

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy ORG na následujících položkách: 

1381 - Daň z hazardních her o částku                                                               973 750,00 Kč. 

 

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

o částku                                                                                                                 973 750,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje                                 

o částku                                                                                                                  973 750,00 Kč 

a zároveň se zvyšuje výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním 

fondům o částku                                                                                                  973 750,00 Kč.  

 

 

č. 44. Na účet města bylo koncem roku 2017 připsáno pojistné plnění ve výši  

12 058,00 Kč. Toto pojistné plnění je určeno ZŠ M. Pujmanové. V roce 2017 tato částka 

nebyla základní škole poslána a stala se součástí výsledku hospodaření (který se převádí do 

FRR), proto bude tato platba zaslána v roce 2018 s ÚZ 010. 

Příspěvek na provoz se ZŠ M. Pujmanové zvyšuje s ÚZ 00010 o částku         12 058,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                   12 058,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                       12 058,00 Kč 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                                      12 058,00 Kč. 

 

 

č. 45.  Na účet města byla připsána pojistná plnění v celkové výši 142 612,00 Kč. Pojistné 

plnění je určeno pro níže uvedené mateřské a základní školy. 
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Rozpočtované příjmy OŠK se na položce 2322 – Přijaté pojistné náhrady zvyšují o částku                                                                                                                         

                                                                                                                             142 612,00 Kč. 

Dále pak se rozpočtovaný příspěvek na provoz zvyšuje pro příspěvkové organizace:                                      

MŠ U kamarádů o částku                                                                                     28 254,00 Kč 

ZŠ 1. máje o částku                                                                                                97 251,00 Kč                                                                                

ZŠ M. Kudeříkové o částku                                                                                  14 907,00 Kč                                                                                

ZŠ Školní o částku                                                                                                   2 200,00 Kč.                                                                                

 

 

 

 

g) Úpravy rozpočtu o metodické vlivy 

 

V rozpočtové skladbě r. 2018 dochází ke změnám, které se týkají financování lesních 

hospodářů, zpracování lesních hospodářských osnov a výsadby melioračních a zpevňujících 

dřevin.  Jedná se o výdaje podle lesního zákona. Dle nové rozpočtové skladby nejsou tyto 

vynaložené finanční prostředky považovány jako transfery, ale náhrady, čímž dochází ke 

změnám položek. V následujících rozpočtových opatřeních je potřeba tyto změny zapracovat. 

Tyto „náhrady“ jsou městu poskytovány na základě žádostí, které statutární město Havířov 

zasílá na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který tyto žádosti postupuje Ministerstvu 

zemědělství ČR. V žádostech jsou již vyúčtovány skutečně vynaložené náklady. V předešlém 

období byly tyto finanční prostředky předmětem finančního vypořádání, dle nové metodiky 

již nebudou.  

 

 

č. 46. V RÚ I. r. 2018  rozpočtovým opatřením  č. 3  byly navýšeny příjmy EO a výdaje OŽP          

o dotaci na úhradu nákladů na  činnost lesního hospodáře za IV. čtvrtletí roku 2017. Dle nové 

metodiky obce  náhrady  na činnost lesního hospodáře přijímají od kraje mínusem na položce  

5192 – Poskytnuté náhrady a vyplácejí hospodářům s položkou  + 5192.  

 

 

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

transfery ze SR snižují s ÚZ 29008 o částku                                                        35 731,00 Kč  

a rozpočtované výdaje OŽP (pol. 5213) se snižují s ÚZ 29008 o částku             35 731,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO se snižují (pol. 5192) o částku                                     35 731,00 Kč. 

a zároveň se rozpočtované výdaje OŽP (pol. 5192) zvyšují                                35 731,00 Kč. 

 

 

č. 47. Do schváleného rozpočtu na r. 2018 byl zapracován příjem dotace na lesní hospodářské 

osnovy u EO a ve výdajích u OŽP. Dle nové metodiky dochází ke změnám příjmových                    

i výdajových položek. Ve schválené výdajové části rozpočtu OŽP  byly tyto prostředky na 

položce 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku. Dle nové vyhlášky nemají 

obce pořizovat lesní hospodářské osnovy jako dlouhodobý majetek. 

 

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

transfery ze SR snižují s ÚZ 29516 o částku                                                      250 000,00 Kč 

Zároveň se příjmy EO zvyšují na položce 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky                       

a náhrady o částku                                                                                              250 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OŽP se snižují s ÚZ 29516 (pol. 6119) o částku            250 000,00 Kč. 

a rozpočtované výdaje OŽP (pol. 5169) se zvyšují o částku                              250 000,00 Kč. 
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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. 19. Na základě dopisů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-

34145/2016-47 ze dne 29. 1. 2018, č. j. MSMT-34145/2016-49 ze dne 13. 2. 2018 a č. j. 

MSMT-34145/2016-48 ze dne 5. 2. 2018 získalo město Havířov 2. zálohovou platbu v oblasti 

prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro níže uvedené mateřské a 

základní školy.  

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

transfery ze státního rozpočtu v následujícím členění:  

                                                                                                      (v Kč)        

ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 

1030 124 066,00 21 894,00 

1017 109 718,00 19 362,00 

1068 219 234,00 38 689,00 

1047 362 213,00 63 920,00 

1062 328 518,00 57 974,00 

1067 196 225,00 34 628,00 

Celkem 1 339 974,00 236 467,00 

 

Zároveň se zvyšuje pro níže uvedené příspěvkové organizace neinvestiční dotace na položce 

5336 – Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím členění: 

                                                                                                                                            (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 Celkem 

MŠ ČSA 1030 124 066,00 21 894,00 145 960,00 

MŠ Mládí 1017 109 718,00 19 362,00 129 080,00 

ZŠ Jarošova 1068 219 234,00 38 689,00 257 923,00 

ZŠ Moravská 1047 362 213,00 63 920,00 426 133,00 

ZŠ M. Kudeříkové 1062 328 518,00 57 974,00 386 492,00 

ZŠ Školní 1067 196 225,00 34 628,00 230 853,00 

 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

 

č. 20. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 4/306 ze dne 15. 6. 2017 a č. 6/588 ze dne 

14. 12. 2017 a na základě smluv a uzavřeného dodatku č. 1 o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje získalo město Havířov doplatek neinvestičních dotací. Jedná se 

o finanční prostředky na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou 

ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ realizovaný v rámci Operačního 

programu potravinové a materiální pomoci pro níže uvedené mateřské a základní školy.  

Tímto se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů v následujícím členění:  
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(v Kč)        

ORG ÚZ 120113014 ÚZ 120513014 

1032 20 579,00 116 613,00 

1008 26 702,00 151 309,00 

1049 26 690,00 151 238,00 

1068 65 993,00 373 961,00 

1046 37 094,00 210 199,00 

1067 47 330,00 268 202,00 

Celkem 224 388,00 1 271 522,00 

 

Zároveň se zvyšuje pro níže uvedené příspěvkové organizace neinvestiční dotace na položce 

5336 – Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím členění: 

                                                                                                                                            (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 120113014 ÚZ 120513014 Celkem 

MŠ Okružní 1032 20 579,00 116 613,00 137 192,00 

MŠ U Jeslí 1008 26 702,00 151 309,00 178 011,00 

ZŠ Gen. Svobody 1049 26 690,00 151 238,00 177 928,00 

ZŠ Jarošova 1068 65 993,00 373 961,00 439 954,00 

ZŠ M. Pujmanové 1046 37 094,00 210 199,00 247 293,00 

ZŠ Školní 1067 47 330,00 268 202,00 315 532,00 

 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

 

č. 21. Na základě rozhodnutí č.1 Ministerstva vnitra č.j.UT-00454/2018 ze dne 7. 2. 2018 

získalo město Havířov neinvestiční dotaci 96 070,00 Kč. Tyto finanční prostředky jsou 

účelově určeny na částečnou úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým 

zařízením za IV. čtvrtletí r. 2017. 

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

ze SR s ÚZ 14137 zvyšují o částku                                                                       96 070,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OKS se s ÚZ 14137 zvyšují o částku                                96 070,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 22. Na základě dopisů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-

34145/2016-50 ze dne 20. 2. 2018, č. j. MSMT-34145/2016-51 ze dne 27. 2. 2018 získalo 

město Havířov 2. zálohovou platbu v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání pro níže uvedené příspěvkové organizace. 

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

transfery ze státního rozpočtu v následujícím členění:  

                                                                                                      (v Kč)        

ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 

1034 137 284,00 24 227,00 

1033 119 493,00 21 087,00 

1074 483 700,00 85 359,00 

Celkem 740 477,00 130 673,00 
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Zároveň se zvyšuje pro níže uvedené příspěvkové organizace neinvestiční dotace na položce 

5336 – Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím členění: 

                                                                                                                                            (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 Celkem 

MŠ Přímá 1034 137 284,00 24 227,00 161 511,00 

MŠ „U kamarádů“ 1033 119 493,00 21 087,00 140 580,00 

ZŠ Mládežnická 1074 483 700,00 85 359,00 569 059,00 

 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

 

 

Závěr 
 

Po navrhovaných rozpočtových opatření budou celkové příjmy, včetně konsolidačních 

položek, ve výši 2 103 293,01 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 

1 359 523,46 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) vzrostly oproti upravenému rozpočtu 

II. o 4 939,16 tis. Kč.  

 

V následující tabulce je vliv rozpočtových úprav na podíl jednotlivých příjmových tříd po 

konsolidaci na celkových příjmech (v %):    

 

Příjmová třída 

Schválený 

rozpočet            

r. 2018 

Upravený 

rozpočet II.  

r. 2018 

Upravený 

rozpočet III.  

r. 2018 

tř. 1 - daňové příjmy 78,25 77,87 77,43 

tř. 2 - nedaňové příjmy 1,95 1,95 1,99 

tř. 3 - kapitálové příjmy 0,18 0,18 0,18 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 80,38 80,00 79,60 

tř. 4 - přijaté transfery 19,62 20,00 20,40 

tř. 1 až 4 - příjmy celkem 100,00 100,00 100,00 

 

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 2 288 409,36 tis. Kč. Výdajové 

konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 6 281,59 tis. Kč a jejich upravený 

rozpočet je 743 769,55 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky).  

Výdaje po konsolidaci jsou oproti upravenému rozpočtu II. vyšší o 8 613,19 tis. Kč a dosáhly 

hodnoty 1 544 639,81 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou ve výši  

1 211 564,71 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti upravenému 

rozpočtu II. zvýšily o 22 198,50 tis. Kč. Toto zvýšení nejvíce ovlivňuje rozpočtové opatření  

č. 24, které se týká předfinancování projektů ITI pro základní školy ve výši 19 523,23 tis. Kč. 

 

Po třetích úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 181 442,32 tis. Kč na 

částku - 185 116,35 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):   
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Účet 

Počáteční stav k 1.1.2018 Konečný stav k 31.12.2018 

Schválený 

rozpočet 
Skutečnost 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet II. 

Upravený 

rozpočet III. 

FRR 80 023,00 105 253,14 99 471,00 116 505,73 111 809,36 

FRHA 25 717,00 26 516,93 21 979,00 22 778,93 22 778,93 

FŽP 821,00 887,98 601,00 667,98 690,97 

FNB 130 436,00 162 505,76 46 825,00 59 164,76 59 164,76 

FB 744,00 1 076,47 444,00 560,47 586,07 

FVPA 37 565,00 68 911,05 15 570,00 36 866,05 37 839,80 

Celkem účelové fondy 275 306,00 365 151,33 184 890,00 236 543,92 232 869,89 

SF 2 592,00 3 399,52 2 597,00 3 404,52 3 404,52 

ZBÚ 114 557,00 157 839,91 0,00 0,00 0,00 

Celkem 392 455,00 526 390,76 187 487,00 239 948,44 236 274,41 

 

Rozpočtové rezervy EO 

Schválený 

rozpočet  

r. 2018 

Upravený 

rozpočet II. 

r. 2018 

Upravený 

rozpočet III. 

r. 2018 

Neinvestiční nespecifikovaná rezerva 13 000,00 13 000,30 12 916,15 

Rezerva ZŠ Frýdecká (Norské fondy) 1 386,00 1 386,00 1 386,00 

Rezerva na úhradu finančního vypořádání 150,00 150,00 150,00 

Předfinancování projektů ITI – základní školy 23 000,00 23 000,00 3 476,77 

Financování případného výpadků dotací 

z kraje pro DSH, SSmH, SANTÉ 
16 500,00 16 500,00 16 500,00 

Celkem 54 036,00 54 036,30 34 428,92 

 

Tok a tvorba peněžních prostředků na ZBÚ po konsolidaci (tis. Kč) 

 

Počáteční stav k 1.1.2018 157 839,91 

Převod výsledku hospodaření r. 2017 na FRR -154 343,77 

Příjmy celkem +1 359 523,46 

Výdaje celkem -1 544 639,81 

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    +441 050,99 

z toho: FRR 147 904,24 

 

 

FRHA 3 740,00 

 

 

FŽP 220,00 

 

 

FNB 240 422,00 

 

 

FB 695,75 

 

 

FVPA 42 050,00 

 

 

SF 6 019,00 

 Příjmy fondů -154 430,78 

z toho: FRR 116,69 

 

 

FRHA 2,00 
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FŽP 22,99 

 

 

FNB 137 081,00 

 

 

FB 205,35 

 

 

FVPA 10 978,75 

 

 

SF 6 024,00 

 Konečný stav k 31.12.2018 (výsledek hospodaření) 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ +157 839,91 
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ZZááppiiss  čč..  33//22001188  
ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 5. 3. 2018 
 
 
Datum konání:  5. 3. 2018 od 16,30 hod. 
Místo konání:  zasedací místnost A204 ve 2. patře budovy  

Magistrátu města Havířova ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
  
Zahájení  

Schůzi KV ZMH oficiálně zahájil předseda kontrolního výboru Ing. Eduard Heczko a přivítal přítomné.  
 
V době zahájení bylo přítomno 9 členů kontrolního výboru. 
KV ZMH byl usnášeníschopný. 
 
 
1. Schválení programu schůze 

Návrh programu: 
- schválení předloženého programu 
- kontrola Zápisu č. 2/2018 ze schůze KV ZMH 
- kontrola provedených úkolů 
- plán kontrolní činnosti na březen-duben 2018 
- různé a závěr 
 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
 

Hlasování o schválení programu: 
Výsledek hlasování:  9 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  0 členů KV se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 9 členů KV ZMH   

 Program byl schválen. 

 
 

 

2. Kontrola Zápisu č. 2/2018 ze schůze KV ZMH  

 
Ing. Eduard Heczko vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 2/2018 ze schůze 
KV ZMH ze dne 5. 2. 2018. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 

 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

 
Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města – akce „Havířovská desítka 2017“. 
Kontrolní skupina:  Petr Wala - vedoucí pracovní skupiny 
        Ing. Jiří Šebesta  

                                                                                                                                                         Úkol trvá. 
 

Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města – MFK Havířov, dotace na mládež. 
Kontrolní skupina:  Petr Wala - vedoucí pracovní skupiny 
        Mgr. Gustav Dytko  

                                                                                                                                                         Úkol trvá. 



2 | S t r á n k a  

Zápis č.3/2018 

 

 
Usnesení č. 3690/74RM/2017 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání – 
zahájení zadávacího řízení „ 
a navazující usnesení č. 3836/76RM/2017 – „VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí 
zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky“,          
usnesení č. 3936/78RM/2017 – „VZ/99/OSRM/17 – Dílčí část 2 – Legislativa – „Zvyšování 
kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ - rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a 
oprava usnesení 3836/76RM/2017 ze dne 15. 11. 2017“. 
Kontrolní skupina:  Ing. Eduard Heczko - vedoucí pracovní skupiny 
        Ing. Petr Smrček  
                                                                                                                                                         Úkol trvá. 
 
Usnesení č. 805/20ZM/2017 – „Předložení žádosti o dotaci na projekt spojený s rekonstrukcí 
městského parku Stromovka“. 
Kontrola byla provedena dne 7.2. 2018. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 1/KPU/2018 byl řádně předložen.  
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
 
Usnesení č. 3941/78RM/2017 – „Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování Útulku pro opuštěné psy   
a drobná zvířata v Havířově – Prostřední Suché“.  
Kontrola byla provedena dne 26.2. 2018. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 2/KPU/2018 byl řádně předložen.  

                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
 

4. Plán kontrolní činnosti na březen-duben 2018 

 
Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Kontrolní skupina: Ing. Karel Žák - vedoucí pracovní skupiny 
                                  Mgr. Dagmar Kotajná 
 
Evidence a řešení škodních případů na MMH 
Kontrolní skupina: Ing. Eduard Heczko - vedoucí pracovní skupiny 
                                  Ing. Petr Smrček 
 
 
7. RŮZNÉ a závěr 

 
Ing. Eduard Heczko podal návrh na změnu termínu příští schůze KV ZMH, a to ve středu 11.4.2018   
od 16,30 hod. Návrh byl přijat. 
Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 16,50 hod. 
 
Přijatá usnesení: 

Kontrolní výbor  
Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 
2. Plán kontrolní činnosti KV ZMH na březen-duben 2018 
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Další schůze Kontrolního výboru se bude konat:  
 

dne 11. 4. 2018 v 16,30 hod.  
 

v zasedací místnosti RMH A204 ve 2. patře budovy 
Magistrátu města Havířova ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město    

 
 
V Havířově dne 8. 3. 2018, zapsala Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 
 
 
 
 
…………………………………………………………..….. 
      Ing. Eduard HECZKO, předseda KV ZMH 
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Záznam o výsledku kontroly č. 01 /2018 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2014 – 2018 
 

 
 

Předmět kontroly:  poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 

 

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu 

 

 

Kontrolovaný subjekt:        sekretariát tajemníka Magistrátu města Havířova, 

    tajemník MMH Ing. Milan Menšík 

 

 

Kontrola provedena dne: 04. dubna 2018 

    začátek v 14:05 hod.  konec 16:55 hod. 

 

 

Kontrolu provedli:  pracovní skupina ve složení:  

                                                Ing. Karel Žák 

                                                Mgr. Dagmar Kotajná 

 

 
 
Kontrolou bylo zjištěno: 
 
Byla předložena Kniha evidence žádostí o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím a byly kontrolovány dokumenty za rok 2017. 

 

 

Evidence žádostí: 

Počet podaných žádostí o informace:             58  

Odmítnuté žádosti:                                          15 

Odvolání proti rozhodnutí:     2 

Přezkoumání odvolání:     0 

Stížností podáno:                 2   

 

Všechny žádosti byly řádně vyřízeny v souladu se zákonem. 

 

Výroční zpráva za rok 2017 byla řádně zveřejněna na webových stránkách města.  

 

Při kontrole zapsaných údajů v v Knize evidence žádostí však bylo zjištěno, že v  5/2017 byla  

zapsána žádost o poskytnutí informací dodatečně přiřazena jako 76. roku 2016 a vznikl tak rozdíl 

oproti Výroční zprávě roku 2016, kde je uvedeno pouze 75 žádostí. 
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Závěr kontroly:                               

 

 

Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. 

 

Doporučeno přijmout opatření, aby byly eliminovány případy opožděného zapisování žádostí 

o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. které přichází na město v závěru roku.  
 
 
V Havířově dne 6. 4. 2018  
Zapsala: Petra Maňhalová, DiS. 
 
 

Vyjádření tajemníka Magistrátu města Havířova:    
Bez připomínek.  
Aktualizovaná Výroční zpráva za rok 2016 bude předložena RMH dne 2.5.2018. Vedoucí odborů 
budou na nejbližší poradě upozorněni na povinnost zařazovat dokumenty vedené v centrálních 
evidencích (např. žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.) zpět do těchto 
evidencí bezprostředně po jejich vyřízení. 
 
 
 
…………………………………. 
         Ing. Milan Menšík 
 
 
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
                                                                                          
………………………….                                      ………………………………… 

Ing. Karel Žák                                     Mgr. Dagmar Kotajná 

člen Kontrolního výboru ZMH                                            členka Kontrolního výboru ZMH                                                      
 
 
                                                       
 
 
 
CO:  1x originál založen KV ZMH 
 1x kontrolovaný subjekt - tajemník MMH 
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Záznam o výsledku kontroly č.02/2018 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2014 – 2018 
 

 
 

Předmět kontroly: Evidence a řešení škodních případů na MMH. 

 

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu za rok 2017 

 

 

Kontrolované OJ MMH:     Kancelář tajemníka a Odbor právních služeb MMH 

 

 

Kontrola provedena dne: 28. 3. a 4. 4.2018 

     

 

Kontrolu provedli:  kontrolní skupina ve složení:  

                                                Ing. Eduard Heczko 

    Ing. Petr Smrček 
 
Kontrolou bylo zjištěno: 
 

Povinnosti zaměstnanců a řídících pracovníku MMH v případech zjištění škody na majetku jsou 
stanoveny těmito vnitřními předpisy: 
Pracovní řád  – článek VIII. Povinnosti zaměstnanců – neprodleně, nejpozději následující pracovní 

   den nahlásit svému vedoucímu odboru zjištěno škodu, která vznikla zaměstnavateli 
-  článek VII. Povinnosti a oprávnění vedoucích zaměstnanců – bezodkladně 
   oznamovat tajemníkovi magistrátu vznik škody způsobenou zaměstnavateli  
   zaměstnancem magistrátu, případně oznámenou zaměstnancem mimo těch, které  
   budou řešeny jako pojistná událost  

Směrnice 11/2016 a 8/2017 k provedení inventarizace - ustanovení článku VI.odst. 3 postup při  
      zjištění škody na majetku zjištěné při inventarizaci 
Směrnice 6/2016 kterou se stanoví vedení spisových evidencí na MMH – článek III. odst. 2.g)  
     na sekretariátu tajemníka MMH pověřený zaměstnanec vede centrální evidenci  
     škod na majetku města s možným zaviněním zaměstnanců MMH 

 
V kontrolovaném období, tj. v roce 2017, byly zaevidovány 4 škodní případy. 
 
1/2017 
Město čerpalo v létech 2009 – 2012 dotaci z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na 
projekt Vzdělávání eGovernmentu v ORP Havířov, ve výši 1.049.367.58 Kč. Na základě zjištění 
FÚ z 26.4.2015 byla zahájena kontrola, kterou bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně tím, že 
v rámci dotace bylo neoprávněno vyplaceno 2 159,- Kč na neuznatelné osobní výdaje. Na tuto 
částku byl vystaven platební výměr, proti kterému město podalo odvolání.  
Tento škodní případ byl tajemníkovi města oznámen Ekonomickým odborem MMH dne 2. 1.2017, 
který následně dne 4. 1.2017 jmenoval pětičlennou škodní komisi.  
Škodní komise v této záležitosti jednala 12. 5.2017 a vyžádala si potřebné doklady – kontrolní 
zprávu FÚ, odvolání proti platebnímu výměru a rovněž požádala o sdělení, zda byla podána žádost 
o prominutí penále. 
Ke dni kontroly tento škodní případ ještě nebyl ukončen z důvodu, že FÚ dosud nerozhodl o žádosti 
města o prominutí penále, které souvisí s tímto škodním případem, ale je vedeno samostatně jako 
škodní případ č. 2/2017. 
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2/2017 
Tento škodní případ souvisí se škodním případem 1/2017. Jedná se o vystavené penále ve výši 
15 815,- Kč. Na základě oznámení Ekonomického odboru tajemník ustanovil 20. 3.2017 škodní 
komisi v jiném složení, než u předchozího případu.  
Komise se sešla na jednání dne 30. 6.2017 a vyžádala si doplnění dokladů – závěr z kontroly FÚ a 
žádost města o prominutí penále.  
Rovněž toto škodní řízení není dosud ukončeno. Další jednání škodní komise bude pokračovat, až 
po rozhodnutí FÚ o žádosti města o prominutí penále. 
 
3/2017 
Škodní případ se týká neuznání některých nákladů na volby do Senátu a Krajského zastupitelstva 
v roce 2012, na volbu prezidenta republiky ČR v roce 2013 a na volby do Poslanecké sněmovny 
v roce 2013. Z protokolu o kontrole ze dne 20. 1.2015 se jedná o: 
- neuznatelné náklady za tisk informačního letáku pro voliče ve výši 119.185,- Kč 
- náklady na stravné a dobu strávenou přípravou volebních místností ve výši 36.512,- Kč 
tj. o celkovou výši 155.697 Kč  
a dále o: 
- penále ve výši 35 469,- Kč. 
 
V případě tisku letáku bylo podáno odvolání proti platebnímu výměru a došlo následně ke zrušení 
odvodu. Ve druhé položce, tzn. částka 36.512 Kč, byla městem podána 7. 4.2017 žaloba proti 
rozhodnutí Finančního ředitelství Brno ke Krajskému soudu v Ostravě. 
Škodní komise byla tajemníkem ustavena 20. 3.2017 ve stejném složení pro obě škody a na svém 
jednání dne 12. 4.2017 byla informováno o podané žalobě. Další jednání bude svoláno až po 
rozhodnutí KS v Ostravě. 
 
4/2017 
Jednalo se o penále ve výši 267,- Kč (úrok z prodlení úhrady DPH) za období 05/2016, za servisní 
práce na plošinách pro imobilní občany nainstalované na MMH, které v květnu 2016 provedla 
společnost ITS Praha na základě objednávky.  
Škodní komise byla ustavena 20. 3.2017. Na jednání 31. 3.2017 byla vyslechnuta pracovnice EO, 
která údajně opožděně uhradila toto DPH. Faktura byla na EO doručena 29. 6.2016,  i když 
splatnost byla do 3. 6.2016. 
Komise si vyžádala doplňující informace ve vazbě na objednané (fakturované) práce. Proto byla na 
další jednání škodní komise 17. 5.2017 pozvána pracovnice Organizačního odboru. Nebylo 
prokázáno, že faktura byla prokazatelně doručena před uvedeným dnem splatnosti. Bylo 
konstatováno, že se pravděpodobně jednalo o opakovanou fakturu (duplikát). Nebylo možné určit 
konkrétní odpovědnou osobu. Škodní komise neshledala pochybení a odpovědnost konkrétní osoby 
za vzniklou škodu a navrhla, aby částka 267,- Kč byla odepsána. Současně ŠK doporučila návrh 
opatření, že v každé objednávce na práce a služby musí být uvedeno, jak a komu bude faktura 
doručena.  
Tyto závěry byly předloženy tajemníkovi MMH 29. 5.2017 
Závěr škodní komise byl předložen 28. 6.2017 Radě města, která svým usnesením č. 
3421/67RMH/2017 rozhodla o odepsání této škody ve výši 267,- Kč. 
 

Závěr kontroly:  

 

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Platnými řídícími akty MMH je zajištěna řádná evidence a 

řešení zjištěných škodních případů. V případě vzniku škod zjištěných státními orgány či úřady 

využívá město všech opravných prostředků. Proto v těchto případech dochází k prodlevám jejich 

řešení z důvodu čekání na konečné rozhodnutí kompetentních orgánů. 

  
 
V Havířově dne 10. 4. 2018  
Zapsal: Ing. Eduard Heczko 
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Vyjádření tajemníka MMH:    
 

Bez připomínek. 

 

 

 
…………………………….. 
     Ing. Milan Menšík 
 
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
 
 
                                                                                                  
…………………………….…                                             ……………………………… 

Ing. Eduard Heczko                                      Ing. Petr Smrček 

předseda Kontrolního výboru ZMH                                     člen Kontrolního výboru ZMH                                                      
 
 
                                      
 
CO:  1x originál založen KV ZMH 
 1x kontrolovaný subjekt – tajemník MMH 



Záznam o výsledku kontroly č.1/KPU/2018 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2014 - 2018 

 

 

Předmět kontroly:   Kontrola plnění usnesení ZMH a RMH 

     (měsíční periodická kontrola) 

 

Cíl kontroly: Cílem kontroly je zjistit skutečný stav vyřazovaných bodů 

(jednotlivých usnesení) z materiálu tabulky kontroly plnění 

usnesení, předkládaného na každém zasedání ZMH nebo schůzi 

RMH a zpracovávaného na základě předložených podkladů od 

jednotlivých odborů MMH   

 

Kontrola plnění usnesení ZMH :     
 

Číslo:        805/20ZM/2017 
Název:   Předložení žádosti o dotaci na projekt spojený s rekonstrukcí 

městského parku Stromovka 
  

Kontrolu provedl:  Ing. Karel Žák, Ing. Petr Špok  

- pověření členové KV ZMH  

 

Datum kontroly:   07.02.2018 začátek 10.00 hod., konec 11.00 hod. 

 

Kontrolovaný odbor: oddělení strategického rozvoje 

 

Kontrolou bylo zjištěno:  V předmětné věci byly předloženy veškeré podklady včetně 

                                                           žádosti o dotaci na realizaci projektu „Historie psaná uhlím -      

                                                           Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ do Programu Interreg V-A     

                                                           Česká republika – Polská republika, Dohody o spolupráci  za      

                                                           Havířov podepsaná primátorkou dne 26.9.2017, potvrzení o  

                                                           zveřejnění v registru dne 18.10.2017, 2. zveřejnění v registru  

                                                           dne 31.1.2018 

      

Závěr kontroly:   Kontrolou nebylo zjištěno pochybení.  

 

Vyjádření ke zjištění:   Bez připomínek 
 

 

 
Podpisy členů KV ZMH       ………………………..……………………….. 

 
Jméno a podpis kontrolované osoby                         Bc. Přemysl Koch 

 
Podpis vedoucího příslušného odboru   Mgr. Eva Havlů, Mgr. Dana Tichá 
(otisk razítka) 

 

                                                                                      Provedeno ve dvojím vyhotovení. 



Záznam o výsledku kontroly č.2/KPU/2018 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2014 - 2018 

 

 

Předmět kontroly:   Kontrola plnění usnesení ZMH a RMH 

     (měsíční periodická kontrola) 

 

Cíl kontroly: Cílem kontroly je zjistit skutečný stav vyřazovaných bodů 

(jednotlivých usnesení) z materiálu tabulky kontroly plnění 

usnesení, předkládaného na každém zasedání ZMH nebo schůzi 

RMH a zpracovávaného na základě předložených podkladů od 

jednotlivých odborů MMH   

. 

Kontrola plnění usnesení RMH :     
 

Číslo:        3941/78RM/2017 
Název:   Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování Útulku pro opuštěné psy 

a drobná zvířata v Havířově – Prostřední Suché  
  

Kontrolu provedl:  Ing. Karel Žák, Mgr. Dagmar Kotajná  

- pověření členové KV ZMH  

 

Datum kontroly:   26.02.2018 začátek 09.15 hod., konec 10.15 hod. 

 

Kontrolovaný odbor: odbor komunálních služeb  

 

Kontrolou bylo zjištěno:  V předmětné věci byly předloženy kompletní podklady včetně 

                                                           Smlouvy o provozování útulku. Dodatek č. 4, který se týkal  

                                                           změn v kompetencích sml.stran a cenových úprav, byl podepsán     

                                                           v souladu se schváleným usnesením RM nám. primátorky dne      

                                                           18.12. 2017 , následně  ředitelem TS podepsán 2.1.2018, 

                                                           zveřejnění v registru smluv provedeno dne 08.01.2018. 

      

Závěr kontroly:   Kontrolou nebylo zjištěno pochybení.  

 

Vyjádření ke zjištění:   Bez připomínek 
 

 

 
Podpisy členů KV ZMH       ………………………..……………………….. 

 
Jméno a podpis kontrolované osoby                         Vichrová Jana 

 
Podpis vedoucího příslušného odboru   Ing. Zdena Mayerová 
(otisk razítka) 

 

                                                                                      Provedeno ve dvojím vyhotovení. 



 

1 
Přehled činnosti vedení města 

 od 15.02.2018 do 11.04.2018 

 

                             Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města    Příloha

  

 

PŘEHLED ČINNOSTI 
pro 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konané dne 23. dubna 2018 

(od 15.02.2018 do 11.04.2018) 

 

 

15.02. - pracovní porada s Ing. Murasem - ředitelem MP Havířov 

           - pracovní porada s Ing. Menšíkem, tajemníkem MMH  

           - pracovní porada s Bc. Přečkovou, zaměstnancem MMH - odbor kancelář primátora 

           - MSH Slávie - slavnostní předání dětského bazénu Delfínek po rekonstrukci 

           - NsP Havířov jednání s ředitelem Ing. Matějem 

 

16.02. - pracovní porada s Ing. Schmidtovou, zaměstnancem MMH - interní audit  

           - pracovní porada s Mgr. Tichou, zaměstnancem MMH - odbor kancelář primátora 

           - jednání s pí Vavruškovou, SK Box 

 

19.02. - pracovní porada s Bc. Kopečkem, inspektorem primátorky 

           - pracovní porada s Mgr. Dybovou, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 

           - porada vedení 

           - SŚ kpt. Jasioka - mezinárodní soutěž mladých kadeřníků „Liga mladých kreativců“  

           - jednání komise-VZ/99/OSRM/17„Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím  

             vzdělávání“ 

 

20.02. - jednání s p. Erlebachem - hudba pro svatební obřady           

           - KÚ MSK, Ostrava - Doc.Ing. Cienciala, CSc., zmocněnec vlády ČR pro MSK, ÚK  

             a KVK  - prezentace aktualizovaného Akčního plánu Strategie hospodářské 

             restrukturalizace pro rok 2018 

 

21.-22.02. - SC Praha - mezinárodní dětský  pěvecký festival „Sanremo Junior CZ/SK 2018“ 

             

22.02. - Horní Suchá - ples Klubů seniorů města Havířova  

 

23.02. - NsP Havířov - prohlídka porodního sálu  

           - jednání s Mgr. Rafajem, gen.ředitelem spol. RESIDOMO, s.r.o. ve věci neziskové 

             organizace Porta Vita                                      

           - jednání s Doc. Machovou, rektorkou VŠSS Havířov 

 

26.02. - pracovní porada s Bc. Kopečkem, inspektorem primátorky 

           - pracovní porada s Mgr. Dybovou, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 

           - porada vedení 

           - zasedání Zastupitelstva města Havířova 

 

27.02. - jednání s pí Kořínovou - pozvání na vernisáž nevidomých umělců 

           - KÚ MSK, Ostrava - společné jednání s Mgr. Folwarcznym, náměstkem hejtmana  

             a Ing. Prokopem, ředitelem krajské pobočky Úřadu práce na téma „Záměr nového           
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            koncepčního pojetí organizace přehlídek středních škol a oborů vzdělání „Volba 

            povolání“ 

 

28.02. - jednání s Ing. Bartečkem, OHK Karviná 

           - rozhovor pro TV Polar 

           - konkurzní řízení na ředitele ZŠ Fr. Hrubína  

 

01.03. - pracovní porada s Ing. Murasem - ředitelem MP Havířov 

           - pracovní porada s Ing. Menšíkem, tajemníkem MMH  

           - návštěva jubilanta p. Jan Ihnatík 96 let 

           - jednání se zástupci spol. SBD Havířov 

 

02.03.  - jednání s Mgr. Vachtarčíkem, členem ZMH 

            - jednání se zástupci církve Adventistů v Havířově - pozvání na akci u příležitosti 

              100. výročí  

            - jednání se zástupci spolku Efektivní veřejná doprava pro Havířov a okolí, z.s. 

              a spolku Důl architektury ve věci vlakového nádraží 

 

05.03. - pracovní porada s Bc. Kopečkem, inspektorem primátorky 

           - pracovní porada s Mgr. Dybovou, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 

           - porada vedení 

           - jednání s p. Hanzlem, poslancem PČR a p. Sucharem, vedoucím Pobytového střediska 

             ve věci provozu a skladby klientů 

           - 1. jednání pracovní skupiny Havířov v Květech 

 

06.03. - jednání s Mgr. Knoppem, ředitelem SŠTO Lidická 

           - přijetí p. Pommera, viceprezidenta Hospodářské komory ČR, Praha a zástupců 

             Krajské a Okresní Hospodářská komora - vzdělávací projekt „ Polytechnická výuka 

             na ZŠ“           

           - KD L. Janáčka - Ocenění osobností společenského života za rok 2017 

 

07.03. - schůze Rady města Havířova 

           - jednání s Ing. Zedníkem, honorárním konzulem Ruské federace v Ostravě  

             a Ing. Habartou, ředitelem divize silniční telematiky spol. AŽD Praha    

           - KD Radost - vernisáž výstavy výtvarných prací klientů SANTÉ „Když  Picasso, 

             proč ne my“ 

 

08.03. - pracovní porada s Ing. Murasem - ředitelem MP Havířov 

           - NsP Havířov - světový „Den ledvin“ 

           - Ostrava, aula Obchodní akademie - setkání na téma individuální svozové dopravy   

              pro seniory 

09.03. - jednání s p. Halou, občan - problematika nájemního bydlení spol. RESIDOMO aj. 

           - jednání s pí Čermákovou- objednána v oblasti životního prostředí, podání stížnosti 

             na MKS Havířov 

           - pracovní porada s Mgr. Tichou, zaměstnancem MMH - odbor kancelář primátora 

           - jednání s Ing. Matějem, ředitelem NsP Havířov - informativní schůzka  

           - setkání s býv. předsedy Občanských komisí 

           - DPS Mládežnická - účast na akci k oslavě MDŽ 

 

12.03. - pracovní porada s Bc. Kopečkem, inspektorem primátorky 
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           - porada vedení 

           - jednání s JUDr. Prosem, Ph.D. 

           - jednání komise pro otevírání nabídek a komise pro hodnocení nabídek-VZ MRA,s.r.o. 

          - výběrové řízení na funkci vedoucího odboru školství a kultury 

 

13.03. - Ostrava, Rádio Čas - nahrávka velikonočního spotu   

           - jednání s Mgr. Dlábkovou, ředitelkou MKS Havířov 

           - jednání s p. Revendou, fa Crysal Production - revitalizace objektu  kulturního domu   

             v Prostřední Suché 

            - jednání se zástupci vedení správní rady Nadace Landek Ostrava za účasti náměstka  

              primátorky Ing. Šlachty ve věci navázání na vzájemnou spolupráci 

 

14.03. - SC Praha - tisková konference k projektu protidrogového vlaku „Revolution Train“ 

 

15.03. - pracovní porada s Ing. Murasem - ředitelem MP Havířov 

           - Ostrava - jednání s Doc. Ing. Ciencialou,CSc. zmocněncem vlády ČR pro MSK, ÚK  

             a KVK  ve věci zapojení projektu do programu RESTART 

           - DS Luna, Šumbark - návštěva jubilantky pí Milady Hillové 106 let      

           - ZŠ Fr. Hrubína - jednání s Mgr. Ptáčkem, ředitelem školy          

 

16.03. - prohlídka stavu chodníků a kontejner. stání na ul. Hornická a u Kulturního domu    

 v Prostřední Suché 

           - VZ na mobilní služebnu MP Havířov  

            

19.03. - pracovní porada s Bc. Kopečkem, inspektorem primátorky 

           - pracovní porada s Mgr. Dybovou, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 

           - porada vedení   

 

19.-20.03. - SC Praha - „100. výročí obnovení Litevské státnosti“ 

 

21.03. - Ostrava - Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR 

           - jednání s Ing. Niemiecem, členem ZMH 

 

22.03. - pracovní porada s Ing. Murasem - ředitelem MP Havířov 

           - KD Řeka - jednání VHS Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady 

           - Ostrava - jednání Řídícího výboru ITI 

           - Dolní Vítkovice - „Sportovec roku Moravskoslezského kraje 2017“ 

 

23.03. - SC Polsko, Katovice - „Veletrh Globálně“ 

 

24.03. - 11. ročník Šachového turnaje „ O pohár primátorky Havířova“ 

           - ZŠ M. Kudeříkové - 18. ročník Halového atletického čtyřboje 

           - turnaj ve sportovním bridži „ O pohár primátorky města Havířova“ 

 

26.03. - pracovní porada s Bc. Kopečkem, inspektorem primátorky 

           - pracovní porada s Mgr. Dybovou, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 

           - porada vedení 

           - VZ MRA, s.r.o. posouzení a hodnocení nabídek 

 

26.-27.03. - SC Seč - kongres „Forum Municipal 2018“ 
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28.03. - schůze Rady města Havířova 

           - SD Reneta - „Ocenění nejlepších pedagogů“ 

 

29.03. - MP Havířov - VZ „Rozšíření kamerového systému“ 

           - pracovní porada s Mgr. Tichou, zaměstnancem MMH - odbor kancelář primátora 

           - pracovní porada s Bc. Přečkovou, zaměstnancem MMH - odbor kancelář primátora  

          - přijetí a poděkování pracovníkům SSRZ za přípravu dětského bazénu Delfínek 

 

03.04. - pracovní porada s Bc. Kopečkem, inspektorem primátorky 

           - SSmH - slavnostní otevření „Centra pro rodinné pečující“ 

           - porada vedení 

           - jednání s pí Turečkovou - problematika DPS 

           - Ostrava, KÚ MSK - jednání ve věci nově budovaného Domova pro osoby se zvláštním  

             režimem  

 

04.04. - jednání s p. Krajzlem, kostel sv. Anny a paní Kotajnou – informativní schůzka 

           - jednání s p.Vozníkem, ředitelem správy majetku spol. RESIDOMO, s.r.o.- představení   

             projektu 

            - hotel Zámek, obřadní síň - hudba pro svatební obřady 

            - jednání s pí Jančíkovou - vyhrazené parkování pro dceru 

            - jednání s pí Smolárovou - podnět ohledně hřbitova v Prostřední Suché    

 

05.04. - pracovní porada s Ing. Murasem - ředitelem MP Havířov 

           - pracovní porada s Ing. Menšíkem, tajemníkem MMH  

           - Ostrava - Fórum MF DNES s názvem „Očima starostů“ 

           - kontrola KÚ MSK – závěr přezkoumání hospodaření města za rok 2017 

           - jednání s p. Černochem, občanem ve věci MP Havířov   

 

06.04. - jednání s p. Kubíčkem, trenérem SK BOX  z.s. 

           - pracovní porada s Bc. Přečkovou, zaměstnancem MMH - odbor kancelář primátora  

           - hotel Zámek, obřadní síň - hudba pro svatební obřady 

           - jednání s p. Rimmelem, manažer HC AZ Havířov - akce pro občany  

 

09.04. - pracovní porada s Bc. Kopečkem, inspektorem primátorky 

           - porada vedení 

           - 2. jednání pracovní skupiny Havířov v Květech 

           - VZ MRA, s.r.o.- jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

 

10.04. - SŠTO Lidická - jednání s Mgr. Knoppem, ředitelem školy- bezpečnost žáků 

             v rámci projektu s KHK a ZŠ Mládežnická 

           - jednání s Ing. Matějem, ředitelem NsP Havířov - informativní schůzka  

           - VZ na mobilní služebnu MP Havířov - obytný vůz 

           - NsP Havířov - VIII. ročník dne otevřených dveří pro veřejnost „Den zdraví“ 

           - Šumbark, dopravní hřiště - akce komise BESIP   

 

11.04. - schůze Rady města Havířova 

           - výběrové řízení na funkci vedoucího odboru komunálních služeb 

            

 



Přehled činnosti vedení města 

od 15.02.2018 do 11 .04.2018 

 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 
 

 

PŘEHLED ČINNOSTI 

pro 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 26. dubna 2018 

(15. 02. 2018 – 11. 04. 2018) 

 

 

  15.02. - slavnostní předání stavby „Modernizace Městské sportovní haly Havířov - II. 

Etapa“ – bazén Delfínek 

 - setkání s vedením a zástupci NsP Havířov k prezentaci přístrojů pro urologii 

z dotací města 

 

16.02. - běžná agenda 

  

18.02.-21.2 – zahraniční delegace PS - Brusel  

  

22.02. - jednání hodnotící komise – VZ „Webové stránky města“ – jednání s účastníky 

 - jednání s ředitelem HTS a.s. Bc. Hanzelem 

 - jednání s referentkou odboru ORG MmH paní Jelínkovou 

 - jednání s vedoucí odboru ekonomického MmH ing. Kasalíkovou 

 - jednání hodnotící komise – VZ „Webové stránky města“ – jednání s účastníky 

   

23.02.  - jednání s tajemníkem MmH ing. Menšíkem a primátorkou města Mgr. Feberovou 

 - jednání s Bc. Rapantem 

 - jednání finančního výboru ZmH 

 

26.02.  - jednání s panem J. Kubíčkem – trenérem sportovního klubu boxu 

 - porada vedení 

 - 24. jednání ZmH 

   

27.02. – 2.3. - jednání PS Praha 

 

05.03.  - porada vedení 

- jednání s ing. Smrčkem – předsedou Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace     

I/11 v úseku Havířov – Třanovice – příprava na pracovní skupinu na MD 

 - jednání s občanem p. Mazochem – v soukromé záležitosti 

 - jednání s p. Štýbnarem – ve věci pronájmu Zámku 

  

06.03. - jednání PS Praha 

 

07.03.  - jednání s p. Renglem – výlepové plochy (jednání uskutečněno v Praze) 

 - jednání pracovní skupiny D47 a PZ Nošovice na Ministerstvu dopravy – společně 

s ing. Smrčkem 

 - jednání s ředitelem Sazky a.s. p. ing. Friedmanem – (jednání uskutečněno v Praze) 

 

  08.03.-09.03. - jednání PS Praha 

 

12.03. - jednání s jednatelkou Zámku s.r.o. Mgr. Georgiu 



Přehled činnosti vedení města 

od 15.02.2018 do 11 .04.2018 

 

 

 -  porada vedení 

 - jednání hodnotící komise – VZ MRA - Regenerace ul. Čelakovského – otevírání   

obálek a vyhodnocení 

 - jednání s paní Vaňkovou – VŠSS Havířov – ve věci žádosti o umístění reklamních 

bannerů 

   

13.03. - jednání s ředitelem MP Havířov ing. Murasem a p. Tomanem 

 - jednání s p. Klimšou a p. Valáškem – MRA s.r.o. – ve věci stížnosti na správce 

    

14.03.-15.03. - jednání Praha - výbory 

  

16.03. - jednání s panem Horákem – ve věci Zámku s.r.o. 

 - jednání s občanem p. Pflegerem  

 

19.03. - porada vedení 

 - jednání s občanem p. Válkem, JUDr. Buriánovou (EO) a ing. arch. Mokrošem 

(OÚR) ve věci žádosti týkající se jeho pozemků v Havířově – Bludovicích 

 - jednání hodnotící komise – VZ MRA – otevírání obálek - Oprava hydroizolace J. 

Žižky 

 - jednání s ing. Kasalíkovou (EO) a ing. Divišem (ČSOB) 

 - účast na jednání občanské komise pro městskou část Havířov - Šumbark, společně 

s paní Krpcovou (OKS) – informace k ul. Podlesní a U Jelena 

  

20.03.  - běžná agenda 

  

21.03.  - jednání Praha – výbor pro bezpečnost 

 

22.03. - jednání s ing. Martinkem 

 - jednání s p. Klimšou – MRA – materiály k podpisu do RmH 

 - jednání pracovní skupiny – Zelená města 

 - jednání hodnotící komise – VZ MRA – Sanace obytného domu ul. Mánesova 12-16 

 

23.03. - jednání s ředitelem společnosti SEMAG – ing. Tarkowskim 

 

26.03. - jednání s ředitelem HTS a.s. Bc. Hanzelem  

 - porada vedení 

 - jednání hodnotící komise – VZ MRA – Sanace obytného domu ul. J.Hory  

 

27.03.  - jednání Praha 

 

28.03. - 84. jednání RmH 

 - jednání s jednatelkou Zámku Mgr. Georgiu 

 

29.03.  - jednání Praha 

03.04. - porada vedení 

04.04. - jednání – dodatečné požadavky OKS - Investiční akce: „Rozšíření hřbitova 

v Havířově - Šumbarku, včetně nové smuteční síně“ 



Přehled činnosti vedení města 

od 15.02.2018 do 11 .04.2018 

 

 

 - jednání s ing. Kaplanem – předsedou energetické komise 

05.04. - jednání hodnotící komise – VZ MP – Obuv pro MP 

06.04. - jednání KÚ MSK – Ostrava 

09.04. - porada vedení 

 - jednání hodnotící komise – VZ MRA – Sanace ob. domu ul. Mánesova 12-16 

 - jednání s jednateli MRA s.r.o. ing. Lankočím a p. Masarovičem – ve věci přípravy 

konání valné hromady 

 - výběrové řízení – EO MmH 

 - jednání hodnotící komise – VZ MRA – Sanace ob. domu ul. J.Hory a ul. Uzavřená 

10.04. - jednání PS Praha 

11.04. - jednání PS Praha 

 

 

 

  

 

 

             

 

  

 

  

k běžné agendě  - průběžná jednání s vedoucími a referenty odborů Magistrátu města 

Havířova, řediteli příspěvkových organizací města. 

 

 

  

 

 



Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj města 
 

 

PŘEHLED ČINNOSTI 

pro 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 23. dubna 2018 

(od 15.2. 2018 do 11.4. 2018) 

 

 

 

 

15.2. - Ing. Mayerová, ved. OKS, p. Czechová, OKS – vraky aut ve městě 

 - slavnostní převzetí bazénu Delfínek 

 - Den urologie v NsP Havířov 

 

16.2. - Ing. Martinek, RMH 

 - VZ – parkoviště na ul. Stavbařská 

 - jednání k prezentaci aquaparku 

 

19.2. - jednání s p. primátorkou Mgr. Feberovou 

 - porada vedení 

 - tajemník komise - Bc. Klimešová, závěry jednání Rozvojové komise  

 - Mgr. Havlů, KP – dotace na chodníky 

 

20.2. - Ing. Martínek, ředitel TSH, a.s. – pracovní porada 

 - Mgr. Havlů - KP, Ing. arch. Mokroš - OÚR, Ing. Mikulová - OÚR – porada 

 - Ing. Mayerová, ved. OKS, p. Czechová-OKS – porada 

 - Krajský úřad – Moravskoslezský kraj 

 

21.2. - Ing. Mikulová – OÚR,  parkoviště u kostela sv. Anny 

 - Ing. Mayerová, ved. OKS – křižovatka v Pr. Suché 

 - příprava na ZMH 

 -  SSRZ – městský fotbalový stadión – retenční nádrž 

 - p. Čapanda, občan města Havířova 

 

22.2. - p. Rotigel, občan města – zimní údržba 

 - kontrola plnění zimních opatření 

 - Mgr. Havlů, OKS – program Restart 

 - účast na Plese seniorů 

 

23.2. - VZ- oprava ZŠ Pujmanová, Havířov – Šumbark 

 - VZ – oprava parkoviště na ul. Stavbařská 

 - Ing. Mayerová, ved. OKS – běžná agenda 

 

26.2. - příprava na poradu vedení 

 - porada vedení 

 - zasedání ZMH 

 

27.2. - Ing. Martinek, ředitel TSH a.s. – porada 

 - Ing. arch. Mokroš, ved. OÚR, Ing. Mikulová, OÚR – stav investic 

 - Ing. Mayerová, ved. OKS – porada 



 
Přehled činnosti vedení města 

 od  15.2. do 11.4. 2018 
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 - studium smluv na opravu laviček 

 - stav odpovědi pro Rozvojovou komisi 

 

28.2. - Mgr. Feberová, primátorka města, Ing. Barteček-Okresní hospodářská komora Karviná 

 - zástupci spol. T-Mobile – pozemní sítě 

 - projednání spolupráce nadace Landek 

 - jednání – Odpadové hospodářství 

 

1.3. - Ing. Martínek, ředitel TSH, a.s. – pracovní porada 

 - jednání k Energetické komisi města a komisi BESIP 

 - jednání k zápisu ze zasedání SMOOK 

 - Ing. Návratová, ved. OŽP - novela vodního zákonu   

 - Ing. Havlů, KP – informace k dotačnímu programu podpory zubařů 

 

2.3. - p. Jakubcová, občanka města – volby 2018 

 - materiály do porady vedení 

 - jednání-smlouvy ke kanalizačním přípojkám ve městě 

 - jednání – smlouva o umístění mobilních poboček České spořitelny ve městě 

 - jednání ke slavnostnímu vyhlášení osobností města Havířova za rok 2017 

 - kontrola hlášení občanů – DEJ TIP 

 

5.3. - příprava na poradu vedení 

 - jednání ke změně vyhlášky o komunálních odpadech 

 - porada vedení 

 - Ing. Mayerová, ved. OKS – umístění kontejnerů České spořitelny ve městě 

 - Mgr. Havlů, KP – Krajský úřad Ostrava, změny jednání 

 

6.3. - Ing. Martínek, ředitel TSH, a.s. – pracovní porada 

 - Ing. arch. Mokroš, ved. OÚR, Ing. Mikulová, OÚR, Mgr. Havlů, KP – pracovní porada 

 - Ing. Mayerová, ved. OKS – pracovní porada 

 

7.3. - zasedání RMH 

 - prezentace spol. Bendorf 

 - p. Kaleta, občan města – kácení stromů 

 - jednání v Ostravě, Krajský úřad 

 - Mgr. Havlů, KP – dotační tituly 

 

8.3. - Den ledvin v NsP Havířov 

 - Ing. Mikulová, OÚR – oprava kyvadla na náměstí 

 - zápisy u občanských komisí 

 

9.3. - příprava materiálů pro poradu vedení 

 - Mgr. Havlů, KP – dotační tituly 

 - Mgr. Feberová, primátorka města – problematika města 

 

10.3. - porada vedení 

 - Ing. arch. Mokroš, ved. OÚR – parkoviště na ul. Žákovská 

 - jednání představenstva SMOOK v Karviné 

 - Rozvojová komise 



 
Přehled činnosti vedení města 

 od  15.2. do 11.4. 2018 
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13.3. - stavební řízení – Sanace zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 

 - Mgr. Havlů, KP – dotační tituly 

 - p. Krpcová, OKS – stav OKS 

 - Mgr. Dlábková, ředitelka MKS Havířov – jednání SMOOK 

 - TSH, a.s. – jednání 

 - jednání – spolupráce – Landek 

 

14.3. - Projekt – „Zařízení pro využití odpadů“ 

 - jednání komise pro odpadové hospodářství 

 - Ing. Mayerová, ved. OKS – nepojízdné automobily na parkovištích 

 - Ing. Zyder, TSH, a.s. – výsledky komise odpadového hospodářství 

 - Občanská komise Havířov – Podlesí 

 

15.3. - Ostrava, Krajský úřad 

 - p. Fikáčková, OKS – závěry Občanské komise Havířov – Podlesí 

 - p. Krpcová, OKS - závěry Občanské komise Havířov – Podlesí 

 - zápis z Bytové komise 

 

16.3. - Pr. Suchá – řešení situace kolem ul. Hornická 

 - prohlídka staveniště hřbitov, Havířov-Šumbark 

 - jednání – příjezd ul. Hornická 59 – 63, p. Werner-předseda OK Pr. Suchá 

 - Mgr. Havlů, KP – materiály do porady vedení 

 - jednání v Karviné – Ing. Wolf, primátor města Karviná – třídírna odpadů 

 

19.3. - porada vedení 

 - JUDr. Burianová, OÚR – parkoviště na ul. Žákovská 

 - SSRZ, otevírání obálek – Mantinely-Zimní stadion 

 - VZ MRA 

 - Ing. Niemiec, RMH 

 

20.3. - zasedání SMOOK v Havířově 

 

21.3. - Mgr. Feberová, p. primátorka města 

 - VŘ – parkoviště na ul. Stavbařská 

 - změna nařízení – Tržní řád 

 - Mgr. Dybová, tisková mluvčí MMH – tiskové zprávy 

 - zápisy z občanských komisí 

 - VŘ, SSRZ – Výměna mantinelů-Zimní stadion 

 

22.3. - jednání s TSH, a.s. 

 - řádná dovolená 

 

26.3. - VŘ – parkoviště na ul. Stavbařská 

 - porada vedení 

 - přípravy RMH 

 - VŘ, OKS – Plošné opravy vozovek 

 - VŘ – cyklostezka Žermanice – Těrlicko 

 

27.3. - Ing. Martinek, ředitel TSH, a.s. – porada 



 
Přehled činnosti vedení města 

 od  15.2. do 11.4. 2018 
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 - návštěva v NSP – nefrologie 

 - Plán udržitelnosti mobility města 

 - RNDr. Novák, ředitel ZŠ Na Nábřeží – stav oprav školy 

 - Ing. Mayerová, ved. OKS – plošné opravy cest 

 

28.3. - zasedání RMH 

 - slavnostní ocenění nejlepších pedagogů 

 

29.3. - Usnesení RMH 

 - jednání pracovní skupiny – Domov pro seniory, ul. Mánesova 

 - kontrolní zjištění proti Maniak aerobic 

 - materiály na valnou hromadu MRA Havířov 

 

3.4. - Ing. Martinek, ředitel TSH, a.s. – porada 

 - Ing. arch. Mokroš, ved. OÚR, Ing. Mikulová, OÚR, Mgr. Havlů, KP – stav investic 

 - Ing. Mayerová, ved. OKS, p. Fikáčková, OKS, p. Kolář, OKS – stav výstavby hřbitova 

 - Mgr. Feberová, p. primátorka 

 

4.4. - VŘ – Cyklostezka Žermanice – Těrlicko 

 - jednání –  k předání stavby  hřbitova v Havířově - Šumbarku 

 - Ing. arch. Mokroš, ved. OÚR – přednádražní prostor 

 - Ing. Trefil, předseda SBD Havířov 

 

5.4. - p. Krpcová, OKS – závěry jednání s Ing. Trefilem, SBD Havířov 

 - kontrola oprav a čištění kyvadla na náměstí v Havířově 

 - Mgr. Dlábková, ředitelka MKS Havířov – konference Zelená města 

 - rozhovor pro TV Polar 

 - RNDr. Bureš, občan města 

 - Mgr. Feberová, primátorka města 

 

6.4. - Ing. Niemiec, RMH a p. Bukovanská, OKS – oprava hřiště-Dolní Suchá 

 - materiály do porady vedení 

 - materiály do RMH 

 

9.4. - porada vedení 

 - VŘ MRA 

 - Koncepce odpadového hospodářství 

 

10.4. - Ing. Zyder, TSH, a.s. – porada 

 - Ing. arch. Mokroš, ved. OÚR, Ing. Mikulová, OÚR, Mgr. Havlů, KP – porada 

 - Ing. Mayerová, ved. OKS, p. Krpcová, OKS – porada 

 - zápisy z občanských komisí 

 - účast na OK Dolní Suchá 

 

11.4. - zasedání RMH 

 - výběrové řízení – ved. OKS 



   

Přehled činnosti vedení města 

 od 15.02.2018 do 11.4.2018 

 

 

 

Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj  
 

 

PŘEHLED ČINNOSTI 

pro 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 23. 4. 2018 

(15. 2. 2018  -  11. 4. 2018) 

 

 

15. 02. - Armáda spásy - jednání s Bc.R.Chmelíkem o plánech nízkoprahového zařízení pro  

  děti a mládež 

 - Předání stavby "Modernizace MSH Havířov II.etapa,2.část 

 - Návštěva NsP Havířov – prohlídka nového přístrojového vybavení urologického  

  oddělení, které bylo zakoupeno z finanční dotace města Havířova 

 

16. 02.   - jednání OŠK 

 - komise pro otevírání obálek – rekreační tuzemské pobyty pro děti 2018 

 

17. 02. - 27. ročník neoficiálního mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska dětí  

  v požárním sportu 

 

18. 02. - vítání občánků 

 

19. 02. - OSPOD - jednání s vedoucí  Mgr. M.Páclovou 

 - porada vedení 

 - Liga mladých kreativců SŠ Havířov-Prostřední Suchá (školní kolo mezinárodní  

  soutěže mladých kadeřníků) 

 - Pracovní skupina OSR-OKP 

 

20. 02. - čerpání řádné dovolené 

 

21. 02. - jednání -  ředitel HTS, a.s. Ing. Hanzel, ředitel Domova seniorů MUDr. Dlábek a  

  ředitel ZŠ Kuděříkova Mgr. Brabec 

 - jednání Mobilní hospic Strom života -  p. Bc. Barbora Kahánková, koordinátor pro  

  obce a komunitní plánování, Nový Jičín 

 - přijetí občana – p. Popovič 

 - jednání komise pro bezpečnost silničního provozu 

 

22. 02.  - pracovní porada s primátorkou Mgr. Feberovou 

 - jednání  OŠK 

 - jednání  OSV 

 - 7. ročník Plesu seniorů ve společenském sále Sportovního areálu TJ Depos v Horní  

   Suché 

 

23. 02. - běžná agenda 

 - jednání OŠK 

 

26. 02. - porada vedení 

 - zasedání zastupitelstva města 



   

Přehled činnosti vedení města 

 od 15.02.2018 do 11.4.2018 

 

 

 

27. 02. - Mgr. Vlhová - koordinátorka terénních zdravotně sociálních služeb v  

  rámci projektu Senior Asistent – představení projektu – nabídka spolupráce 

 - p. Kožínová – SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.,  

    oblastní pobočka Havířov). Předání informací o připravované výstavě obrazů  

  zrakově postižené umělkyně Sylvie Corn v rámci festivalu Dny umění nevidomých  

  na Moravě. Výstava se uskuteční za podpory MmH v prostorách Městské knihovny  

  Havířov od 25.6. – 29. 6. 2018. Diskuze a podání podnětů, které by pomohly lidem  

  se zrakovým postižením.  

 - pracovní porada s ředitelkou MK Ing. Čuntovou – informace k zahájení  

                 Lektorského minima v prostorách MK Havířov 

 - Školská rada ZŠ Žákovská 

 

28. 02. - pracovní porada s Ing. Kácalem, ředitelem SSRZ 

 - konkurz na ředitele ZŠ Hrubínova 

 - jednání s Ing. Ivo Poláškem – rozdělení dotací mezi Atletický klub Havířov, z.s. a 

Atletický oddíl Slavia Havířov, z.s. 

 - p. Biško - poručík Armády spásy – vyhodnocení podnětů vedoucího sboru a 

komunitního centra 

 - pracovní porada s vedoucí OSV Ing. Urbancovou – řešení situace s problémovými 

nájemníky v domě s pečovatelskou službou 

 - schůzka s primátorkou Mgr. Feberovou, vedoucí OSV Ing. Urbancovou, vedoucí 

OSPOD Mgr. Páclovou a soc.pracovnicí OSPOD  ve věci intervence v rodině 

s nezletilým dítětem 

 

29. 02. - vyřizování běžné agendy OSV a OŠK – materiály do porady  vedení a do RM 

 - jednání s p. Brablcovou – o sjednocení městského klubu seniorů a klubu učitelů 

 

 

02. 03. - Dotace MSK na oslavy 100.výročí 

 - pracovní porada s Ing. Kácalem, ředitelem SSRZ – o využití venkovního kluziště  

  na Šumbarku – podněty občanů 

 - pracovní porada s Ing. Masopustovou, OSV – řešení tíživé životní situace rodiny  

  s 5 dětmi 

 - jednání s Bc.  Kožmínovou – požadavek občana 

 

05. 03 - porada vedení 

 - jednání s p. Wittkem, Skautské středisko v Havířově 

 - schůzka pracovní skupiny Havířov v květech 

 - schůzka pracovní skupiny ke koncepci sportu 

 

06. 03. -  jednání s p. Gerdovou, Spolek ADAM 

 - běžná agenda 

 - Ocenění osobností společenského života  města za rok 2017 - KD Leoše Janáčka 

 

07. 03. - jednání rady města 

 - jednání Komise pro plánování sociálních služeb 

 - účast na vernisáži výtvarných prací klientů SANTÉ " Když  Picasso, proč ne my " 

 

 



   

Přehled činnosti vedení města 

 od 15.02.2018 do 11.4.2018 

 

 

08. 03. - NsP Havířov  - den otevřených dveří nefrologická ambulance 

- komise pro otevírání obálek - ozdravné pobyty seniorů 2018 

- jednání s ředitelkou MŠ Mateřinka, s.r.o. p. Dedkovou – podpora MŠ 

- pracovní porada s Bc.Holešovou, OŠK – oslovení mateřských školek na území  

města ve spojení s připravovanou akcí s názvem „Spolu a bezpečně ve zdraví i 

nemoci“  

 

09. 03. - jednání  Ing. Kostelníček, využití bazénu Delfínek  

 - jednání  p. R.Kostruhová - HR Manager Mölnlycke Czech Factories – nabídka  

       pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením 

 - přijetí občana p. Vondry – podněty pro zlepšení života seniorů ve městě 

 - DPS Mládežnická- účast na oslavě MDŽ 

 - "Muzikanti s dětmi" - účast na benefičním koncertu v evangelické kostele v   

  Havířově- Bludovicích (výtěžek věnován  Dětskému domovu v Havířově) 

 

12. 03. - porada vedení 

 - výběrové řízení na vedoucí OŠK 

 

13. 03. - vyřizování běžné agendy 

 - porada s primátorkou - dohodnutí termínů schůzek 

 - pracovní porada  L.Gorecká, Dis., OŠK -  předání informací 

 - pracovní porada Bc. Mandáková, OŠK – informace k připravované akci „Den  

  země“ 

 

14. 03. - jednání Mgr. Vaňková, VŠSS 

 - Lektorské minimum - MK Havířov 

 

15. 03. - služební cesta Luhačovice – kontrola úrovně ubytování a ostatních nabízených  

  služeb během pobytů seniorů v hotelu Harmonie 

 

16. 03. - služební cesta Čeladná – slavnostní vernisáž V. ročníku výtvarné soutěže O pohár  

   kladenské ovečky na téma „Zvířata v Beskydech“ (mezi oceňovanými 5 žáků ZŠ  

   na ul. Moravská, Havířov-Šumbark) 

 

19. 03. - porada vedení 

 - jednání Mgr. Jiří Kotaška, ředitel ZŠ K. Světlé – GDPR 

 - komise pro otevírání,  posuzování a hodnocení nabídek VZ/94/OŠK/18 – Tuzemské  

   rekreační pobyty dětí 2018 

 - hodnocení nabídek – OŠK, prázdninové pobyty dětí 

 

20. 03. - zahájení kontroly - ČŠI MŠ Přímá 

 - SMOOK - účast na schůzi (KD Radost) 

 

21. 03. - Charita Český Těšín - 25.výročí založení (prohlídka středisek v Českém Těšíně a  

   Hnojníku) 

 

22. 03. - komise pro otevírání obálek - sanace obytného domu Mánesova 12-16 - opakované  

  řízení 

 - účast na společenské akci Missis senior 2018 a účast v porotě – pořádané  

  Domovem seniorů Havířov, p.o. a střediskem Helios 



   

Přehled činnosti vedení města 

 od 15.02.2018 do 11.4.2018 

 

 

 

23. 03. - jednání s ředitelem Mgr. Kolondrou - Armáda spásy  

 - ukončení kontroly – ČŠI MŠ Přímá  

 - Zahájení 18.ročníku Halového atletického čtyřboje Memoriál Viktora Kalouska 

 

26. 03. -  porada vedení 

 - pracovní porada s Ing. Pilarikovou, OŠK – hodnocení ředitelů 

 

27. 3. - OSV hodnocení nabídek – pobyty seniorů a osob se zdravotním postižením 

 - Místní akční plán II 

 - běžná agenda 

 

28. 3. - jednání rady města 

 - slavnostní předání ocenění pedagogickým pracovníkům Moravskoslezského kraje u    

  příležitosti Dne učitelů v roce 2018 – mezi oceněnými byla i paní Danuše Kluková, 

  Základní umělecké škola B. Martinů, Havířov 

 - ocenění nejlepších havířovských pedagogů, žáků a družstev za rok 2017 -  u  

  příležitosti Dne učitelů, Společenský dům Reneta 

 

29. 3.  - poděkování pracovníkům Městské sportovní haly v čele s ředitelem Správy  

  sportovních a rekreačních zařízení za práci odvedenou na přípravě bazénu Delfínek 

 

03. 04. - jednání s ředitelkou MŠ Lipová Mgr. Gelnarovou 

 - Centrum pro rodinné pečující - slavnostní otevření nové služby v objektu  

  Sociálních služeb města Havířova na ul. Moskevská 1103/1f v Havířově – Městě 

 - porada vedení 

 - pracovní porada s Mgr. Mertovou, OŠK 

 - jednání u náměstka hejtmana Navrátila, MBA – za účasti primátorky Mgr.  

  Feberové,  ředitele Domova seniorů MUDr. Dlábka a vedoucí OSV Ing. Urbancové  

  – objekt na ul. Mánesova 

 - vernisáž výstavy fotografií členů Fotoklubu Havířov a jejich hostů  

  PATNÁCTERO,  KDLJ 

 

04. 04. - jednání s ředitelkou MŠ Radniční Bc. Hofrichtrovou a Ing. Pilarikovou, OŠK 

 - pracovní porada Ing. Urbancová, vedoucí OSV 

 - manželé Hriadelovi – žádost o dotaci 

 - jednání s ředitelkou MŠ Přímá Bc. Novákovou 

 - jednání s p. Klimšou – sportovní klub vzpírání Baník Havířov 

 - schůzka v obřadní síni na Zámku – ukázka zajištění hudební produkce na svatební  

 obřady 

 - 6. jednání pracovní skupiny „Plán rozvoje sportu města Havířova v letech 2018- 

 2025“ 

 

05. 04. - OSV -zápis na pobyty 

 - jednání výběrové komise – veřejná zakázka „Boty pro Městskou policii Havířov“ 

 - p. Štrompová, p. Veselá – podnět Domov seniorů 

 

06. 04. - schůzka v obřadní síni na Zámku – ukázka zajištění hudební produkce na svatební  

 obřady 

 - materiály do RM a ZM  



   

Přehled činnosti vedení města 

 od 15.02.2018 do 11.4.2018 

 

 

 - běžná agenda 

 

07. 04. - 2. Oslava Dne autismu v Havířově – pořádají SSmH, Poradenské středisko pro  

  rodinu a dítě „RaD“ – u OD Elán  

 

09. 04. - ČŠI - zahájení ZŠ Fr. Hrubína, Havířov 

 - jednání s ředitelkou MK Ing. Čuntovou – informační vzdělávání v rámci základních  

 škol a školního vzdělávacího programu 

 - porada vedení  

 - pracovní schůzka – Havířov v květech 

 - přijetí klienta Santé – p. Choleva 

 

10. 04. - Den zdraví havířovské nemocnice 

 - běžná agenda 

 - jednání s ředitelkou Bc. Kiedroňovou, Asterix – příměstské a pobytové tábory a 

 integrované pobyty 

 - zábavné odpoledne s Besipem – Dětské dopravní hřiště  

 

11. 04. - jednání rady města 
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