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Č. j.: MMH/110630/2016 

Počet listů dokumentu: 2 

                                                                                                          Zn.: ZS/36/RMH/2016   

 
Rada města Havířova  

usnesením č. 2604/54RM/2016 ze dne 7. 12. 2016 schválila tento: 

 

 

Statut komise rozvojové   
 

 

I. Náplň činnosti 

 

a) Iniciativní funkce (návrhy, podněty): 

 

1. Komise rozvojová (dále jen „komise“) je iniciativním orgánem Rady města Havířova 

(dále jen „RMH“) v oblasti: 

a) strategického rozvoje města v rámci tvorby a aktualizace Strategického plánu rozvoje 

města a ostatních strategických dokumentů města (výstavba, dopravní infrastruktura), 

b) rozvoje města v rámci pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn, 

vymezení zastavěného území, 

c) investiční politiky města. 

 

2. Komise předkládá RMH návrhy: 

a) na způsoby možného mimorozpočtového financování rozvojových záměrů města vč.   

financování investiční výstavby, 

b) k územně plánovacím podkladům, a to v rámci jejich pořízení (zejm. územní studie), 

c) na úpravu Strategického plánu rozvoje města. 

 

b) Poradní funkce (vyjádření, stanoviska): 

 

Komise je odborným poradním orgánem RMH a v rámci toho posuzuje a vydává 

stanoviska v rámci svého Statutu: 

a) ke Strategickému plánu rozvoje města a záměrům v oblasti strategického rozvoje města,  

b) k problematice podpory rozvoje malého a středního podnikání, 

c) k problematice získávání dotací a grantů,    

d) k realizaci koncepcí rozvoje města Havířov, 

e) k územnímu plánu města, k regulačním plánům zón vč. jejich změn, a to v rámci  

rozhodování o pořízení, 

f) ke stavebním záměrům na celém katastru území města Havířova, 

g) k prodejům či pronájmům pozemků, souvisejícím se záměry výstavby na pozemcích ve 

vlastnictví města,  

h) k jednoročním a víceletým investičním programům města, 

i) k investičním částem rozpočtu města a jeho případným rozpočtovým úpravám,   

j) k činnostem týkajícím se veřejných zakázek a investic města Havířova. 
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II. Rozsah oprávnění 

 

1. Komise navrhuje RMH své zástupce do hodnotící komise k jednotlivým veřejným zakázkám 

města s předpokládanou hodnotou 1 mil. Kč a výše (bez DPH). 

 

2. V případě potřeby předseda komise pozve vedoucího příslušného odboru MMH  nebo 

samostatného oddělení MMH (dále jen „odbor MMH“) na jednání komise. Jednání komise 

se účastní předsedové občanských komisí RMH. 

 

3. Odbory MMH předkládají předsedovi komise materiály, které podléhají podle předchozích 

ustanovení projednání v komisi, prostřednictvím tajemníka komise nejméně 5 dnů před 

konáním zasedání komise.  

 

4. Členové komise, prostřednictvím tajemníka komise, jsou oprávněni požadovat vysvětlení 

odborů  MMH k záležitostem projednávaným na zasedání komise. 

 

5. Zástupci komise jsou oprávněni účastnit se dílčích jednání přípravy rozpočtu příslušných 

odborů MMH pro další období.   

 

6. Komise spolupracuje s vedením města, s odbory MMH a to zejména s odborem územního 

rozvoje MMH, s odborem správy a rozvoje majetku MMH a s odborem komunálních služeb 

MMH na zpracovávání podkladů pro potřeby územního plánování. 

 

7. Komise spolupracuje s oddělením strategického rozvoje odboru správy a rozvoje majetku 

MMH na zpracování podkladů k žádostem o dotace a granty.                                                                          

 

III. Ostatní 

 

1. Jednání komise se řídí Jednacím řádem komisí RMH zn. ZS/23/RMH/2010 ze dne 

15. 12. 2010. 

 

2. Komise se při své činnosti řídí: 

a)  platnými zákony i vyhláškami, 

b)  vnitřními předpisy MMH, usneseními RMH a Zastupitelstva města Havířova,  

c)  plánem činnosti komise. 

 

3. Komise může požádat RMH o změnu a doplnění tohoto Statutu. 

 

4. Tímto Statutem se ruší Statut komise rozvojové zn. ZS/32/RMH/2010 ze dne 15. 12. 2010 

ve znění Dodatku č. 1 zn. ZS/2/RMH/2011 ze dne 2. 2. 2011. 

 

5. Tento Statut nabývá účinnosti dnem 7. 12. 2016.  

 

Za Radu města Havířova: 

 

 

Bc. Daniel Pawlas                                         Ing. Karel Šlachta  

primátor města        náměstek primátora 


