Kronika města Havířova

Na

následujících stranách vybírám nejdůležitější
informace z celkového množství jednacích bodů ze zasedání
Rady a Zastupitelstva města Havířova.

60. jednání Rady města Havířova
středa 12. ledna 2005
Do konce roku 2004 platila v Havířově Obecně závazná
vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů MŠ. V této vyhlášce byla mimo jiné stanovena výše
měsíční úhrady ve výši 250,-Kč/ dítě (tato částka platila od
r. 1993).
Podle nového školského zákona není poplatek za mateřskou
školu od roku 2005 jednotný ve všech mateřských školách.
Výši poplatku stanoví ředitel MŠ, a to podle výše
průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě. Zákon
řediteli umožňuje, aby po rodičích dítěte požadoval až 50%
skutečných neinvestičních výdajů. Rada města doporučila
ředitelům školek, aby měsíční poplatek nepřekračoval
částku 400,-Kč za dítě.
Rada města doporučila zastupitelstvu schválit projekt
prevence kriminality města v programu Partnerství na rok
2005 a vyčlenit z rozpočtu města 79 tis.Kč jako podíl města.
Jedná se o obdobný program, který byl v Havířově
realizován od roku 1996 pod názvem Komplexně
součinnostní program prevence kriminality.
Jedná se o projekt Bezpečnostní stojany pro kola, jehož
realizátorem bude Městská policie Havířov. Projekt je
zaměřen na bezpečné stání jízdních kol na vytypovaných
místech. Potřeba těchto míst vyplynula z analýzy městské
policie na základě rozborů počtu a míst krádeží kol. Bylo
vybráno 34 míst. Náklady na projekt budou cca 225 tis.Kč,
z toho 79 tis.Kč je podíl města a zbytek požadovaná dotace.
V roce 2004 byly zrealizovány v rámci programu prevence
kriminality 3 projekty:




Měsíční úhrada v MŠ.

Program prevence kriminality na rok 2005.

Bezpečnostní stojany pro
kola.

řetízek k bezpečí- realizátor městská policie
mantinely proti zlu – realizátorem bylo církevní
středisko mládeže sv. dona Bosca
tolerance – občanské sdružení SP+D Kontakt

Celkové náklady na projekty činily cca 465 tis.Kč, z toho
173,5 tis.Kč byla dotace města.
Bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 20 tis.Kč Sboru
dobrovolných hasičů na uspořádání 16. ročníku halové
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pohárové soutěže mladých hasičů. Této akce se v loňském
roce zúčastnilo 740 mladých hasičů. Soutěž se uskuteční
26. února v Městské sportovní hale.

18. řádné zasedání
Zastupitelstva města Havířova
pondělí 24. ledna 2005
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku,
která vymezuje školské obvody.
Havířov byl rozčleněn na 18 školských obvodů, které byly
vymezeny tak, aby se děti co nejvíce vyhly přecházení
větších komunikací. Rovněž bylo přihlédnuto k dopravní
dostupnosti, a také k počtu dětí v jednotlivých částech
města. Dále byl zjišťován počet budoucích prvňáků
v daných oblastech, aby mohly být spádové obvody co
nejlépe rozděleny. Podle nového školského zákona musí
ředitel do své školy přednostně přijmout děti z dané spádové
oblasti a až potom může přijmout děti, jejichž rodiče si školu
vyberou.

Obecně závazná vyhláška,
kterou se vymezují školské
obvody.

Zastupitelé schválili projekt prevence kriminality města
v programu Partnerství na rok 2005 a vyčlenění 79 tis.Kč
z rozpočtu jako podíl města. Jedná se o obdobný program,
který byl v Havířově realizován od roku 1996 pod
názvem Komplexně součinnostní program prevence
kriminality.
Schválen byl projekt Bezpečnostní stojany pro kola, jehož
realizátorem bude Městská policie Havířov.

Program prevence kriminality na rok 2005.

Byla schválena Smlouva o vzájemné spolupráci
a partnerských vztazích mezi městy Havířov a Paide
v Estonsku.
Na festivalu v Mažeikiai v červnu 2004 navázali zástupci
Havířova kontakt se zástupci města Paide v Estonsku
a vzájemně projevili zájem o budoucí spolupráci obou měst.
Po projednání návrhu Radou města Havířova byl vysloven
souhlas s takovouto spoluprací s přesvědčením, že kontakty
obou měst mohou přispět k další výměně zkušeností,
vzájemnému poznání a obohacení o znalosti ze života
a práce v našich městech a zemích.
Spolupráce by se měla vyvíjet v oblastech - Kultura
a vzdělávání, Ekonomický rozvoj a Správa města. Mělo by
docházet k výměnným návštěvám tanečníků, zpěváků,

Smlouva s městem Paide
v Estonsku.
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sportovců, vzájemným návštěvám různých profesních
skupin s cílem výměny informací a
zkušeností,
a výměnným návštěvám za účelem společných konzultací
zaměstnanců městských úřadů, při řešení obdobných
problémů souvisejících s chodem municipalit, směřujících
k získání nových poznatků a rozšíření kvalifikace.

61. jednání Rady města Havířova
středa 2. února 2005
Rada města Havířova schválila zadávací řízení na
zpracování projektové dokumentace pro stavbu Domova
důchodců na ulici M.Kudeříkové.
Požadována je kapacita 70 - 80 míst s komplexním
stravovacím provozem (cca 200 jídel denně), s hygienickou
prádelnou a s multifunkční společenskou místností –
realizace je předpokládána bez DPH na 150 mil. Kč a cena
vypracování projektové dokumentace zhruba 6 mil.Kč.
Rada města předpokládá, že na stavbu získá státní dotaci
ve výši 70% nákladů. Zájem o podobná zařízení je mezi
seniory značný, už nyní je zájemců kolem šesti stovek, což
mnohonásobně převyšuje kapacitu zamýšleného Domova
důchodců.

Zpracování projektové
dokumentace pro stavbu
Domova důchodců.

Školní kuchyně na ZŠ Gorkého má již nevyhovující 40 let
starou technologii. Přitom její provoz zachovává denní
výrobu pro 828 strávníků a 80 svačinek pro žáky ZŠ
Gorkého a pro studenty Gymnázia na ulici Komenského.
Proto bude stravovací provoz rekonstruován v celé ploše,
včetně jídelny a zahrnuje vybourání nových průchodů,
demolice stávajících dělících příček, vybourání podlah
a veškerých instalací. V rámci změny budou vybudovány
nové příčky, položeny nové dlažby a instalace. Nová bude
vzduchotechnika, budou rovněž vyměněny rozvody vody,
plynu, kanalizace, elektroinstalace, změna osvětlení. Budova
bude vybavena odpovídajícím nákladním výtahem.
Rozpočtové náklady na modernizaci kuchyně činí
24 milionů Kč. Z rozpočtu města bylo vyčleněno
11.5 milionů Kč a 12,5 milionů Kč má činit účelová
investiční dotace. Stavební povolení je vyřízeno, avšak
zřizovatel – kraj – na tuto akci finančně nepřispěje.

Realizace Modernizace
školní kuchyně na ZŠ
Gorkého.
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K řešení navržených parkových úprav v okolí Zámku
a hlavně lesního porostu ve svahu směrem k rondelu
a vodnímu toku Sušánka vedl zpracovatele záměr upravit
prostor při vjezdu do města, který je v současné době
neupraven a nedůstojný svému významu jako hlavnímu
vjezdu do města. Ve svém konečném provedení záměr řeší
propojení přírodní památky meandry Lučiny přes
navrhovaný areál volného času a podchodem pod Hlavní
třídou propojení s lesoparkem Stromovka a areálem
Sušanských rybníků.

Havířov už myslí na
budoucnost.
Ideový záměr řešení
parkových úprav – lokalita
Zámek a okolí.

1.etapa na základě již provedeného průzkumu provést
kácení dřevin ve svahu a v okolí Zámku. Provést zaměření
území včetně inženýrských sítí. Tato etapa by měla být
realizována na přelomu let 2005 a 2006, čili v době
vegetačního klidu.
2.etapa s ohledem na ponechané stromy a geometrické
zaměření se vybudují chodníky s odpočivadly a lavičkami.
3.etapa realizace vstupního prostoru před Zámkem s branou
a zdí oplocení.
4.etapa úpravy toku a nábřeží Sušánky s průchodem pod
Hlavní třídou
5.etapa realizace baru Vlčí jáma – (případně i soukromým
investorem) – návrh umisťuje bar do svahu pod Zámkem
v návaznosti na úpravu nábřeží Sušánky a na možnost
dopravního napojení na komunikaci u hotelu Formule.
6.etapa rekultivace lesoparku Stromovka.
Tento záměr byl projednán s odborem životního prostředí,
s odborem místního hospodářství a s orgánem státní
památkové péče při stavebním úřadě.

Bylo schváleno podání žádosti Ministerstvu pro místní
rozvoj ČR o dotaci v rámci programu regenerace panelových
sídlišť – Šumbark II – 4.etapa.
Jde o etapu ul. Akátová, a to v celkovém rozsahu
40 851 398 Kč. Zhotovitelem je firma Unips Ostrava na
základě veřejné obchodní soutěže.

Žádost o dotaci na
rekonstrukci Akátové ulice.

Rada města schválila podání žádosti o dotaci na stavbu
Rekonstrukce Hotelového domu v Tesařské ulici na byty
z programu Podpora výstavby nájemních bytů Ministerstva
pro místní rozvoj.
Projektová dokumentace této stavby byla zpracována
v listopadu 2004. V současné době se ještě připravuje
projekt nižší hodnoty stupně energetické náročnosti, protože
hodnotou tohoto ukazatele se řídí výše dotace. Zlepšením
tohoto ukazatele by se mohla zvýšit maximální hodnota
dotace na jeden byt o 100 tisíc korun, tj. až na 550 tisíc Kč.

Žádost o dotaci na
rekonstrukci Hotelového
domu v Tesařské ulici na
byty.
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Stavební povolení by mělo být vydáno v nejbližší době.
Realizací stavby vznikne 46 bytových jednotek o velikosti
1 + kuchyňský kout a 6 parkovacích míst. Objem investice
je cca 34,5 mil. Kč. Malometrážní byty by měly sloužit jako
tzv. startovací především mladým rodinám.

62. jednání Rady města Havířova
středa 23. února 2005
Radní schválili ozdravné pobyty a vyhlásili poptávkové
řízení na:
Rekondiční pobyt pro děti s poruchami pohybového ústrojí.
Pobyt bude 7 denní a v tuzemsku. Jde o rekondiční program,
který bude zaměřen na podporu pohybových a smyslových
funkcí dětí, orientaci v prostoru a soužití ve větší sociální
skupině. Pozornost bude věnována i zákonným zástupcům
formou poradenství. Navrhovaný počet je 40 dětí ve věku
7 až 26 let a 40 zástupců při 100% úhradě Statutárním
městem Havířov. Předpokládané výdaje 500 tisíc Kč. Výběr
dětí bude proveden na základě žádostí zákonných zástupců
odborem sociálních věcí.

Ozdravné pobyty pro děti
s poruchami pohybového
ústrojí, pro děti se zaměřením výchovně pracovním,
rehabilitačně pohy-bové
tábory a ozdravné tábory.

Rekondiční tábor pro děti se zaměřením výchovně
pracovním ( s programem rukodělných činností).
Tento pobyt bude 14 denní, v tuzemsku a maximální počet
dětí je 80. Předpokládané výdaje jsou 680 tisíc Kč, 100%
úhrada městem.
Reedukační tábor pro děti se zaměřením na rehabilitačně
pohybové aktivity.
Jedná se o 14 denní pobyt v tuzemsku, maximálně 40 dětí ve
věku 7 – 15 let, předpokládaná výše nákladů 340 tisíc korun.
Ozdravný pobyt dětí z pěstounských rodin, případně v cizí
péči.
Maximální počet dětí na tento pobyt je 40 ve věku 7 – 15 let,
pobyt je 14 denní v tuzemsku, 100 % úhrada
předpokládaných výdajů 340 tisíc Kč městem.
Radní vzali na vědomí zprávu o činnosti Městské policie
a vývoj kriminality na území města v roce 2004.
Celkem odhalili strážníci 28 375 přestupků, což je
o 483 více než v roce 2003. Na místě vyřešili 91,4%,
zbývající předali ke správnímu řízení. Domluvou bylo
řešeno 9 805 přestupků. Počet přestupků řešených v dopravě
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je vůči ostatním v poměru 55% ku 45%. K bezpečnosti osob
a majetku přispěli strážníci zadržením 218 osob podezřelých
ze spáchání trestné činnosti, 52 hledaných osob a přispěli
k nalezení 16 hledaných vozidel. Během roku odchytili
267 toulavých psů a koček. Na činnost Městské policie bylo
podáno 30 stížností. Pouze jediná byla vyhodnocena jako
oprávněná. V roce 2004 disponovali strážníci 6 jízdními
koly. Provozována jsou stabilně 4 kola, dvě slouží jako
záloha. Na kolech ujeli strážníci 6 519 km. Rozpočet MP
činil po úpravách 51,5 mil.Kč. K 31.12. bylo na MP
114 zaměstnanců.
V průběhu
roku
bylo
přijato
5 zaměstnanců, 4 činnost ukončili, po mateřské nastoupily
3 zaměstnankyně. Během roku byla pořízena výzbroj
a výstroj za 779 tisíc Kč. Během roku byl pořízen z Fondu
pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově měřič
rychlosti Lidar Pro Laser III za necelých 490 tisíc korun.
Na území města bylo spácháno 2202 trestných činů,
objasněno bylo 1087, což je 49%. Došlo k poklesu
oznámené trestné činnosti o 10 %. V Havířově nebyla
spáchána loni ani jedna vražda, násilných trestných činů
bylo spácháno 241, což je oproti roku 2003 o 15 méně.
Objasněnost je 74%.
Nejvíce trestných činů je majetkového charakteru, převážně
jde o vloupání do vozidel, těchto trestných činů bylo 224.
Následuje okradení zákazníků v obchodních domech. Na
protialkoholickou stanici bylo převezeno 205 osob, což je
o 6 více. V roce 2004 bylo vypátráno 345 osob, po kterých
bylo vyhlášeno pátrání. V Havířově došlo k nejvíce
dopravním nehodám na území bývalého okresu. Nehod bylo
996, žádná osoba nebyla usmrcena, 30 osob bylo zraněno
těžce, 158 lehce. Nejčastější příčinou je nesprávný způsob
jízdy a nejčastějším místem nehod je průtah městem, od
kruhového objezdu u nádraží ČD po Bludovický kopec. Jen
na zmíněném kruhovém objezdu došlo ke 130 nehodám.
O nekázni řidičů svědčí i to, že jich bylo 260 přistiženo
podnapilých.

Vývoj kriminality ve městě.

Rok 1999 byl vyhlášen Rokem seniorů a při této příležitosti
zahájilo město Havířov Akademii III. věku prostřednictvím
nadačního fondu Zdravé město Havířov na Institutu
vzdělávání a rekvalifikace, o.p.s. Havířov. Toto čtyř
semestrální studium seniorů skončilo dne 25.6.2001.
Průměrně akademii navštěvovalo 48 osob, každý z účastníků
hradil 460 Kč za semestr.

Radní schválili Akademii
III. věku pro další léta.
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Rada města podpořila program vzdělávání lidí
v poproduktivním věku. Schválila realizaci a příspěvek
Akademii
III. věku v letech 2003-2005 ve výši
284.640,- Kč. Výuku v tomto období zajišťuje Institut
celoživotního vzdělávání a studium navštěvuje přibližně
60 seniorů.
Studium je určené pro občany našeho města ve starobním
nebo invalidním důchodu, kteří mohou rozšířit své vzdělání
o znalosti cizích jazyků, financí, politiky, historie, zeměpisu,
problematiku Evropské unie, obsluhu počítačů a internetu
a dalších oblastí. Uchazeči zaplatí 300,-Kč za osobu
a semestr. Výuka probíhá v dopoledních hodinách v menších
skupinách.
Zájemci studují v prvním semestru angličtinu, obsluhu
osobních počítačů, ve druhém semestru angličtinu,
psychologii, zdravý životní styl, ve třetím semestru finanční
poradenství, sociální politiku, komunální politiku,
informatiku - využití sítě INTERNET a ve čtvrtém semestru
vědu a kulturu, Unesco, evropská unie, historii a politologii,
náboženství-křesťanství, problematiku sekt, ostatní církve,
zeměpis a geografii, vesmír a astronomii.

Akademie v letech 2003 –
2005

Havířovská akademie je specifická tím, že je schopna se
přizpůsobit potřebám zájemců, zatímco v ostatních městech
je součástí univerzit s pevně stanoveným předmětem.
Důležitý je i bezbariérový přístup.
V dubnu projedná rada požadavky občanů na zahájení
akademie, v květnu bude přijímat nabídky, v říjnu by se
mohla akademie zahájit. Nyní rada doporučila zastupitelstvu
schválit začlenění finančních prostředků do výdajové části
rozpočtu odboru školství a kultury v roce 2006 na úhradu
1. a 2. semestru. Předpokládaný výdaj za každý semestr je
100 tisíc Kč, proto kurzovné bude 350 Kč.

Rada schválila zadávací řízení na modernizaci školní jídelny
ZŠ Žákovská.
Na náhradu starého technologického vybavení byla
schválena částka 5,2 mil. Kč.
Dojde k částečné výměně konstrukcí, k výměně obkladů
a dlažeb, v nutném rozsahu s vymění kanalizace a rozvody,
vzduchotechnika. Výměna oken, úprava rozvodů
plynoinstalace, vybavení novým zařízením – konvektomat,
kotel plynový a elektrický, kráječ zeleniny, řezačka masa,
chladicí skříně, pracovní stoly a dřezy atd.
Vaří se zde kolem 700 jídel.
Zakázka na rekonstrukci školního hřiště ZŠ 1.máje byla
radou města přidělena za cenu 4 311 770 Kč Beskydské
stavební a.s.
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ZŠ Žákovská.

Školní hřiště ZŠ 1. máje.
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63. jednání Rady města Havířova
středa 9. března 2005
Poprvé bude v našem městě vyvěšena tibetská vlajka.
Rozhodli o tom rozdílem jednoho hlasu havířovští radní na
svém středečním jednání. O vyvěšení tibetské vlajky
požádalo občanské sdružení Lungta, které tím hodlá
připomenout 46. výročí povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci. Vyvěšení vlajky stanovilo na 10. března. Po celý
tento den by tak měla vlajka viset na stožáru před
Magistrátem města Havířova. V loňském roce se v ČR k této
akci připojilo 239 měst a obcí.

Tibetská vlajka poprvé
vyvěšena v Havířově.

Slavnostní program se uskuteční dne 31. března od
17. hodiny ve Společenském domě. Ocenění obdrží pamětní
list a keramickou cenu autorky M. Němčíkové. Školská
komise navrhla k ocenění na základě návrhů ředitelů
školských zařízení 38 pedagogů. Jednoho do seznamu pak
doplnili na návrh náměstka Svatopluka Nováka radní města.
Kritériem pro ohodnocení byla dlouhodobá nadstandardní
pedagogická činnost, dlouhodobá práce pro rozvoj školství
ve městě a dlouhodobá práce s mládeži mimo vyučování.

Oslavy Dne učitelů
a ocenění pedagogů.

Byla schválena účast města na Sportovní olympiádě dětí
a mládeže Moravskoslezského kraje. Základní kolo se bude
konat v květnu a červnu, krajské kolo se pak uskuteční
v Ostravě, předpokládaný termín – 15. září. Podáním
přihlášek byl pověřen odbor školství a kultury magistrátu
města.
Mramorovou dlažbu, která dříve byla na prostranství mezi
ulicemi Tajovského a Dlouhá, hodlá město odprodat. Jde
o použitou dlažbu, která je na povrchu lesklá. Vyhlášením
soutěže byl pověřen odbor Správy a rozvoje majetku. Dosud
je dlažba uložena ve skladech.

Zapojení Havířova do
Sportovní olympiády dětí
a mládeže MS kraje.

Město hodlá odprodat
dlažbu.

64. jednání Rady města Havířova
středa 23. března 2005
Rada města doporučila zastupitelstvu schválit zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci bývalého kina
Radost dle varianty B
Dne 2. února bylo radou města schváleno využití pro
Městské kulturní středisko s dispozicí:
1.podzemní patro – výstavní síň, galerie, technické zázemí,
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Zpracování projektu na
rekonstrukci bývalého kina
Radost.

Kronika města Havířova
1.nadz.patro - hudební kavárna, 2.np multifunkční sál.
Architektonická kancelář Arkos Ostrava byla pověřena
vytvořit jednoduchou studii. Ta přišla do rady 23.3.2005
s třemi návrhy. Šlo o odlišnosti v situování schodiště
a výtahu. Radní se rozhodli pro variantu B, vertikální
propojení přízemí – suterén je navržen s velkorysým přímým
dvouramenným schodištěm v hlavní ose objektu. Výtah
umožňující přístup imobilních občanů do suterénu je
situován v boční poloze – řešení je standardní a náklady
ekonomické. Schválený záměr bude předložen ke schválení
do zastupitelstva, které definitivně rozhodne.
Radní schválili vyhlášení poptávkového řízení na zpracování
projektové dokumentace stavby a výkon investorsko –
inženýrské činnosti na přednostní budování cyklostezek
z Havířova na Žermanickou a Těrlickou přehradu. Výstavba
zahrnuje zpevněné stezky, odpočívadla, stojany na kola,
informační cedule apod.
Rada doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí informaci
o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních
poplatcích.
Ze strany poplatníků byla řádně plněna povinnost u poplatku
za užívání veřejného prostranství a poplatku za provozovaný
výherní automat. U poplatku ze psů byl poplatek vyměřen
a zvýšen o 50% u 537 poplatníků, kteří jej včas neuhradili.
Celková sankce činila zhruba 112 tisíc korun. Dále není
řádně plněna povinnost hradit poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu. V roce 2004 byly
dlužné částky cca 2 486 tisíc Kč. Zvýšení poplatku bylo
zrušeno u těch, kteří se rozhodli zaplatit okamžitě. Bylo
podáno 121 žádostí o prominutí poplatku. Ve 103 případech
byl prominut pro dlouhodobý pobyt v cizině, v 11 z důvodu
zdravotních a sociálních. V 7 případech nebylo vyhověno.
Rada města schválila vydání souhlasného stanoviska
s hornickou činností v porubech č. 36 210 a 36 211 ve
436.sloji, 2.poli dobývacího prostoru Dolní Suchá za
předpokladu, že Důl Lazy dodrží stanovené podmínky:
Odborný báňský posudek na ovlivnění povrchu
a povrchových objektů dobýváním zmíněných porubů
hovoří o poklesu maximálně kolem 30 centimetrů v prostoru
vodní nádrže Bartošůvka. Předpokládané dobývání v letech
2006 – 2007. Poruby se budou nacházet v hloubce
1070 metrů a budou vedeny na řízený zával. Dobývání obou
porubů je v souladu s Rámcovou dohodou o hornické
činnosti Dolu Lazy na období 2004 – 2012.
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Zpracování projektové
dokumentace cyklostezek
směrem k přehradám.

Informace o sankčních
opatřeních a poskytnutých
úlevách na místních
poplatcích.

Souhlasné stanovisko
s hornickou činností.

Kronika města Havířova
Bylo doporučeno zastupitelstvu schválit Strategický plán
ekonomického rozvoje města – 1.etapa.
Jde o první část – tedy analytickou, kdy byl hodnocen stav
v Havířově v návaznosti na nejbližší okolí. Jsou zde už
odkazy na další závazné dokumenty, jako Komunitní plán,
Koncepce bydlení, Strategický plán cyklistických stezek
apod. Ty se rodily během vzniku samotného strategického
plánu ekonomického rozvoje a např. u Koncepce bydlení
ještě není zcela jasná varianta, pro níž se nakonec zastupitelé
rozhodnou. Strategický plán bude ještě doplněn o další
moduly – Ekonomika a podnikání, Zaměstnanost a trh práce.
Na základě této analytické části pak bude vypracována
2. etapa – stanovení cílů.

Strategický plán ekonomického rozvoje města –
1. etapa.

Rada vzala na vědomí zprávu o čerpání finančních
prostředků z rozpočtu města na protidrogovou politiku
v roce 2004.
Kontaktní a poradenské centrum prevence závislosti
v Havířově.
Realizátor: Sociální služby města Havířova – Centrum
drogové závislosti.

Čerpání finančních prostředků na protidrogovou
politiku v roce 2004.

Cílem centra drogové pomoci je od roku 1994 poskytovat
komplexní a odbornou pomoc jak uživatelům návykových
látek, směřující ke změně životního stylu a začlenění se do
normální společnosti, tak i rodinným příslušníkům
a veřejnosti. Služeb Centra využilo loni 2 465 osob.
Přehled čerpání :
Náklady na projekt - 1 998 536 Kč
Poskytnutá dotace Rady vlády pro koordinaci protidrogové
politiky - 550 tis.Kč
Čerpání podílu města - 609 tisíc Kč
Podíl Soc.služeb města Havířova - 839 tisíc Kč.
Centrum prevence pro mládež a rodiny ohrožené závislostmi
všeho druhu.
Realizátor: Oblastní charita Č. Těšín - Centrum prevence.
Činnost zahájena v roce 1998. Centrum se zaměřuje na
prevenci mezi školáky, uskutečnilo se dotazníkové šetření
studentů 1. a 3. ročníku na šesti středních školách a pěti
SOU (celkem 2915 studentů). Nedílnou součástí je
vzdělávání pedagogů, preventivní program je zaměřen na
zdravý způsob života – celkem 2954 kontaktů.
Skutečné náklady
Poskytnutá dotace
Podíl města
Příspěvky od klientů

-

642 492 Kč.
499 tisíc Kč.
necelých 65 tisíc Kč.
77 650 Kč.
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Rada města doporučila zastupitelstvu schválit čerpání fondu
pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě.
Na základě vlastních zkušeností i zkušeností z jiných měst
doporučuje Bezpečnostní rada města schválit pořízení
ochranné obuvi a označených oděvů z fondu pro
uniformované členy Bezpečnostní rady města a zaměstnance
Vodohospodářského úřadu.
Bunda, kalhoty a vesta budou označeny signálními
a reflexními nápisy Bezpečnostní rada města Havířov – pro
bezpečnou viditelnost ve dne i v noci. Celkové náklady
budou 36 200 Kč.
Náklady pro Vodohospodářský úřad budou dalších 9 050
Kč. Bezpečnostní rada ještě navrhuje pro Vodohospodářský
úřad zakoupení bezpečnostního kufříku – v něm budou
ochranné rukavice, láhve na odběr vzorků, baterka a další
věci. Náklady 8 200 Kč.

Čerpání fondu pro zvýšení
bezpečnosti a ochrany osob
a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve
městě.

19. řádné zasedání
Zastupitelstva města Havířova
pondělí 4. dubna 2005
Svého mandátu se vzdali: Stanislav Nevřela (ODS), Viktor
Kalousek (ODS) , Radslav Masný (ODS, později nestraník),
Bohuslav Muras (Hnutí pro Havířov).
Jako náhradníci složili slib: Rostislav Gattnar, Irka Musál za
ODS, nedostavila se a slib nesložila Monika Lesňáková
(ODS), Pavel Khek složil slib za HpH.

Ukazatel dluhové služby za rok 2004 činil v Havířově
5,41 %, což je hluboko pod hranicí 30%. Skutečný ukazatel
je nižší než plánovaný, který byl 5,62%. Ve financích byl
dluh Statutárního města Havířova ke konci uplynulého roku
61,8 milionu korun.
Usnesení vlády č. 346 o Regulaci zadluženosti obcí a krajů
pomocí ukazatele dluhové služby ukládá povinnost
ústředním orgánům upravit pravidla pro poskytování dotací,
půjček a návratných finančních výpomocí ze státního
rozpočtu ČR. V rámci žádosti statutárního zástupce obce
o dotaci s garancí finanční spoluúčasti obce, připojí obec
čestné prohlášení o skutečnosti , zda obec překračuje, či
nepřekračuje ukazatele dluhové služby ve výši 30 %. Čestné
prohlášení je nezbytné pro získání dotace.

str.č. 11/35

Ukazatel dluhové služby je
5,41%, což je nižší, než
plánovaný. To je dobrá
zpráva pro možnost
získávání státních dotací.

Kronika města Havířova
Zastupitelstvo města schválilo konání Akademie III. věku
v letech 2005 – 2007 (4 semestry) s finanční spoluúčastí
města a uložilo zapracovat finanční prostředky na úhradu
části nákladů do rozpočtu města v letech 2005 až 2007.
Dosavadní akademie je všemi respondenty hodnocena
kladně. Vyzdvihují profesionalitu vyučujících i kvalitu
výuky. Nejvíce hodnocena je počítačová výuka a výuka
anglického jazyka, následuje psychologie. K pokračování
akademií III. věku se kladně vyjádřil i poradní sbor seniorů,
který vznikl v září loňského roku.

Akademie III. věku bude
v Havířově i v letech 2005 –
2007.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o vynaložených
prostředcích na protidrogovou politiku. Viz. jednání rady
z 23. března 2005.

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace na provoz
soukromým mateřským školám na rok 2005 z rozpočtu
města odboru školství a kultury.
1. MŠ Mateřinka Okružní, Havířov – Šumbark 200 tis.Kč,
2. Sdružení pro činnost SMŠ K. Čapka, Havířov – Město
138 tisíc korun,
3. MŠ Sadová, Havířov – Město, 220 tisíc Kč.

Dotace na provoz
soukromým MŠ.

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí
stránky Ostatní dotace a dary.

Návrh na poskytnutí dotací
z rozpočtu města Havířova
v roce 2005 neziskovým
sportovním a mimosportovním subjektům.

a) z mimosportovní sféry
b) ze sportovní sféry

dotací

z výdajové

3,7 mil. Kč
6,4 mil. Kč

I přesto, že jde o krajské zařízení, rozhodlo se zastupitelstvo
poskytnout nemocnici dotaci. Naposledy poskytlo město
podle náměstka primátorky Martina Balšána dotaci
nemocnici v roce 2002. Šlo o příspěvek na zakoupení CT
přístroje. Nyní schvaluje rozdělení dotace ve výši 1 mil. Kč
takto: Echokardiograf - 700 tis. Kč, polohovatelné postele 300 tis.Kč.

Poskytnutí dotace pro
Nemocnici s poliklinikou
Havířov.

Bylo schváleno zahájení realizace investiční stavby a plné
financování z rozpočtu města.
Ve schváleném rozpočtu na rok 2005 je v rezervě správy
a rozvoje majetku částka 30 mil. Kč na spolufinancování
stavby s tím, že akce bude zahájena, pokud město obdrží
dotaci ve výši 35 mil.Kč.
Ministerstvo však odpovědělo, že obdrželo pro letošní rok
mnohem nižší částku na dotace, z důvodu úsporných
opatření, a proto nemůže vyhovět.

Úprava objektu Denního
a pobytového centra pro
seniory.
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Zastupitelstvo většinou hlasů schválilo zadání projektové
dokumentace rekonstrukce kina Radost. Dne 2. února bylo
radou města schváleno využití pro Městské kulturní
středisko.
Diskuse kolem kina Radost, kde město obdrželo v roce 1955
zakládací listiny, jsou tak u konce. Trvaly prakticky tři
volební období. Nyní se předpokládá, že projektová
dokumentace bude hotova do konce roku. Příští rok by
mohla být zahájena rekonstrukce. Jak dlouho bude trvat
záleží na finančních možnostech města, zda se podaří získat
státní dotaci apod. Kolik bude rekonstrukce stát odhalí
rozpočet v rámci projekt. dokumentace, záležet bude také
na veřejné soutěži. Ukončení rekonstrukce by se mohlo
podle náměstka primátorky Ing. Eduarda Heczka
přehoupnout do roku 2008.

O kině Radost po létech
rozhodnuto.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informativní zprávu
o poskytnutých úlevách na místních poplatcích. Viz. jednání
rady z 23. března 2005.

66. jednání Rady města Havířova
středa 13. dubna 2005
Bylo schváleno udělení dotace školským zařízením na
částečnou úhradu nákladů v souvislosti s pořádáním
celoroční soutěže Havířovská liga středních škol a učilišť
v roce 2005-06 a doporučeno zastupitelstvu udělení dotace
schválit. Dotace bude činit 21 tisíc korun a je rozdělena mezi
devět škol. Peníze půjdou z výdajové stránky Ostatní dotace
a dary rozpočtu města. Další dotace, 9 tisíc korun, je pro
sportovní subjekty, které poskytují sportoviště.

Dotace na celoroční soutěž
Havířovská liga středních
škol a učilišť v r. 2005 –
2006.

Dále rada schválila program májových slavností
s folklorními tanci a cimbálovou muzikou na náměstí
Republiky.
Na vědomí byl vzat zánik mandátu člena zastupitelstva Moniky Lesňákové (ODS) ke dni 4.4.2005. Rada osvědčila
nastoupení náhradníka Pavla Kheka ke dni 1.4. a Přemyslava
Novary (ODS) ke dni 7.4.
Předsedou společné pracovní skupiny je náměstek
primátorky Ing. Eduard Heczko, členem je mimo jiné hlavní
inženýr Dolu Lazy Ing. Miroslav Mencner. Komise má
celkem 10 členů.
Za období leden 2004 – březen 2005 proběhlo sedm jednání
této skupiny.
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Informativní zpráva
o činnosti společné pracovní skupiny statutárního
města Havířov a OKD,
člena koncernu Karbon
Invest Dolu Lazy.

Kronika města Havířova
Nejdůležitější body proběhlých jednání:

A) Plnění úkolů vyplývajících z rámcové dohody – šlo
hlavně o informaci o uskutečněné hornické činnosti
na katastrálním území Havířova a o vyhlídce další
těžby, prognózy působení na povrchové stavby apod.
U předpokládaných poklesů nebylo nivelačním
měřením zjištěno jejich překročení.
B) Jednalo se o zamítavém stanovisku IMGE
k výstavbě psího útulku v lokalitě Nový Svět. Odbor
územního rozvoje byl nucen hledat nové území
a byla vybrána lokalita VT – Stará s napojením na
ulici Stará. Pozemek však byl ve vlastnictví těžební
organizace. Probíhají jednání na směnu pozemku.

Výstavba útulku pro
opuštěné psy a drobná
zvířata.

C) Studie možného ovlivnění zástavby městských částí
Šumbark, Dolní Suchá a některých ploch
v Prostřední Suché hornickou činností Dolu Lazy .
Na základě stanoviska města Havířova k EIA na
období 2003 – 2010 a dále pak na základě rámcové
dohody nechal Důl Lazy nezávislou organizací
zpracovat studii. Byli o ni veřejně informováni také
občané. Možnosti nahlédnout do ní využilo 40 %
vlastníků posuzovaných objektů. Rada města vzala
12. 5. 2004 závěry studie na vědomí a schválila
podmínky, jejichž splnění bude vždy podmiňující
pro vydávání souhlasných stanovisek města
s hornickou činností.

Ovlivnění zástavby
městských částí hornickou
činností.

D) Projednání žádostí Dolu Lazy a souhlasné stanovisko
s hornickou činností v Radě města Havířova –
za uvedené období se Důl Lazy obrátil na město
pětkrát, třikrát se jednalo o těžbu v porubech,
v jednom případě šlo o ražbu přípravného díla
a v jednom případě o likvidaci nevyužívaných děl.
E) Pravidelně v srpnu zasílá město na důl Lazy
předpokládaný soupis akcí pro další rok
s orientačním rozsahem oprav. Výsledkem je vždy
vzájemná dohoda.
F) V loňském roce se obrátili na těžební organizaci tři
občané s prosbou o pomoc při řešení důlních škod na
svém majetku.
G) Asanačně rekultivační stavby na území města.
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Důlní škody na majetku
města.

Důlní škody na majetku
občanů.
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Rada doporučila zastupitelstvu schválit dodatečné zařazení
projektu Beze strachu ve škole i na ulici (realizátor o.s. ZIP)
a projektu Posilování právního vědomí mládeže (realizátor
o.s. SP + D Kontakt) do Programu prevence kriminality na
místní úrovni na rok 2005. Jako podíl města budou
vyčleněny prostředky na realizaci ve výši 83 tisíc Kč.

Dodatečné zařazení
projektů do Programu
prevence kriminality na
místní úrovni na rok 2005.

1. projekt - Beze strachu ve škole i na ulici je určen pro
žáky 9. tříd základ. škol (921 žáků) a mládež středních škol
(5 486 studentů) – hlavní důraz je kladen na prevenci proti
šikaně, dalším formám násilí a pomoci případným obětem.
2. projekt – Posilování právního vědomí mládeže – projekt
bude realizován formou 3 víkendových skupinových setkání,
na které budou navazovat další aktivity ve Středisku
výchovné péče. Je určen mládeži do 18 let. Podtextem je
také smysluplné využití volného času, odmítání negativních
jevů, pozitivní motivace, zvládání rizikových situací
a stresů.

67. jednání Rady města Havířova
středa 4. května 2005
Rada schválila zadávací řízení stavby parkoviště a napojení
chodníku k ul. Čs. armády. Provedením stavebních úprav
bude zlepšen celkový stav této lokality v centru města, a to
jak z hlediska statické dopravy (zvětšena kapacita
parkovacích míst), tak z hlediska zvýšení bezpečnosti
chodců propojením ul.ČSA a Fibichova.
Dojde ke zvýšení parkovacích míst, na pěší komunikaci
bude položena zámková dlažba a budou instalovány dva
odlučovače ropných látek.

Vybudování parkoviště
a napojení chodníku
k ul. Čs. armády.

Dne 1. dubna 2005 se na Statutární město Havířov obrátil
starosta obce Horní suchá Ing. Jan Lipner a poslal dopis
s nabídkou spolupráce na projektu Průmyslová zóna
František s cílem snížení nezaměstnanosti.
Jako příklad možné účasti byly uvedeny – vybudování
komunikací k budované zóně s možnou úpravou ulice
Hořanská a výstavba průmyslové haly.
Původní plán přestavby areálu s ekologickou zátěží
zpracovala firma OSA ve spolupráci s firmou Brickenshoff
na náklady CzechInvestu v srpnu 2004. Počítalo se, že
plochy využije finská firma na výrobu pneumatik + další
malé firmy. Nebyly však dořešeny majetkové vztahy, celý
pozemek tehdy vlastnil stát a OKD nebyla neochotna
odprodat další pozemky, o které měli Finové zájem. Od

Spolupráce na revitalizaci
brownfields dolu František.
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února letošního roku je areál v majetku obce Hor.Suchá. Ta
nechala firmě OSA udělat druhou dokumentaci. Výstavba by
podle ní měla pokračovat infrastrukturou včetně dopravní
(zhruba 140 mil.Kč). Dalších 80 mil. Kč by měla stát
výstavba dvou hal. S jednou z nich počítá , že by ji vystavělo
město Havířov, druhou obec Horní Suchá, která má už
předběžně i uživatele. Dle Ing. Lipnera by se mohlo na nové
zóně vytvořit až 700 pracovních příležitostí. Ukončení by
pak mělo být do poloviny roku 2008.
Tato spolupráce by měla jistě příznivý vliv na snížení
nezaměstnanosti, počítá se asi se 400 pracovními místy pro
Havířov. Jedná se o lokalitu s dobrou dopravní obslužností
a nabízí se tak účinná pomoc havířovským podnikatelům.
Rada materiál schválila s tím, že uložila odborům
vypracovat podklady pro konečné rozhodnutí a vytvořila
pracovní skupinu, která se bude problematice věnovat.
Předpokládá se, že podklady by mohly jít do zářijového
zastupitelstva
Rada města schválila návrh programu Hornických slavností
a projednala návrh galakoncertu k 50.výročí města –
4.12.2005.

Bylo schváleno uzavření smluvního vztahu na zhotovení
2 přípravků a 2 spodních dílů Brány s kyvadlem a pramenem
za cenu 391 443 Kč, za podmínek stanovených zhotoviteli
Stefanem Milkovem a Karlem Holubem.
Zároveň bude zahájeno reklamační řízení s dodavatelem
spodní stavby uměleckého díla ODS – Dopravní stavby
Ostrava.

Umělecké dílo Brána
s kyvadlem a pramenem
- další postup.

68. jednání Rady města Havířova
středa 25. května 2005
Mateřská škola získala z rozpočtu města 450 tisíc korun na
provoz, ale jen na 1.polovinu roku, tj. do 30.6., protože se
uvažovalo o jejím zrušení. K tomu ale nedošlo a příspěvek
na provoz byl navýšen o 331 tisíc Kč na 2. pololetí roku.
Tuto školku, která má dvě třídy a jednu třídu logopedickou,
navštěvuje 87 dětí z nejrůznějších sociálních skupin,
z neúplných nebo dysfunkčních rodin, dětského domova
a děti z různým handicapem.
Část objektu MŠ budou využívat sociální služby města
Havířova, rekonstrukce se předpokládá v červenci a srpnu.
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Základní škola v Životicích je malotřídní školou se dvěma
třídami 1 – 4 ročník, s celkovým počtem 32 žáků.
Schválením otevření 5. třídy bude poskytovat žákům ucelené
vzdělání na 1. stupni ZŠ. Počet žáků by se od 1.9.2005
zvýšil o 12, takže v jedné třídě bude 24 žáků – 1. a 2. ročník
a ve druhé třídě bude 20 žáků – 3.,4. a 5. ročník.

Otevření 5. třídy na
ZŠ v Životicích.

Radní projednali prodloužení činnosti třídy pro výuku
azylantů a účastníků řízení o udělení azylu. Třída je zřízena
v ZŠ Na Nábřeží od 1. září loňského roku a navštěvuje ji
v průměru 16 – 26 žáků. Nyní se její činnost prodlužuje od
1. září 2005 na další školní rok.

Možnost výuky azylantů
a účastníků řízení o udělení
azylu i v příštím školním
roce.

Primátor města Vysoké Tatry se sídlem ve Starém Smokovci
Ing. Ján Mokoš poděkoval městu Havířov za zaslání daru ve
výši 50 tisíc korun na pomoc po živelné katastrofě
v Tatrách. Dar bude podle primátora použit na obnovu
Mateřské školy Vyšné Hágy.

Informativní zpráva
o poskytnutí humanitární
pomoci Vysokým Tatrám.

Rada schválila záměr vybudovat nové pohřebiště v Havířově
– Prostřední Suché
a uložila zajistit provedení
hydrogeologického průzkumu.
Odbor místního hospodářství a dopravy si nechal letos
vypracovat studii o možnosti využití stávajících hřbitovů ve
správě města a vybudování nového pohřebiště. Tyto studie
zpracoval Ing. Václav Graf, odborník na hřbitovnictví
a pohřebnictví a jeden ze spolutvůrců zákona č.256/2001 Sb.
Studie jsou zaměřeny na počty hrobových míst pro
pohřbívání do země. Ze studií vyplývá, že na pěti
pohřebištích je volných celkem 590 míst, což je při průměru
50 pohřbů za rok asi na 12 let. Pokud se bude předpokládat,
že se bude pohřbívat v budoucnu i do opuštěných hrobů, tak
se prodlouží doba na 15 let.
Na starém komunálním hřbitově v Pr.Suché se dále nachází
2 plochy, které je možno využít pro pohřbívání do země
s minimálními náklady (chodníčky, úprava zeleně, terénu
apod.). Lze zde umístit až 250 hrobových míst.
Z uvedeného vyplývá, že lze zajistit pohřbívání na
hřbitovech ve správě města po dobu zhruba 20 let.
Jako nejvhodnější pro vybudování nového pohřebiště byla
vybrána lokalita v Prostřední Suché, kde lze vybudovat
hřbitov na východní straně na protilehlém svahu. Tato
plocha má více než 2 hektary – nejsou zde žádné stavby ani
lesní porosty. Rezerva by byla v horizontu více jak 100 let,
za předpokladu, že se provedou legislativní a stavební kroky
Jelikož půjde o centrální pohřebiště bude nutné navíc
vybudovat opocení, obřadní síň, byt pro správce, zázemí pro
pohřební službu a zázemí pro kamenictví.
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69. jednání Rady města Havířova
středa 8. června 2005
Rada města schválila a doporučila zastupitelstvu schválit
poskytnutí dotací základní organizaci Českého svazu včelařů
v Havířově ve výši 26 334 Kč a základní organizaci Českého
svazu včelařů v Horní Suché ve výši 10 626 Kč. Obě
včelařské organizace požádaly o dotace na léčení včelstev
vzhledem k silnému zamoření, jež je příčinou rozsáhlého
úbytku včelstev. Dotace na jedno včelstvo je 77 Kč.
ZO v Havířově má 342 včelstev, ZO Horní Suchá 138.

Poskytnutí dotací z Fondu
životního prostředí na léčení
včelstev.

Dotace ve výši 20 tisíc korun je na provoz Stanice pro
záchranu živočichů a střediska ekologické výchovy
v Bartošovicích na Moravě s tím, že 10.000 Kč bude
poskytnuto v červnu 2005 a 10.000 Kč v říjnu po
rozpočtových úpravách.
Stanice je prvním a největším zařízením tohoto druhu v ČR.
Letos přijali 10 živočichů – jeden racek chechtavý, 5x puštík
obecný, 1x brkoslav severní, 1x netopýr pestrý, 2x zajíc
polní. Nález raněných či handicapovaných živočichů mohou
občané hlásit odboru životního prostředí Magistrátu města
Havířova nebo přímo bartošovické stanici.

Poskytnutí dotace ZO
Českého svazu ochránců
přírody Nový Jičín.

Pro nově navržené cyklostezky z Havířova k Žermanické
a Těrlické přehradě bylo vyhlášeno poptávkové řízení na
zpracování projektové dokumentace.
Rada projednala zřízení přípravné třídy pro děti se sociálním
znevýhodněním od 1.9.2005 na ZŠ Kpt. Jasioka v Prostřední
Suché.
O zřízení přípravné třídy požádal ředitel školy. Zhruba 20%
žáků této školy tvoří žáci se sociálním znevýhodněním,
kterým je třeba usnadnit včlenění do školního prostředí,
zlepšení prospěchu a tím zamezit opakování ročníku
z důvodu školní nezralosti a špatného domácího prostředí.
Kvalifikovaným odhadem bylo zjištěno, že v novém školním
roce nastoupí do nové přípravné třídy 10 – 12 dětí.
Financování je zajištěno prostřednictvím Odboru školství,
mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Rada vzala na vědomí poskytnutí dotace z Ministerstva
vnitra na projekt Bezpečnostní stojany pro kola ve výši
146 tisíc Kč. Realizátorem bude městská policie.
Podíl města na tento projekt je 79 tisíc korun.
Rada vzala na vědomí poskytnutí dotací z Rady vlády pro
koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a soc.
věcí a Krajského úřadu MS kraje v celkové výši 674 700 Kč.
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1.Sociálním službám města Havířova – Kontaktní
a poradenské centrum prevence závislostí v Havířově
– 200 tisíc Kč.
2.Charitě Český Těšín na projekt Centrum prevence pro
mládež a rodiny ohrožené závislostmi všeho druhu –
474 700 Kč.
Výše požadované dotace byla však 1 930 320 Kč.
Sociální služby města Havířova sdělily, že jsou schopny
rozdíl zajistit samy bez rozpočtových úprav (rozdíl 905 320
Kč) a rovněž sdělily, že si podaly žádost do 2.kola na
900 tisíc korun - výsledek není zatím znám.
Charita oznámila, že vzhledem k nižší dotaci nebude
realizovat jednu psychosociální průpravu pro děti a mládež
a budou rušit jednu výcvikově – vzdělávací akci pro
pedagogy.
V rozpočtu města byla začleněna 20.9.2004 finanční rezerva
ve výši 821 880 Kč, jako podíl města na financování
protidrogové politiky města Havířova v roce 2005.
Sociálním službám 736 880 Kč a Charitě Český Těšín
85 tisíc Kč.
Rada doporučila zastupitelstvu schválit odeslání žádosti
Krajskému úřadu MS kraje o převod vlastnictví Nemocnice
s poliklinikou Havířov na město Havířov.
Město tak jedná na základě analýzy stavu v nemocnici, která
je schopna plnit komplexní zdravotnické služby, a která
v posledním roce dobře hospodaří a silně snížila svou
finanční ztrátu. Motivem k převedení nemocnice je bližší
kontakt vedení nemocnice se zřizovatelem a zájem na
zachování komplexních služeb pro obyvatele města.

Záměr převodu vlastnictví
NsP Havířov na město
Havířov.

Nový školský zákon ukládá zřízení školských rad při
základních školách, které jsou orgánem školy umožňujícím
zákonným zástupcům nezletilých žáků a studentů,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším
osobám se podílet na správě školy. Školská rada zasedá
minimálně 2x ročně a funkční období jejich členů jsou tři
roky. Třetinu členů jmenuje zřizovatel (ten doporučuje
jmenovat členy školské komise a zasloužilé pedagogické
pracovníky), třetinu volí rodiče žáků, zletilí žáci a studenti
a třetinu učitelé školy, kromě ředitele, který nemůže být
členem rady. Odbor školství a kultury navrhl, že počet členů
rady ve školách spravovaných městem bude šest členů,
vyjma škol Frýdecká, Selská a Zelená, kde je malý počet
žáků a učitelů, a kde budou tři členové rady.

Vznik školských rad na
základních školách.
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72. jednání Rady města Havířova
středa 29. června 2005
Rada města Havířova na svém jednání schválila registraci
klubu důchodců při železniční stanici Havířov.
Bývalí zaměstnanci této železniční stanice požádali
o zaregistrování svého klubu důchodců, aby se mohli podílet
na akcích pořádaných městem.
Činnost klubu se zatím soustředila jen na schůzky. Klub má
38 členů a schází se v kulturní místnosti železniční stanice.
Odbor sociálních věcí doporučil rozšíření klubů důchodců
na území města o klub bývalých zaměstnanců ČD s tím, že
příspěvek pro činnost klubu bude zapracován do rozpočtu na
rok 2006.

Registrace klubu důchodců
při železniční stanici
Havířov.

Rada města vzala na vědomí záměr realizace projektu
Systému včasné intervence a uložila jmenovat pracovní
skupinu pro přípravu a posouzení projektu.
Projekt byl zahájen v roce 1999 v Ostravě a soustředí se na
rizikové skupiny dětí. Základním cílem systému je rychlá
a účinná pomoc klientovi- tzn. dítěti a rodině, a to pomocí
systémové, účinné a koordinované spolupráce institucí
účastných na péči o rizikové nebo delikventní děti. SVI
představuje systémové propojení mezi subjekty, které řeší
problematiku delikventní mládeže. Slouží k rychlému
předávání informací prostřednictvím elektronických médií.
Projekt je složen ze dvou částí – informační propojení
a účinná pomoc dítěti, rodině. Základem je informační
propojení policie, orgánů sociálně – právní ochrany dětí
a orgánů justice. Snahou je tedy využít veškeré metody pro
snížení trestné činnosti mládeže. Zvýšená pozornost je
věnována období před spácháním trestného činu, kdy
existuje řada signálů o problematickém chování nebo
prostředí dítěte. V tomto pojetí by měl projekt působit
preventivně.

Záměr realizace projektu
Systému včasné intervence
jako pomoc rizikové
skupině delikventní
mládeže.

Rada souhlasí s pokračováním v činnosti přípravné třídy pro
děti se sociálním znevýhodněním na ZŠ Gen. Svobody.
Ve školním roce 2005/2006 nastoupí do ročníku přípravné
třídy 15 dětí. Financování bude zajištěno z odboru školství,
mládeže a sportu Krajského úřadu MS kraje. Třída zahájí
činnost 1. září.
Nejvhodnější nabídku předložil Institut celoživotního
vzdělávání na ulici Junácká v Podlesí.
Zadavatel uhradí na osobu a semestr 1500 Kč a 350 Kč
uhradí účastník kurzu.

Pokračováním v činnosti
přípravné třídy pro děti se
sociálním znevýhodněním
na ZŠ Gen. Svobody.

Rada schválila zadání projektové dokumentace na výstavbu
objektu Hasičské zbrojnice Jednotky dobrovolných hasičů
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Havířov – Životice.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Životicích požádala
o posouzení stavu požární techniky a objektu hasičské
zbrojnice. Byl vypracován posudek, který nabídl dvě
alternativy. Rekonstrukce objektu by stála 2 573 500 Kč
a novostavba včetně demolice současné budovy by stála
o 408 tisíc
víc.
Ekonomický
výsledek
posouzení
jednoznačně upřednostňuje novostavbu, která by byla
moderně řešena, včetně použití nových materiálů.
Náklady na projektovou dokumentaci budou začleněny do
rozpočtu roku 2005, na stavbu pak do rozpočtu na rok 2006.
Zároveň rada navrhla pořízení nového požárního vozidla pro
jednotku z rozpočtu roku 2006. Dnes je zde pouze stará
Avia, která je užívána od roku 1976. Pro její značnou
poruchovost a technickou zastaralost není stoprocentně
zabezpečena operativnost jednotky.

Jednotky dobrovolných
hasičů v Životicích a nákup
nového požárního vozidla.

Rada schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku „Dětský bazén s atrakcemi“.
Předpokládaná cena stavby je 6,72 mil. Kč bez DPH
(8 mil.Kč s DPH), z letošního rozpočtu jdou 4 miliony.
Předpokládaná realizace stavby je v termínu 11/2005 –
1/2006, tedy tři měsíce.

Dětský bazén s atrakcemi
na letním koupališti.

20. řádné zasedání
Zastupitelstva města Havířova
pondělí 20. června 2005
Havířovské zastupitelstvo se mělo zabývat možností podání
žádosti na Krajský úřad MS kraje o převod vlastnictví NsP
v Havířově na město. Zatím se však pro tento krok
nerozhodlo, přestože si nechalo zpracovat analýzu
nemocnice, z níž vyplývá, že by město mohlo být dobrým
hospodářem. Z analýzy rovněž vyplynulo, že havířovská
nemocnice je ve srovnání se stejně velikými nemocnicemi
na tom dobře, má kvalitní lékařský tým, moderní vybavení,
poměrně dost peněz se tady v posledních letech investovalo.
Většina zastupitelů se nakonec rozhodla pro to, aby rada
předložila zastupitelstvu definitivní stanovisko k možné
žádosti Krajskému úřadu MS kraje o převod NsP Havířov,
a) po projednání zákona o neziskových organizacích
v Parlamentu ČR,
b) po vyhlášení páteřní sítě nemocnic poskytujících základní
zdravotní péče v příslušných regionech
a zavázala radu
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c) jednat s Kraj. úřadem MS kraje a pojišťovnami
a Ministerstvem zdravotnictví o zařazení sítě NsP do sítě
páteřních nemocnic.
Dne 3.12.2001 předložil Ing. Kučera městu nabídku na
odkoupení 576 ks listin označených jako „prioritní akcie“
společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s. (dále jen
„HTS“). Zastupitelstvo města Havířova rozhodlo usnesením
čís. 914/29/ZM/01 dne 3.12.2001 o odkoupení těchto
„prioritních akcií“ za cenu 5 025 024,- Kč.
K převodu vlastnictví „ prioritních akcií“ na město nedošlo
a Ing. Kučera tyto „prioritní akcie“ dne 21.1.2002 prodal
společnosti OKD, a.s. člen koncernu KARBON INVEST,
a.s. (dále jen „OKD“). OKD však nebylo zapsáno do
Seznamu akcionářů společnosti HTS - nemůže vykonávat
akcionářská práva na valných hromadách HTS, a proto
podalo 5 žalob na HTS v rámci kterých mimo jiné
požaduje:
- celkové zadostiučinění ve výši 30 000 000,- Kč za
porušení práv akcionáře,
- zapsání do seznamu akcionářů HTS,
- zastavení výměny akcií emitovaných společností HTS.
V důsledku nevyjasněných právních poměrů HTS nemůže
provést výměnu neplatných listin za platné cenné papíry
a nemůže navrhnout změnu stanov pro nebezpečí vzniku
dalšího soudního sporu. Dále soudní spory mají pro HTS
i nepříznivý ekonomický dopad, neboť narůstají její náklady
na vedení soudních sporů a na pokyn auditora HTS vytváří
zvláštní finanční rezervy související s případným budoucím
krytím soudně požadovaného zadostiučinění.
Město nemůže předložit k výměně 576 ks „prioritních
akcií“, ke kterým vykonává akcionářská práva.
Vedením vleklých soudních sporů je poškozováno dobré
jméno všech zúčastněných stran.
Po osobním jednání zástupců města, OKD a HTS dne
17.5.2005 společnost OKD předložila návrh „Dohody
o narovnání sporných práv a povinností“ ze kterého
vyplývají pro jednotlivé účastníky dohody tyto povinnosti:
Město:
1. zaplatí OKD částku 6 000 000,- Kč,
2. dá pokyn jediného akcionáře HTS k spolupodepsání
zpětvzetí žalob OKD,
3. zaváže se uhradit HTS prokázanou majetkovou újmu
související s pokynem města na ukončení soudních sporů
(např. náklady advokátní služby, soudní výlohy).
OKD:
1. předá městu 576 ks „prioritních akcií“ HTS,
2. vezme zpět z pozice žalobce všechny žaloby na HTS
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a vzdá se svých nákladů řízení,
3. uzná město jako jediného akcionáře HTS,
4. uzná platnost rozhodnutí jediného akcionáře, která jsou
předmětem soudních sporů.
HTS:
1. spolupodepíše zpětvzetí žalob ze strany OKD a vzdá se
svých nákladů řízení,
2. učiní prohlášení o vzdání se svých nákladů řízení ve sporu
6 Cm 104/04.

Zastupitelstvo schválilo pozastavení veškerých prací
spojených s výstavbou druhé ledové plochy u Víceúčelové
haly, zrušení veřejné zakázky na výběr projektanta stavby
a pořízení jedné mobilní ledové plochy.
V úvahu přicházely dvě ledové plochy. Jedna jako pevná
stavba, druhá jako mobilní. Od pevné stavby se zatím
upouští, mobilní bude sloužit k akcím v rámci oslav
50. výročí vzniku města. Pokud se osvědčí, zváží město
koupi i druhé mobilní ledové plochy. Pevná ledová plocha
není také definitivně vyloučena. Záleží na tom, kam se bude
hokej v Havířově ubírat a na dalších faktorech.

Pořízení mobilní ledové
plochy a pozastavení
záměru o výstavbu druhé
ledové plochy u Víceúčelové haly.

Bylo schváleno poskytnutí dotací v celkové výši 48.000,-Kč
sportovním subjektům a školskému zařízení na
částečnou úhradu nákladů v
souvislosti s pořádáním
celoroční soutěže "Havířovská liga základních a středních
škol a učilišť" v roce 2005.
Tato soutěž probíhá v Havířově již sedmým rokem
a zapojují se do ní téměř všechny havířovské školy. Soutěží
se téměř ve 20 disciplínách v průběhu celého školního roku.

Dotace na celoroční soutěž
„Havířovská liga základních
a středních škol a učilišť“.

Mimořádné zvýšení dotace na investici pro rok 2005
Základní škole Moravská o částku 177.000,- Kč na pořízení
jednoho plynového varného kotle.
V březnu tohoto roku proběhla plánovaná revize plyn.
spotřebičů, ze které vyplynulo, že dva varné kotle musí být
vyřazeny, v pořadí třetí kotel se porouchal. V daném
okamžiku bylo vyřazeno z provozu 50% těžce
nahraditelného zařízení. Jídelna zajišťuje stravu a rozvoz
stravy pro další školní zařízení. Základní škola realizovala
nákup jednoho nového kotle z fondu reprodukce. Nákup
druhého kotle potřebuje realizovat ze zvýšeného příspěvku
na investici. Třetí kotel bude opraven.

Dotace pro ZŠ Moravská na
zajištění provozu kuchyně.

Dále bylo schváleno dodatečné zařazení projektu „Beze
strachu ve škole i na ulici“, realizátor o.s. ZIP, a projektu
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„Posilování právního vědomí mládeže“, realizátor o.s. SP+D
Kontakt, do Programu prevence kriminality na místní úrovni
na rok 2005 – PARTNERSTVÍ v dodatečném výběrovém
řízení.

Výtěžek tomboly pořádané při konání Reprezentačního
plesu města Havířova ve výši 20 220,- Kč bude rozdělen
pěstounským rodinám.

úrovni.

Rozdělení výtěžku tomboly
pořádané při konání
Reprezentačního plesu
města Havířova
pěstounským rodinám.

1. pěstounům Vlastě a Stanislavu Pecharovým pro
nezletilé děti Veroniku Gilarovou a Marka Gilara ve
výši 8 000,- Kč.
Jelikož děti chtějí studovat a ke svému studiu potřebují
počítač, příspěvek by mohli použít na zakoupení
počítače.
2. pěstounům Elišce a Jaroslavovi Dvořákovým pro
nezletilou Janu Skotnicovou ve výši 4 720,- Kč.
Jedná se o těžce postižené dítě, péče o dítě je
hodnocena lékaři jako velmi dobrá. Pěstouni s dítětem
každoročně jezdí na rekreaci a výše uvedený příspěvek
by mohli využít k tomuto účelu.
3. pěstounům Janě a Břetislavu Chrobokovým pro
nezletilou Janu Svobodovou ve výši 4 500,- Kč.
Jedná se o těžce fyzicky postižené dítě a má pouze
zbytky zraku. Pěstouni se dítěti věnují po všech
stránkách, dítě denně vozí do školy i ze školy a školní
výsledky jsou na velmi dobré úrovni. Pěstouni by
mohli příspěvek použít na rekreaci.
4. pěstounům Lence a Pavlu Kučerovým pro nezletilého
Marka Kučeru ve výši 3 000,- Kč.
Jedná se o dítě se zdravotním postižením, pěstouni se o
něj vzorně a starají, absolvují s dítětem různá odborná
vyšetření a dítě dosahuje výborných výsledků ve svém
vývoji. Příspěvek by pěstouni mohli využit k rekreaci.
Zastupitelstvo schválilo vyčlenění 10 000 000,- Kč na rok
2006 a 10 000 000,- Kč na rok 2007 z rozpočtu města na
nákup autobusů MHD.
Myšlenku zakoupit bezbariérové nízkopodlažní autobusy
pro rozšíření MHD je možné podpořit tím, že ze SROP je
možné získat až 75 % finančních prostředků na jejich nákup.
V tomto podopatření je přímo uvedena možnost nákupu
dopravních prostředků pro veřejnou dopravu, včetně
specifického vozového parku.
Cena jednoho kloubového, velkoprostorového autobusu pro
bezbariérový nástup s motorem na plynový pohon je
přibližně 8 mil. Kč. Minimální částka, na kterou je možné

str.č. 24/35

Nákup nízkopodlažních
autobusů na plynový pohon
pro rozšíření MHD.

Kronika města Havířova
podat žádost o finanční podporu ze SROP je 20 mil. Kč. To
znamená nákup alespoň tří autobusů. Projekt může být
etapizován, to znamená, že autobusy není třeba nakoupit
najednou, ale rozloženě v jednotlivých letech.
Město musí prokázat, že má k dispozici plnou částku na
nákup autobusů, přičemž může získat, ale také nemusí, až
75% z prostředků SROP, které budou vyplaceny až po
realizaci etapy a předložení dokladů. Prokázání je možné
provést předložením příslušného usnesení zastupitelstva.
Předpokládá se, že by autobusy byly pronajaty provozovateli
ČSAD, a.s. Havířov, která by je provozovala.
Projekt bude podrobně rozpracován tak, aby bylo možno
podat žádost o dotaci.

Zastupitelstvo schválilo zapojení
města Havířova do
Evropského dne bez aut, který se uskuteční dne 22. 9. 2005.
Iniciátorem akce je Evropská komise, která se zabývá
kvalitou ovzduší (více než 300 000 Evropanů ročně zemře
vlivem špatné kvality ovzduší). Evropská komise přijme
v květnu 2005 strategii na očištění ovzduší, jejímž cílem je
změnit vzorec chování ve vztahu k životnímu prostředí.

Zapojení Havířova do
Evropského dne bez aut.

74. jednání Rady města Havířova
středa 20. července 2005
Rada města doporučila zastupitelstvu schválit projekty
protidrogové politiky našeho města na rok 2006 a uložila
zajistit zpracování projektů. V rozpočtu města na rok
2006 bude vyčleněna finanční částka ve výši 85 000,-Kč,
jako finanční rezerva pro podíl města na projekt Centrum
prevence pro mládež a rodiny ohrožené závislostmi
všeho druhu (částka 628 100,- Kč na projekt Kontaktní
a poradenské centrum závislostí v Havířově bude hrazena
prostřednictvím rozpočtu Sociálních služeb města
Havířova).
V rámci protidrogové politiky města se každoročně žádá
o státní účelovou dotaci na projekty, které se realizují ve
městě. Stejně i letos jsou předkládány projekty, které fungují
již řadu let a pravidelně získávají dotaci z Rady vlády,
Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství
a kultury a rovněž i Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje. Bohužel, výše získávaných dotací se rok od roku
snižuje, což je ale celorepublikový trend. Tyto dobře
fungující projekty nemalou částkou každoročně finančně
podporuje i město (např. v roce 2004 podpořilo projekty
částkou 673 306,- Kč a v roce 2003 částkou 1 424 655,- Kč).
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Žádost o dotaci Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě
na publikaci vydanou ke stoletému výročí existence Dolu
Dukla v Havířově, byla radou schválena, a to ve výši 10 tisíc
Kč.

Dotace na publikaci o Dolu
Dukla.

Dne 1. 7. 2005 byl na odbor školství a kultury doručen
děkovný dopis výkonné ředitelky Českého výboru UNICEF
za poskytnutou dotaci na humanitární pomoc Asii ve výši
50 tisíc korun. Bylo sděleno, že dotace byla použita na
přežití dětí, péči o opuštěné a osiřelé děti, ochranu
ohrožených dětí před zneužíváním a obnovu zničených škol
a návrat dětí do nich.

Poděkování za poskytnutou
humanitární pomoc postižené Asii.

75. jednání Rady města Havířova
středa 17. srpna 2005
Moravskoslezský kraj vyhlásil 25. července výběrové řízení
na nejvhodnější návrh na prodej nemovitosti na ulici
Kochově v Havířově-Šumbarku. Jedná je o budovu
zdravotního střediska. Rada města v této souvislosti
projednala otázku dalšího zajištění zdravotních služeb
v Šumbarku a vzhledem k tomu, že ve výběrovém řízení je
otázka dalšího možného využití budovy otevřena, rozhodla
se zaslat krajskému úřadu dopis, v němž vyslovuje podporu
pro zachování stávajícího způsobu využívání této
nemovitosti (tj. pro zdravotnické služby) i po jejím
případném prodeji.

Zdravotní středisko na ulici
Kochově v Havířově –
Šumbarku.

Rada města projednala aktualizaci investičních akcí
realizovaných v roce 2005 a seznámila se s návrhem
investičních akcí na léta 2006-2008. Tyto materiály dále
projednají příslušné komise a jejich doporučení a stanoviska
budou předložena zastupitelstvu.
Z materiálu vyplývá, že investičních akcí, které by město
chtělo realizovat, je daleko více, než jsou reálné možnosti
městského rozpočtu. Ročně by město potřebovalo cca 500
mil, odhadované možnosti rozpočtu se pohybují mezi 250350 mil. Možnosti, jak dokrýt chybějící finance, spatřuje
město jednak v dotacích, které by mnohé chystané akce
mohly získat z rozpočtu státu a kraje. Další možností by
mohl být dlouhodobý úvěr. Všechny tyto okolnosti musí
zvážit a rozhodnout zastupitelstvo.

Investiční akce 2006 –
2008.
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Nejvýznamnější uvažované akce 2006-2008:















Rekonstrukce kina Radost
Stavba domova důchodců
Rekonstrukce kina Centrum
Rekonstrukce panelového sídliště Šumbark II
Předlažba chodníku na Hlavní třídě
Psí útulek
Světelná křižovatka pod Bludovickým kopcem
Okružní křižovatka na Bludovickém kopci
Areál volného času
Cyklostezky
Opravy bytového fondu
Světelná křižovatka na ulici Ostravské
Křižovatka na ulici Orlovské x U Skleníků
Rekonstrukce křídla G magistrátu

Velmi významnou část chystaných investic tvoří opravy
a rekonstrukce školských zařízení.

Radní se seznámili s projektem a návrhy řešení
integrovaného dopravního systému v Havířově. Hlavním
cílem IDS je optimalizace dopravní nabídky tak, aby veřejná
osobní doprava nabídla atraktivní alternativu individuální
osobní dopravě. Největší přínos by měl mít IDS pro ty, kteří
používají autobusovou dopravu ve městě a okolí pravidelně.

Integrovaný dopravní
systém v Havířově.

IDS již funguje v našem regionu v Ostravě, Karviné, Orlové
a Třinci, v budoucnu by bylo možné vzájemné propojení
těchto IDS.
Jedním z dalších kroků přípravy IDS bude vyčíslení nákladů
a nutných změn v odbavování cestujících. Výsledky by měly
být předloženy v říjnu, kdy se k problému opět vyjádří rada
a poté zastupitelstvo města.

21. řádné zasedání
Zastupitelstva města Havířova
pondělí 19. září 2005
Téměř bez připomínek a dlouhých průtahů schválilo
zastupitelstvo všechny body, které mělo projednat.
Nejzávažnějším rozhodnutím bylo schválení plánu
investičních akcí do roku 2010, který zahrnuje také stavbu
nového domova důchodců na ulici Jaroslava Seiferta.
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Zastupitelé schválili přijetí úvěru ve výši 180 milionů korun.
První splátka nového úvěru bude v roce 2008. Neměli
bychom mít v tomto prvním roce splácení větší dluhovou
službu než je tomu letos, tedy kolem čtyř procent, což je
poměrně nízká dluhová služba i v rámci celé republiky.
V seznamu investičních akcí na léta 2006 až 2010 jsou
nejrůznější akce – křižovatky, silnice, sanace panelových
domů, rekonstrukce kina Centrum, kina Radost, kanalizace
apod. Na stavbu domova důchodců můžeme dostat až
75 procent dotací.
Dále zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotací
neziskovým organizacím z mimosportovní sféry v celkové
výši 500 tisíc korun. Jde většinou o dokrytí nákladů na
nejrůznější akce, které se konaly od začátku roku v rámci
50. výročí vzniku města.

Dotace neziskovým
organizacím.

Zastupitelé chtěli ukončit dva soudní procesy, které vznikly
díky prioritním akciím. V případě Havířovské teplárenské
společnosti se podařilo uzavřít Dohodu o narovnání
sporných práv a povinností mezi OKD a HTS. Město
převzalo 576 kusů listin označených jako prioritní akcie
HTS a uhradilo 6 milionů korun na účet OKD. Dále bylo
schváleno snížení základního kapitálu HTS o 40 milionů
korun.

Prioritní akcie HTS.

Jiná situace je kolem problému narovnání sporných práv
u akcií Technických služeb. Zde chtějí zastupitelé vyplatit
bývalému řediteli Slívovi nanejvýš 600 tisíc korun a ne
požadovaných 5 milionů. Pan Slíva nebyl na zastupitelstvu
přítomen u projednávání tohoto bodu, počká se na jeho
vyjádření.

Prioritní akcie TSH.

Radnice bude dále usilovat o převod Domu dětí a mládeže a
Stanice mladých techniků z kraje na město s tím, že kraj
převede nemovitosti bezúplatně a dále se bude jednat o
možnosti spoluúčasti na financování nákladů.

Dům dětí a mládeže,
Stanice mladých techniků

Zastupitelé podpořili návrh získání regionálních funkcí pro
havířovskou knihovnu, kterou podporuje také Bohumín a
Orlová.
Regionální funkce doposud pro Městskou knihovnu Havířov
vykonává Regionální knihovna Karviná, služby však MKH
nemůže v plné míře využívat z důvodu nekompatibility
knihovnických systémů.
Na základě žádosti Městské knihovny Orlová a Městské
knihovny Bohumín, a také pro zvýšení prestiže Městské
knihovny Havířov v regionu bylo žádáno Moravskoslezskou
vědeckou knihovnu o stanovisko k možnosti pověření MKH
výkonem regionálních funkcí. Toto bylo odsouhlaseno

Regionální funkce pro
knihovnu.
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a knihovna bude pro rok 2006 výkonem regionálních funkcí
pověřena. Poskytování regionálních funkcí umožní rozšíření
a zkvalitnění knihovnických a informačních služeb, zvýšení
jejich úrovně pro cca 140 000 obyvatel spádového regionu.
Dojde k vytvoření fungujícího systému vzájemně
provázaných
knihoven,
které
využívají
stejný
automatizovaný knihovnický systém Lanius-Clavius.
Poskytování regionálních funkcí nebude mít dopad na
vlastní rozpočet organizace, všechny náklady budou hrazeny
z prostředků kraje určené na regionální funkce, je možné
vyčlenit 1 celý pracovní úvazek v této oblasti, dojde
k doplnění knihovního fondu, kvalitnímu proškolování
zaměstnanců…
Potěšující zpráva se dostala k fotbalistům. Ti dostanou
dotaci 1,2 milionu korun na rekonstrukci dvou hřišť, Baníku
a Slovanu Havířov. Dotace přispěje ke spojení klubů v jeden
silný celek.

Dotace fotbalistům.

Bylo schváleno poskytnutí částky 250 tisíc Kč na rekreační
středisko Afrodita od Báňských staveb Ostrava – na území
Dolní Těrlicko pro Vodní záchrannou službu Českého
červeného kříže. Jedná se o polovinu hodnoty nemovitosti.

Dotace pro Vodní
záchrannou službu.

77. jednání Rady města Havířova
středa 21. září 2005
Rada města schválila postup a harmonogram instalace
a výměny všech termoregulačních ventilů a provedení
související regulace otopných soustav v obytných domech
ve vlastnictví města.
Povinnost vlastníka budov tzn. i obytných domů vybavit
vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku
tepelné energie konečným spotřebitelům tzn. i nájemcům
bytů a nebytových prostor vymezuje zákon č. 406/2000 Sb.,
v platném znění a to nejpozději do 6 let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, tzn. nejpozději do 1. 1. 2007.
Havířov díky dřívější instalaci ve svých bytových domech
a nebyt. prostorách tuto povinnost
splňuje s tím, že
v příštím roce MRA, s.r.o. doinstaluje zbývajících cca
370 ks TRV v bytech, které jsou ve společných domech ve
vlastnictví OKD,a.s. a města.
Hlavní rozdíl TRV proti běžnému ventilu spočívá ve
vybavení hlavice ventilu teplotním čidlem, které snímá
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teplotu okolního prostředí a otevírá nebo zavírá ventil
(reguluje průtok topné vody do radiátoru). Nájemník si
hlavicí nastavuje požadovanou teplotu v místnosti. TRV
poté zajišťuje plynulé udržování nastavené teploty
a nedochází tak ke zbytečnému přetápění místnosti.
Termostatická hlavice „hlídá“ teplotu místnosti, kterou jste
si nastavili a pokud teplota klesne pod požadovanou
hodnotu, otevře ventil. Když teplota místnosti stoupne nad
požadovanou hodnotu, tak naopak ventil zavře.
Výhodou termoregulačních ventilů je skutečnost, že reaguje
i na ostatní zdroje tepla jako je sluneční záření do místnosti,
vaření a pečení v kuchyni, žehlení apod., kdy při zachování
zvolené teploty v místnosti zastaví ventil přívod topné vody
do radiátoru, čímž se opět snižuje spotřeba tepla.

79. jednání Rady města Havířova
středa 12.října 2005
Rada doporučila zastupitelstvu města schválit Plán
odpadového hospodářství na období let 2006 – 2010. Obce,
jako původci odpadů, mají povinnost ve své samostatné
působnosti zpracovat návrh odpadového hospodářství. Jde
o strategický dokument, který definuje zásady pro nakládání
s odpady ve městě.
Dne 26.09.2005 byla provedena prohlídka ocelové nosné
konstrukce a příslušných dílů uměleckého díla Brána
s kyvadlem a pramenem za účasti umělců, statika a zástupců
města. Bylo posuzováno osazení ocelových prstenců a řešení
ukotvení ocel. konstrukce pomocí pouzdra se závity, které
bylo odsouhlaseno.
Kotvení ocel. konstrukce bude upraveno dle předloženého
návrhu statika a bude provedena celková zkušební montáž
ocelové nosné konstrukce, slícování plechů a středu
konstrukce, kdy po tomto zkušebním sestavení je možné
provést podlití a poslední dotažení patních sloupů. Z díla
bude demontováno opláštění, které bylo na dílo osazeno na
sucho, a toto odvezeno k provedení povrchové úpravy.
Nutno dodat, že umělci dodali harmonogram prací na
kyvadle s tím, že by se měly stihnout oslavy výročí města.
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80. jednání Rady města Havířova
středa 2. listopadu 2005
Začátek středečního jednání Rady města Havířova patřil
žákům posledních ročníků ZŠ Pujmanová Havířov –
Šumbark. Ti představili radním projekt Občan.
Mladí chlapci a dívky si řekli, že nechtějí být stranou
veřejného života a chtějí také něco ovlivňovat. Především
jim jde o to, jaké mají možnosti vyžití uprostřed panelákové
zástavby. A tak se rozhodli vytvořit projekt Občan, který
představili v Praze, a o kterém natočila krátký pořad Česká
televize. Žáci rozebírali možnost vzniku centra zábavy,
v němž by mohly děti trávit aktivně volný čas. Takové
centrum by samozřejmě bylo prevencí proti všem neduhům,
prevencí proti drogám a kriminalitě dětí. Mohl by se zde
cvičit např. aerobic, provozovat nejrůznější sporty, místo by
zde mělo počítačové centrum apod. Další vizí by byla např.
cyklostezka, která by v zimě mohla sloužit jako trať pro
běžkaře. Mladí lidé si však uvědomují, že to vše je svázáno
s dostatkem peněz. Chtěli však především upozornit na to,
jak přemýšlejí a jak by je měli vnímat dospělí, především
pak ti, kteří dnes o chodu města rozhodují. Žáci poděkovali
radním, že se něco již v oblasti Šumbarku podařilo
zrealizovat. Hlavně multifunkční veřejné sportoviště při ZŠ
Pujmanová. Zavázali se, že vytvoří skupinky, které budou
areál pomáhat střežit, aby jej nikdo nepoškozoval, budou se
rovněž podílet na jeho údržbě, do své péče zahrnou i hřiště
na ulici Mládí. Ve své práci na projektu šli tak daleko, že
vyhledávali
nejrůznější
články
v novinách,
které
o podobných stavbách pro děti informovaly, pídili se po
legislativě v Evropské unii. Se svým projektem se zúčastnili
úspěšně regionální prezentace ve Frýdku-Místku a poté
v celonárodním měřítku v Praze. Žáci ZŠ Pujmanová kladně
kvitovali i ochotu vedení města vybudovat v oblasti sídliště
Šumbark mobilní ledovou plochu.

Žáci ZŠ Pujmanová
představili radním projekt
OBČAN.

Radní odsouhlasili přidělení zakázky na mobilní plochu pro
bruslení na klasických bruslích uchazeči INTERICE s.r.o.,
Praha s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena
s nabídkovou cenou 1.032.589,- Kč včetně DPH. Jedná se
o pronájem unikátní plastové plochy, která v zahraničí
i v zámoří běžně slouží k tréninkům světových hokejistů,
krasobruslařů. Zajímavostí této nabídky je to, že nejde
o klasickou ledovou plochu, ale o umělý povrch, který však
má s ledem srovnatelné podmínky a dá se na něm bruslit
i hrát hokej. Výhodou plochy je především to, že odpadá
náročná technologie na mražení ledu, potřebný elektrický
příkon apod. Mobilní ledová plocha bude zatím v Havířově

Havířov bude mít unikátní
umělou plochu pro bruslení.
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„Jsem potěšena, že si uvědomujete, že nejde vše
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my, ale za velmi krátkou
dobu to budete vy, a já
věřím, že vaše rozhodnutí
budou velmi moudrá,“
komentovala vystoupení
žáků za radní primátorka
Milada Halíková.
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v pronájmu a město ji chce instalovat na náměstí v rámci
oslav 50. výročí založení města. Provoz a údržbu kluziště
bude po dobu nájmu zajišťovat Správa sportovních
a rekreačních zařízení.
V republice těchto ploch není mnoho, jedna stojí v Praze,
údajně je i v Olomouci. Pořizovací náklady jsou mnohem
nižší než u klasické ledové plochy vzhledem k tomu, že
odpadá energie, chladící agregát, zajištění vody apod. Navíc
se dá na kluzišti bruslit celoročně, takže jde doslova
o rekreační prvek, který může vhodně doplnit další
sportoviště. Havířov si jednu plochu zapůjčí na oslavy, ale
plánuje stabilní pořízení mobilní ledové plochy. Pokud se
tato osvědčí, bude to možná ona, kterou město posléze
zakoupí. Příznivá cena by mohla ovlivnit do budoucna
i nákup další podobné plochy pro jinou lokalitu.
Projednával se přehled investic vložených do oblasti sportu
v letech 2000 – 2005. Vyplývá z něj, že Havířov dal do
sportu za tyto léta téměř 400 milionů korun.
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Dotace a dary ve sportu
Údržba školních hřišť
Sportovní stavby
Vnitrobloková sportoviště
Celkem

Investice do sportu.

149 501 tisíc
173 107 tisíc
1 847 tisíc
70 769 tisíc
4 116 tisíc
399 340 tisíc

Radní se dohodli o strategické podpoře některých sportů.
Cílem je říci, které sporty má město zájem podporovat, aby
jejich úroveň rostla nebo byla alespoň na té úrovni, na jaké
je dnes. Radní vybrali Havířovskou hokejovou společnost
a HC Panthers, Městský fotbalový klub Havířov a Stolní
tenis Baník Havířov, který hraje evropskou Ligu mistrů.
Cílem je podpořit nejen mužstva dospělých, ale
i mládežnický sport v těchto oddílech.

Podpora vybraných
sportovních klubů.

22. řádné zasedání
Zastupitelstva města Havířova
pondělí 14. listopadu 2005
Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí dotace Nemocnici
s poliklinikou ve výši 70 tisíc korun na nákup jednoho
přístroje ke zjištění hladiny alkoholu v krvi na detoxikační
jednotku. Nemocnice však také žádala o dotaci ve výši
25 milionů korun na dokončení poslední etapy dostavby
nemocničního areálu a další peníze, ve výši 3 347 tisíc
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korun, mělo město zaplatit v příštím roce na pořízení
zdravotnického vybavení. Tyto finance schváleny nebyly.
V rámci rozpočtu pro rok 2006 zastupitelstvo rozhodovalo
o nadstandardní podpoře vybraných sportů. Navrženy byly
hokej, fotbal a stolní tenis. Hokej a fotbal prošly hlasováním
bez problémů, ale stolní tenis, který hraje tuto sezónu Ligu
mistrů, odsouhlasen nebyl. Může to mít vliv na další činnost
stolního tenisu v Havířově.

Podpora vybraných sportů –
stolní tenis nevybrán.

Cena města Havířova pro rok 2005 bude udělena
doc. Dr. Radimu Prokopovi, CSc. za významný přínos městu
v kulturní oblasti a schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši 20 tisíc korun. Cena města bude předána na slavnostním
zasedání 3.12., které se bude konat k 50. výročí založení
města.
Zároveň bude uděleno čestné občanství někdejší mistryni
světa a olympioničce Šárce Kašpárkové. Ta proslavila nejen
Havířov, ale i celou Českou republiku na mnoha
významných atletických mítincích. V tomto roce ukončila
svou aktivní sportovní kariéru.

Cena města

Čestné občanství

Asi nejrušnějším bodem v interpelacích byl protest občanů
proti výstavbě domova důchodců ve vybrané lokalitě
u Stromovky v souvislosti se zachováním poslední zeleně.

23. řádné zasedání
Zastupitelstva města Havířova
pondělí 12. prosince 2005
Zastupitelstvo schválilo mimořádné zvýšení příspěvku na
investici pro rok 2005 ZŠ F. Hrubína v Havířově-Podlesí na
nákup bazénového zvedáku pro imobilní občany za 140 tisíc
korun.
Dále město poskytne havířovským středním školám
a učilištím dotaci na sportovní a mimosportovní kroužky.
Dotace jsou určené na odměny vedoucím kroužků.

Bazénový zvedák pro
imobilní občany.

Dotace školám.

V programu prevence kriminality na místní úrovni na příští
rok zastupitelé schválili rozšíření městského kamerového
systému o kameru v Prostřední Suché na křižovatce
Kpt. Jasioka a U Topolů. Celkové náklady 345 400 Kč,
příspěvek města je 86 350 Kč.

Rozšíření kamerového
systému.

Zastupitelstvo schválilo důležitý rozvojový dokument
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě
Havířově. Komunitní plán obsahuje konkrétní cíle a opatření
k řešení nepříznivých sociálních situací, ve kterých se

Komunitní plán rozvoje
sociálních služeb ve městě
Havířově.
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občané ocitnou, anebo se v průběhu života mohou ocitnout.
Smyslem a cílem plánování bylo zohlednit konkrétní místní
situace a potřeby jednotlivých cílových skupin uživatelů
sociálních služeb.

Rozpočet města schválen:
Příjmy
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Přijaté dotace
Výdaje
Deficit

Rozpočet města.

942 612 tis. Kč
828 950 tis. Kč
21 607 tis. Kč
4 700 tis. Kč
87 355 tis. Kč

1 054 411 tis. Kč
111 799 tis. Kč – financování z vlastních zdrojů

- do rozpočtu bude na základě schváleného úvěru zahrnuta
také výstavba domova důchodců a rekonstrukce bývalého
kina Radost, ale až po získání peněz. Nyní probíhá soutěž na
poskytovatele úvěru, uvedl na jednání zastupitelstva
náměstek pro ekonomiku a správu majetku Martin Balšán.
Plnění rozpočtu za leden až říjen 2005.
Zastupitelstvo neschválilo poskytnutí ručitelského závazku
do výše 10 mil. Kč k investičnímu úvěru ve výši 50 mil. Kč
společnosti Depos Horní Suchá. Doporučilo jednat
i s ostatními akcionáři.
Zastupitelé schválili Komunitní plán (dále jen KP) rozvoje
sociálních služeb ve městě Havířově. Do jeho tvorby byly
zapojeny všechny rozhodující subjekty, které působí
v oblasti sociální péče a poskytování služeb, cca 130
zástupců, a to z řad poskytovatelů a uživatelů sociálních
služeb, odborných pracovníků a široké veřejnosti. KP
obsahuje konkrétní cíle a opatření k řešení nepříznivých
sociálních situací, ve kterých se občané ocitnou, anebo se
v průběhu života mohou ocitnout. Smyslem a cílem
plánování je zohlednit konkrétní místní situace a potřeby
jednotlivých cílových skupin uživatelů sociálních služeb.
V Komunitním plánu jsou řešeny otázky sociální péče a
služeb, služeb sociální intervence (prevence), rezidenční
služby pro seniory, mentálně a zdravotně postižené občany,
péče o zdravotně postižené (otázky bydlení, zaměstnanosti a
bezbariérovosti), poskytování péče o rodinu, děti a mládež a
jejich sociálně právní ochranu, otázky péče o seniory,
zvláště poskytování služeb a dostatek volnočasových aktivit
v Klubech důchodců a Domech s pečovatelskou službou.
KP se dále zabývá otázkami péče o osoby ohrožené drogou a
o občany v přechodné sociální krizi (společensky
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nepřizpůsobené), a také o národnostní menšiny. Manažerem
projektu Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve
městě Havířově je Doc. RSDr. Eduard Pawera, CSc.
S celým zněním KP se můžete seznámit na internetových
stránkách města – www.havirov-city.cz, cesta: Rozvojové
dokumenty – Výstupy a závěry z komunitního plánu.

85. jednání Rady města Havířova
středa 14. prosince 2005
Rada města schválila zpracování projektu „asistence
v sociálně ohrožených rodinách pro děti, mládež ohrožené
delikvencí a dlouhodobě nezaměstnané“ a přihlášení o grant
na tento projekt. Doba trvání projektu je 1,5 roku a bude
ukončen 30. 4. 2007. Jedná se o poskytnutí nevratné přímé
dotace. Výše finanční podpory činí 10 % z krajského
rozpočtu, 10 % z obecního rozpočtu a 80 % z Evropských
strukturálních fondů. Z dotace určené na projekt mohou být
financovány mzdy pracovníků, nákup drobného hmotného
majetku do výše 40.000,- Kč, zajištění vzdělání, režijní
výdaje a administrativní výdaje.
Tento projekt bude navazovat na nyní realizovaný projekt
asistenční
služby
v rodinách
sociálně
slabých
a nepřizpůsobivých ve spolupráci s Úřadem práce Karviná.
Předpokládá se, že v případě přijetí projektu a jeho
následného financování ze Strukturálních fondů budou
zachovány nyní poskytované služby, ale bude nutno
zachovat současný stav zaměstnanců, kdy nyní
6 zaměstnanců „nad stav “ zajišťuje tuto činnost.
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pro děti, mládež ohrožené
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