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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA HAVÍŘOVA
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Voleb do Zastupitelstva města Havířova konaných ve dnech 15. a 16.10.2010 se zúčastnilo
celkem 22 977 voličů (odevzdali 904 810 platných hlasů ) což je 34,11 % z celkového počtu
67 346 osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů ve městě. Po sečtení hlasů získaly
jednotlivé politické strany, hnutí a koalice:

Politická strana
č. 1 – NEZÁVISLÍ
č. 2 – Občanská demokratická strana
č. 3 – Volte Pr. Blok www.cibulka.net
č. 4 – SDRUŽENÍ PRO MĚSTO
č. 5 – Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
č. 6 – Česká str.sociálně demokrat.
č. 7 – TOP 09
č. 8 – Hnutí pro Havířov
č. 9 – Věci veřejné (VV)
č.10 – Komunistická str.Čech a Moravy
č.11 – Dělnic.str.sociální spravedl.

počet hlasů
47 052
108 235
242
41 926
19 326
273 544
51 617
72 172
68 353
219 770
2 573

v%
5,20
11,96
1,15
4,63
2,13
30,23
5,70
7,97
7,55
24,86
1,11

ZASTUPITELSTVO MĚSTA HAVÍŘOVA
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Havířova (dále též „ZMH“) ve volebním období
2010-2014, konaném 19. listopadu 2010, složili slib tito zastupitelé:
Česká strana sociálně demokratická – 15 mandátů
Ing. Zdeněk Osmanczyk
Ing. Jiří Martinek
Vojtěch Kozák
Bc. Michaela Horňáková
Ing. Petr Smrček
Eva Radová
Radim Mudra
Miroslav Polak
Jarmila Světlíková
Ing. Karel Šlachta
Bc. Pavol Jantoš
Mgr. Petr Choma
Ing. Milan Černý
Ing. Břetislav Petr
Mgr. Zdislav Krokosz
Komunistická strana Čech a Moravy - 12 mandátů
PaedDr. Milada Halíková
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Miroslav Kronenberg
Alice Hegyi
Ing. Jiří Šebesta
Soňa Dosedělová
Bc. Daniel Pawlas
Monika Havlíčková
Vladislav Fukala
Karel Sachmerda
Ing. Eduard Heczko
Jaroslav Jeziorski
Mgr. Radek Kupczak
Občanská demokratická strana – 5 mandátů
Ing. Tomáš Foldyna
MUDr. Radomil Schreiber
Dalibor Klimša
Libor Čtvrtka
Leoš Lukaštík
Hnutí pro Havířov – 4 mandáty
Mgr. Rudolf Šimek
Ing. Bohuslav Muras
Ivana Kožmínová
Ing. Dagmar Džupinová
Věci veřejné – 3 mandáty
MUDr. Jiřina Heroková
MUDr. Milan Hladík
Mgr. Karin Macková
TOP 09 – 2 mandáty
Ing. Pavel Merta
MUDr. Ivana Hladíková
NEZÁVISLÍ – 2 mandáty
RNDr. Vladimír Mach
Mgr. Jiří Jekl

Na tomto ustavujícím zasedání byli zvoleni do funkcí uvolněných členů zastupitelstva:
do funkce primátora města Ing. Zdeněk Osmanczyk
do funkce náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduard Heczko
do funkce náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petr Smrček
do funkce náměstka primátora pro sociální rozvoj Bc. Daniel Pawlas
Změny ve složení ZMH:
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Rada města Havířova na své 42. schůzi dne 24.9.2012 usn. č. 2827/42RM/2012 vzala
na vědomí uprázdnění mandátu v Zastupitelstvu města Havířova za Hnutí pro Havířov,
Ing. Dagmar Džupinové, která dne 13.9.2012 zemřela a osvědčila ve funkci Mgr. Daniela
Vachtarčíka.

Zastupitelstvo města Havířova zasedalo celkem 26x a bylo přijato (ke dni 11.7.2014)
celkem 1 226 usnesení.

Nejvýznamnější přijatá usnesení
Za dobu svého čtyřletého působení přijalo Zastupitelstvo města Havířova celou řadu
důležitých usnesení. Jedná se především o rozvojové dokumenty, které mapují současný stav
zkoumaných oblastí života města a určují dlouhodobé cíle a trendy vývoje daných oblastí.
Dále zastupitelstvo rozhodlo například o zahájení velkých staveb, rekonstrukcí pro město
významných objektů a způsobu jejich financování. Jedná se zejména o tyto dokumenty:
-

Svazek měst a obcí okresu Karviná – vystoupení města ze svazku
Rozhodnutí o členství města ve svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické
přehrady
Schválení Členství statutárního města Havířova ve Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje
Uzavření Smlouvy o spolupráci měst Havířov, Orlová, Karviná a Český Těšín pro
realizaci projektu „Systém Včasné Intervence“
Zřízení Fondu veřejně prospěšných aktivit
Strategie udržitelného rozvoje města 2012-2020
Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova
Koncepce prevence kriminality na léta 2012 – 2015 v Havířově
Koncepce kultury města Havířova 2013 – 2020
Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova
na období 2014-2017
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VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA HAVÍŘOVA
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byly zřízeny dva výbory - usnesením č. 13/1ZM/2010
finanční výbor a usnesením č. 14/1ZM/2010, kontrolní výbor.
Ke dni 30.6.2014 pracují výbory ZMH ve složení:
Finanční výbor ZMH
Předseda:
Členové:

Kontrolní výbor ZMH
Předseda:
Členové:

Ing. Pavel Merta
Ing. Radek Foldyna
Marek Granica
Ing. Miloslav Hanus
Ing. Ivo Polášek
Ing. Miroslava Řezníčková
Karel Sachmerda
Ing. Tamara Šeligová
Ing. Ivo Tarkowski

(TOP 09)
(ODS)
(ČSSD)
(KSČM)
(NEZ)
(VV)
(KSČM)
(ČSSD)
(HPH)

MUDr. Radomil Schreiber
Ing. Karel Žák
Vladimír Talaga
Martin Taussig
Aleš Pawlas
Leoš Lukaštík
Mgr. Karin Macková
Ing. Pavel Sládek
Michaela Jančaříková

(ODS)
(KSČM)
(ČSSD)
(HPH)
(HPH)
(ODS)
(VV)
(NEZ)
(TOP 09)

RADA MĚSTA HAVÍŘOVA
Dalšími členy rada města byli zvoleni:
Ing. Jiří Martinek
p. Alice Hegyi
Mgr. Rudolf Šimek
p. Vojtěch Kozák
Ing. Jiří Šebesta
Mgr. Michaela Horňáková
p. Evu Radovou
Změny ve složení RMH
Zastupitelstvo města Havířova dne 5.3.2014 usnesením č. 1086/24ZM/2014 vzalo na vědomí
sdělení Ing. Petra Smrčka ze dne 24.2.2014 o vzdání se výkonu funkce náměstka primátora
pro hospodářský rozvoj ke dni 5.3.2014 a zvolilo s účinností od 6.3.2014 do funkce náměstka
primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše ČSSD)
Rada zasedala celkem 83 x a přijala celkem 5 535 usnesení (ke dni 11.7.2014)
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KOMISE RADY MĚSTA HAVÍŘOVA
Dne 1.12.2010 na 2.schůzi Rady města Havířova usnesením č. 71/2RM/2010 byly zřízeny tyto
komise, jako poradní orgány Rady města Havířova:
Komise pro bezpečnost silničního provozu
Komise bytová
Komise energetická
Komise kulturní a letopisecká
Komise pro občanské záležitosti
Komise protidrogová a prevence kriminality
Komise pro plánování sociálních služeb
Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy
Komise rozvojová
Komise sociální
Komise sportovní
Komise školská
Komise zdravotní
Komise životního prostředí

V současné době komise Rady města Havířova pracují v tomto složení:
Komise pro bezpečnost silničního provozu
předseda:
Mgr. Krokosz Zdislav
člen:
Grygerek Milan
Hlobík Ján
Krajíček Jiří
Novák Libor, Mgr.
Skácel Roman
Slížek Vladimír, Ing.
Stankuš Dan, Mgr.
Komise bytová
předseda:
člen:

Pilka Josef
Čtvrtka Libor
Čtvrtlík Tomáš
Chlebíková Kateřina, DiS.
Kubelka Václav
Orálková Veronika
Szypka Henryk
Zelina Richard

Komise energetická
předseda:
Wicher Václav, Ing.
člen:
Bernatík Tomáš
Janík Martin
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Mitter Stanislav
Nytra Petr
Podstavka Petr, Ing.
Svozil David
Tarkowski Ivo, Ing.
Komise kulturní a letopisecké
předseda:
Jeziorski Jaroslav
člen:
Fusek Martin
Hloušová Renáta
Jekl Jiří, Mgr.
Kubalík Ján, Ing.
Malátová Ludmila
Mato Miroslav
Taussig Martin
Komise protidrogová a prevence kriminality
předseda:
Klimša Dalibor
člen:
Benešová Petra
Gavlas Libor, Ing.
Honěk Jindřich, Ing., Mgr.
Krajíček Jiří
Kupczak Radek, Mgr.
Porembski Martin
Schneeberger Antonín
Komise pro občanské záležitosti
předseda:
Šoral Jiří
člen:
Čermáková Miroslava
Čujdíková Stanislava
Dehierová Jiřina
Konečná Jaroslava
Kožmínová Ivana
Šrámek Karel, Mgr.
Komise pro plánování sociálních služeb
předseda:
Pawlas Daniel, Bc.
člen:
Bujok Bronislav, JUDr.
Hodoňová Ivana
Kasalovský Jiří
Krupička Jan, Ing.
Kurková Irena, PaedDr.
Muras Bohuslav, Ing.
Nytrová Darina

Zpráva o činnosti 2010 - 2014 | 8

Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy
předseda:
Káňa Dominik, Ing.
člen:
Dehierová Jiřina
Chobot Daniel
Kunčický Jiří
Kupská Miroslava
Mach Vladimír, RNDr.
Noga Vilém
Slowik Josef, RSDr.
Komise rozvojová
předseda:
Boháček Petr, Ing.
člen:
Fukala Vladislav
Hečko Zdeněk
Hýl Martin, Ing.
Lukaštík Leoš
Mach Vladimír, RNDr.
Špok Petr, Ing.
Varmuža Vladislav, Ing.
Macura Emil, Ing.
- předseda Občanské komise č.1
Szop Miroslav, Ing. - předseda Občanské komise č.2
Špiřík Jiří, Ing.
- předseda Občanské komise č.3
Werner Jaromír
- předseda Občanské komise č.4
Mynář Miroslav, Ing. - předseda Občanské komise č.5
Merta Pavel, Ing.
- předseda Občanské komise č.6
Komise sociální
předseda:
člen:

Havlíčková Monika, Bc.
Bujok Bronislav, JUDr.
Dovica Dušan
Felber Pavel, Ing.
Hodoňová Ivana
Skulina Daneš, Ing.
Tuleja Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Vašek René, JUDr.

Komise sportovní
předseda:
Rapant Pavel
člen:
Bednárik Martin
Frenštátský Marcel
Fusek Martin
Jekielek Dalibor
Kála Jiří
Lukaštík Leoš
Polášek Ivo, Ing.
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Komise školské
předseda:
člen:

Šlachtová Zdeňka, Mgr.
Jekl Jiří, Mgr.
Kasalovská Milada, Mgr.
Nováková Věra, Mgr.
Šlégrová Alena, PhDr.
Tesarčíková Zdeňka, Mgr.
Vachtarčík Daniel, Mgr.
Vrobelová Iva, Mgr.

Komise zdravotní
předseda:
Wimmer Josef, MUDr.
člen:
Bajgrová Marie
Heroková Jiřina, MUDr.
Krusberská Marie
Kurková Irena, PaedDr.
Kutějová Růžena, MUDr.
Schreiber Radomil, MUDr.
Komise životního prostředí
předseda:
Nezhyba Jan
člen:
Hanibal Josef, Mgr.
Chodura Karel, Ing.
Látka Ján
Mynář Miroslav, Ing.
Stankuš Dan, Mgr.
Svorník Bohdan
Zahradníček Petr

OBČANSKÉ KOMISE RMH
pro jednotlivé části města
Občanské komise Rady města Havířova zůstaly z předchozího volebního období ve složení:
Občanská komise č.1 – pro část města Havířov-Bludovice
Předseda:
Macura Emil, Ing.
Členové:
Folwarczny Eryk, Ing.
Chodura Karel, Ing.
Kubiczek Roman
Pieczka Karel
Občanská komise č.2 – pro část města Havířov-Dolní Datyně
Předseda:
Szop Miroslav, Ing.
Členové:
Czerepaka Marek
Glac Miroslav
Koštiál Karel
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Koďousek Jiří
Olšáková Miroslava
Peca Jiří
Rozbroj Miroslav, Ing.
Občanská komise č.3 – pro část města Havířov-Dolní Suchá
Předseda:
Špiřík Jiří, Ing.
Členové:
Dosedělová Soňa
Filipcová Hedvika
Kubienová Ludmila
Rajdus Milan
Rajdusová Hana
Občanská komise č.4 – pro část města Havířov-Prostřední Suchá
Předseda:
Werner Jaromír
Členové:
Chromec Jaroslav
Jasiok František, Ing.
Moldřík Karel
Novák Vlastimil
Sekanina Oldřich
Poláček Jindřich
Procházka Petr
Občanská komise č.5 – pro část města Havířov-Šumbark
Předseda:
Mynář Miroslav, Ing.
Členové:
Adam Ludovít
Blahuta Ladislav
Golík Jiří
Kotula Stanislav
Mička Rostislav
Podloučka Michal
Radová Eva
Zydroň Ivo, Ing.
Žák Karel, Ing.
Občanská komise č.6 – pro část města Havířov-Životice
Předseda:
Merta Pavel, Ing.
Členové:
Galeziok Jindřich
Chodura Adolf, Ing.
Iwaszek Teofil, Ing
Kapera Kamil, Ing.
Kielar Karel, Ing.
Nohel Jiří
Rozbroj Bronislav
Slowik Jan
Vavroš Pavel
Wloch Stanislav
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ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY MĚSTA
Komise sociálně právní ochrany dětí
V souladu s § 38 zákona č. 359/99.SB., o sociálně právní ochraně dětí byl v říjnu 2003 zřízen
zvláštní orgán obce - Komise sociálně právní ochrany dětí.
Tato komise se pravidelně schází a z každé schůze je pořizován zápis, který je rovněž založen
na oddělení kanceláře primátora.
Komise pracuje v současné době ve složení:
předsedkyně: Světlíková Jarmila
člen: Honěk Jindřich, Ing.
Hilbertová Ladislava, Mgr.
Kubeczková Eva
Kubíčková Alena, Mgr.
Muras Bohuslav, Ing.
Rafajová Xenie, MUDr.
Tomanová Kamila, Bc.

Kompletní agendu Rady města Havířova, Zastupitelstva města Havířova, komisí rady
a výborů zastupitelstva zajišťuje v samostatné působnosti oddělení Kancelář primátora. Toto
oddělení vykonává samostatnou působnost ve vztahu k voleným orgánům města.
Zabezpečuje reprezentaci města a organizaci vztahů s partnerskými městy a spolupodílí se na
prezentaci města.

PARTNERSKÉ VZTAHY MĚSTA
Na podzim roku 2012 získalo město Havířov nové, v pořadí již osmé, partnerské město
Zagorje ob Savi ve Slovinsku. Město Zagorje ob Savi patří mezi průmyslová města s hornickou
historií. Společně s polským Jastrzębie -Zdrój a Havířovem se Zagorje ob Savi zapojilo do
programu „Evropa pro občany“, projektu „Místní společenství pro Evropu: rozvoj Evropy
pomocí meziodvětvového partnerství“.
V současné době má tedy město Havířov uzavřenou smlouvu o vzájemné spolupráci s osmi
zahraničními partnerskými městy:
Jastrzębie-Zdrój – Polská republika (partnerská smlouva podepsána v r. 1990)
Harlow – Velká Británie (partnerská smlouva podepsána v r. 1990)
Mažeikiai – Litva (partnerská smlouva podepsána v r. 1994)
Collegno – Itálie (partnerská smlouva podepsána v r. 1998)
Omiš – Chorvatsko (partnerská smlouva podepsána v r. 2004)
Paide – Estonsko (partnerská smlouva podepsána v r. 2005)
Turčianské Teplice - Slovensko (partnerská smlouva podepsána v r. 2009)
Zagorje ob Savi – Slovinsko (partnerská smlouva podepsána v r. 2012)
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V rámci spolupráce s partnerskými městy probíhají vzájemné návštěvy delegací u příležitosti
různých městských slavností, výročních oslav, pietních shromáždění a kulturních akcí
různého charakteru. Nadále je udržována spolupráce Městské policie v Havířově, Omiši
a Jastrzębie-Zdrój.
S havířovskými středními školami spolupracují střední školy v Jastrzębie-Zdrój a Collegnu.
ZUŠ B. Martinů pravidelně pořádá vystoupení svého souboru v chorvatském Omiši.
Do všech partnerských měst jsou pravidelně distribuovány nově vytvořené propagační
materiály o městě (DVD o Havířovu, DVD Havířov v květech, turistický průvodce, publikace
a brožury, kalendáře atd.).

PREZENTACE MĚSTA
V roce 2013 bylo změnou organizačního řádu organizace zrušeno samostatné tiskové
oddělení, agenda PR a Radničních listů přešla pod oddělení Kancelář primátora. Tato část
oddělení zabezpečuje prezentaci města a jeho důležitým úkolem je budování image města.
Prostřednictvím tiskové mluvčí zajišťuje komunikaci s médii a veřejností prostřednictvím
tiskových informací, odpovědí na dotazy novinářů, zajišťováním zveřejňování článků
a inzerce ve sdělovacích prostředcích.
Radniční listy vycházely v období 2010 - 2014 jedenkrát měsíčně v rozsahu 16 celobarevných
stran v nákladu 36 000 výtisků. Na grafickém zpracování tiskoviny se podílí Městské kulturní
středisko Havířov, tisk zajišťuje tiskárna Ringier, roznos Česká pošta. Noviny jsou
distribuovány do všech domácností ve městě zdarma.
Součástí agendy PR je příprava propagačních tiskovin, videomateriálů a multimédií o městě
a jeho nejvýznamnějších akcích a událostech. V daném období vznikla v této oblasti
například brožura Havířov v květech, kolekce propagačních materiálů o Mistrovství Evropy
ve floristice Europa Cup 2011, nástěnné a stolní kalendáře, diáře, pexesa, kvarteta,
pohlednice a další drobnější propagační materiál, multimediální DVD města, krátké
dokumentární snímky o havířovských tradicích a významných akcích jako Havířov v květech,
Europa Cup či Havířovská lípa.
Ve spolupráci s oddělením IT byl proveden redesign webových stránek města, elektronický
navigační systém magistrátu a upgrade struktury webových stránek.
Ke zvýšení informovanosti obyvatel města o dění ve městě slouží kromě Radničních listů
a městských webových stránek www.havirov-city.cz také městské televizní vysílání
připravované TV POLAR Havířov, šířené pozemním vysíláním, kabelovým vysíláním
a internetem, a videokronika, která je součástí webových stránek města. Ve vysílání
se kromě besed s představiteli města, vedoucími odborů, tiskovou mluvčí nebo představiteli
institucí a organizací v Havířově, objevují aktuální reportáže z dění, probíhajících
i připravovaných akcí v Havířově, vysvětlují se obyvatelům dopady přijímaných obecně
závazných vyhlášek, opatření města a podobně.
Oddělení KP rovněž zajišťuje pořízení fotodokumentace z důležitých společenských,
kulturních, sportovních a investičních akcí. Zajišťuje komunikaci s médií a veřejností.
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ROZPOČTY V LETECH A FINANCE
V souladu se schváleným „Organizačním řádem Magistrátu města Havířova“ ekonomický
odbor zabezpečoval v uvedeném období zpracování agend na úseku ekonomiky, rozpočtu,
financí a účetnictví a činnosti vyplývající z realizace veřejných sbírek na území města.
Stěžejním nebo výchozím bodem pro výkon uvedených samosprávných činností je „Rozpočet
města Havířova“ pro daný rozpočtový (kalendářní) rok a s ním související práce jednak na
jeho přípravě a zpracování (tj. v době před jeho schválením v zastupitelstvu), dále pak při
průběžném hodnocení vývoje ekonomiky města (tj. v průběhu rozpočtového roku)
a závěrem potom při závěrečném vyhodnocení hospodaření města (tj. po skončení
kalendářního roku).
Předkládaný materiál má pouze informativní charakter a není zde proto širší prostor
na případnou detailnější analýzu finančního hospodaření města Havířova v letech 2011 až
2014, přesněji řečeno do 30.6.2014, avšak přesto považujeme za nezbytné uvést zde, pro
získání alespoň základního přehledu, údaje o celkovém vývoji příjmů, výdajů a financování
města za toto období:

UKAZATEL

2011
skutečnost

2012
skutečnost

2013
skutečnost

Příjmy celkem
Výdaje celkem
Saldo (příjmy-výdaje)
Financování celkem

2 203 870,76
2 143 785,70
+60 085,06
-60 085,06

1 892 801,04
1 990 207,80
-97 406,76
+97 406,76

2 073 996,27
2 238 010,63
-164 014,36
+164 014,36

/v tis. Kč/
2014
skut. k 30. 6.
800 761,19
727 530,72
+73 230,47
-73 230,47

Na doplnění uvedených údajů dále ve stručnosti uvádíme ty nejdůležitější faktory, které
v rozhodující míře ovlivnily, ať už v kladném či záporném smyslu, příjmovou a výdajovou
oblast rozpočtu města v uvedených letech:
1. Příjmová oblast
Třída 1 Daňové příjmy
- výrazně negativní dopad, zejména na daňové výnosy z RUD, měla probíhající
hospodářská krize, což se projevilo tím, že za rok 2013 činil jejich propad proti roku
2008 (tj. období před začátkem krize) celkem 94 954,17 tis. Kč a ani v roce 2014
se neprojevují žádné známky výrazného zlepšení,
- v menší míře se u výnosu z RUD projevil také negativní dopad z titulu legislativních
změn zákona, tj. posílení výnosů pro menší a malé obce na úkor velkých měst
a u Havířova se tato změna projevila propadem výnosů ve výši cca 12 000,0 tis. Kč.
Třída 2 Nedaňové příjmy
+ úroveň plnění těchto příjmů se pohybuje v jednotlivých letech na srovnatelné úrovni
a k meziročním výkyvům dochází pouze na základě oscilace výše dílčích příjmových
položek (např. příjmy z přijatých dividend).
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Třída 3 Kapitálové příjmy
- tato příjmová oblast vykazuje meziročně, přestože se nejedná o rozhodující finanční
objemy příjmové oblasti města, výrazné meziroční výkyvy (např. za rok 2013 činily
příjmy 10 576,63 tis. Kč, kdežto v roce 2012 to bylo jen 3 513,79 tis. Kč) a tuto
skutečnost v rozhodující míře ovlivňuje úroveň prodeje pozemků (k podnikání, pro
výstavbu RD vč. zahrad) a ostatních nemovitostí nebo jejich částí.
Třída 4 Přijaté dotace
- v rámci souhrnného dotačního vztahu došlo s účinností k 1.1.2013 k podstatné
změně, když byla zrušena dotace na školství (v roce 2012 pro město činila 10 857,0
tis. Kč) a tyto prostředky byly transformovány do sdílených daní, tj. do výnosů z RUD.
2. Výdajová oblast
DRUH VÝDAJŮ
Výdaje celkem
Investiční výdaje
Neinvestiční výdaje
z toho: sociální dávky
konsolid.položky

2011
skutečnost
2 143 785,70
352 557,35
1 791 228,35
260 975,25
567 774,19

2012
skutečnost
1 990 207,80
609 666,53
1 380 541,27
96,81
489 394,88

2013
skutečnost
2 238 010,63
555 639,28
1 682 371,35
0,00
622 585,97

/v tis. Kč/
2014
skut. k 30. 6..
727 530,72
86 440,68
641 090,04
0,00
201 906,29

Z uvedené tabulky je na první pohled patrný vliv legislativní změny, kdy s účinností od
1.1.2012 byly výdaje charakteru sociálních dávek převedeny z ÚSC na Úřady práce.
Druhá stránka vlivu hospodářské krize na rozpočty ÚSC se projevovala v tom, že tyto
subjekty měly omezené množství finančních zdrojů na pokrytí svých výdajů a tento dopad
musely finančně nahrazovat vyšším zapojením vlastních zdrojů ze svých účelových fondů
nebo vyšším zapojením cizích zdrojů (úvěrů).
Výdaje organizačních jednotek Magistrátu města Havířova vč. Městské policie Havířov
/v tis. Kč/

Rok
2011 - skutečnost
2012 - skutečnost
2013 - skutečnost
2014 - skutečnost k 30.6.

Výdaje celkem
1 820 179,64
1 688 068,66
1 932 047,00
570 903,13

z toho hrazeno z úvěru
200 974,77
432 133,91
549 507,49
52 715,62

Ve sledovaném období došlo k výraznému zapojení cizích zdrojů do výdajů města Havířova
a to prostředků ze 2 úvěrů , které byly rozpočtovány ve výdajích ORG, OSM, OIV a které byly
použity zejména k realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků EU (celkem
1 087 361,33 tis. Kč z úvěrového rámce z VÚB, a.s.) a také na výměnu oken ve vybraných
bytových domech ve vlastnictví města (celkem 149 970,47 tis. Kč).
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U zmiňovaného úvěrového rámce je třeba uvést, že dotace, které město v letech 2011 až
2014 získalo z prostředků EU, státního rozpočtu nebo rozpočtu MSK, byly průběžně
používány k dílčím splátkám jistiny tohoto přijatého úvěru a celkově bylo na těchto splátkách
uhrazeno 811 017,79 tisíc Kč, takže úvěrová zatíženost města se tímto zvýšila
o 276 343,54 tis. Kč.
Příspěvky a dotace organizacím
/v tis. Kč/

Rok
2011 - skutečnost
2012 - skutečnost
2013 - skutečnost
2014 - skutečnost k 30.6.

Celkem
323 606,06
302 139,30
305 963,63
156 627,59

z toho „ostatní dotace a dary
34 195,44
38 280,15
40 984,59
26 885,80

Vyšší hodnota příspěvků a dotací organizacím v roce 2011 oproti následujícím letem byla
ovlivněna tím, že v tomto roce byly formou neinvestičních a investičních dotací
zainteresovaným ZŠ poskytnuty zvýšené finanční prostředky na realizaci projetu „Podpora
zlepšení podmínek vzdělávání na ZŠ“ a projektu „Škola pro život-Havířov Šumbark“.
U „Ostatních dotací a darů“ se ve srovnatelném období let 2011 až 2013 projevuje meziroční
nárůst vynaložených prostředků na dotace sportovním a mimosportovním subjektům
a index navýšení činí 1,1985.
3. Financování
Přestože v letech 2012 a 2013 rozpočet města Havířova vykazoval deficit, tj. převahu celkové
výše výdajů nad celkovým objemem příjmů, byl tento deficit v plné výši finančně zabezpečen
(kompenzován) z vlastních finančních zdrojů (účelových fondů) a zapojením úvěrových
prostředků.
V souvislosti s již zmiňovaným použitím úvěrových finančních zdrojů do rozpočtu města
Havířova uvádíme na tomto místě také přehled o výši úvěrové zadluženosti města ke dni
30.6.2014 a to včetně základních informací k jednotlivým úvěrům:
Účel použití
úvěru
Výše úvěru

Kanalizační
sběrač „F“
68,1 mil. Kč

Realizace
invest. akcí
180,0 mil. Kč

Sanace panel.
domů
150,0 mil. Kč

Realizace
invest. akcí

Výměna
oken domů

500,0 mil. Kč 148,0 mil. Kč

Banka

ČMZRB, a.s.

KB, a.s.

ČS, a.s.

VÚB, a.s.

ČS, a.s.

Čerpání úvěru

3-11/2003

2007

9/200912/2010

1/201012/2014

Splátky jistiny

čtvrtletní

9/201212/2013
od 1.1.2015
měsíční

12/2015

12/2021

12/2018

4,59

1M Pribor+1,70
(do 31.12.2014)
3M Pribor+1,70
(od 1.1.2015)

2,54

Splatnost úvěru
Úroková sazba
(% p.a.)

9/2017

0,00

měsíční
12/2017

4,03
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Dotace na
úroky
Výše závazku
k 30.6.2014

/

0,00

14,2 mil.Kč

0,00

0,00

16,1 mil. Kč

63,0 mil. Kč

45,0 mil. Kč

411,7 mil. Kč

133,0 mil. Kč

Celková výše závazků z přijatých úvěrů tak k 30.6.2014 činí 668,8 mil. Kč.

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA
Magistrát města Havířova (MMH) v uplynulém volebním období 2010 – 2014 vykonával
samostatnou působnost v rozsahu úkolů mu uložených Zastupitelstvem města Havířova,
Radou města Havířova a zajišťoval správu, údržbu a rozvoj majetku ve vlastnictví
statutárního města Havířova.
Přenesenou působnost (výkon státní správy) vykonával pro územní obvod statutárního
města Havířova a jako obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) pro obce Albrechtice,
Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy.
Odbory magistrátu k 1.7.2014:
- odbor ekonomický (EO)
- odbor investiční výstavby (OIV)
- odbor komunálních služeb (OKS)
- odbor organizační (ORG)
- odbor právních služeb (OPS)
- odbor sociálních věcí (OSV)
- odbor správy majetku (OSM)
- odbor školství a kultury (OŠK)
- odbor územního rozvoje (OÚR)
- odbor vnitra a živnostenský úřad (OVŽÚ)
- odbor životního prostředí (OŽP)
- stavební a silniční správní úřad (SSSÚ)
samostatná oddělení k 1.7.2014:
- kancelář primátora (KP)
- oddělení kontroly (KON)
- oddělení strategického rozvoje (OSR)

Rok 2010
stanovený počet zaměstnanců k 31.12.2010
náklady na činnost MMH
z toho
náklady na platy zaměstnanců
náklady na vzdělávání zaměstnanců
počet zaměstnanců veřejně prospěšných prací k 31.12.2010
náklady na činnost VPP (vč. dotace úřadu práce)

337
203.790 tis. Kč
99.495 tis Kč
1.729 tis. Kč
25
9.007 tis. Kč
Zpráva o činnosti 2010 - 2014 | 17

Rok 2011
stanovený počet zaměstnanců k 31.12.2011
náklady na činnost MMH
z toho
náklady na platy zaměstnanců
náklady na vzdělávání zaměstnanců
počet zaměstnanců veřejně prospěšných prací k 31.12.2011
náklady na činnost VPP (vč. dotace úřadu práce)
Rok 2012
stanovený počet zaměstnanců k 31.12.2012
náklady na činnost MMH
vč. realizovaných projektů se spoluúčastí z EU (3.166 tis. Kč)
z toho
náklady na platy zaměstnanců
náklady na vzdělávání zaměstnanců
počet zaměstnanců veřejně prospěšných prací k 31.12.2012
náklady na činnost VPP (vč. dotace úřadu práce)
Rok 2013
stanovený počet zaměstnanců k 31.12.2013
náklady na činnost MMH
vč. realizovaných projektů se spoluúčastí z EU (48.568 tis. Kč)
z toho
náklady na platy zaměstnanců
náklady na vzdělávání zaměstnanců
počet zaměstnanců veřejně prospěšných prací k 31.12.2013
náklady na činnost VPP (vč. dotace úřadu práce)
Rok 2014
stanovený počet zaměstnanců k 31.8.2014
náklady na činnost MMH (předpoklad)
vč. realizovaných projektů se spoluúčastí z EU (38.409 tis. Kč)
z toho
náklady na platy zaměstnanců
náklady na vzdělávání zaměstnanců (předpoklad)
počet zaměstnanců veřejně prospěšných prací k 30.6.2014
náklady na činnost VPP (vč. dotace úřadu práce)

307
199.708 tis. Kč
102.662 tis Kč
1.185 tis. Kč
45
3.626 tis. Kč

290
176.973 tis. Kč
93.289 tis Kč
1.358 tis. Kč
54
4.286 tis. Kč

294
223.465 tis. Kč
91.484 tis Kč
1.713 tis. Kč
70
11.312 tis. Kč

295
222.049 tis. Kč
91.600 tis Kč
1.650 tis. Kč
90
11.312 tis. Kč

Náklady na činnost veřejně prospěšných prací, včetně dotace úřadu práce na platy a odvody
zaměstnanců.
Vývoj počtu zaměstnanců veřejně prospěšných prací v průběhu volebního období:
od 1.1.2011 – 25 zaměstnanců
od 1.12.2011 – 45 zaměstnanců
od 1.3.2012 – 4 zaměstnanci
od 1.4.2012 – 16 zaměstnanců
od 1.7.2012 – 24 zaměstnanců
od 17.12.2012 – 54 zaměstnanců
od 1.3.2013 – 70 zaměstnanců
od 1.1.2014 – 90 zaměstnanců
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od 1.7.2014 – 140 zaměstnanců
od 1.9.2014 – 180 zaměstnanců
Počet zaměstnanců byl v průběhu volebního období měněn podle možností města a hlavně
byl ovlivněn politikou zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí.
Ke dni 1.1.2012 byla převedena agenda dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči
na úřad práce včetně poměrné části zaměstnanců.
V průběhu jednotlivých let byla vytvořena nová pracovní místa, zpravidla však na dobu
určitou po dobu realizace projektu s dotací z EU, která byla plně či z 85% hrazena z projektu.
Tato pracovní místa jsou v jednotlivých letech zahrnuta v uváděném počtu zaměstnanců
magistrátu. Také byly využity dotační programy úřadu práce a byla vytvořena pracovní místa
pro absolventy škol.

Dále jsou uvedeny některé další informace, které se vztahují k problematice zaměstnanosti:

Typ aktu

II.pololetí
2010

2011

2012

2013

I.pololetí
2014

Dohody o provedení práce

23

35

101

259

142

Dohody o pracovní činnosti

10

30

40

16

1

Volby – počet členů OVK

626

0

494

1065

595
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SPRÁVA POPLATKŮ
Hlavní činností oddělení správy poplatků je správa místních poplatků, povolování
provozování výherních hracích přístrojů včetně provádění státního dozoru, vymáhání pokut
uložených jednotlivými odbory magistrátu města.
Pracovníci oddělení v roce 2011 k zajištění finančních prostředků z místních a správních
poplatků, uložených pokut a k vymožení nedoplatků vystavili ve správním a daňovém řízení:
Typ aktu
Rozhodnutí
Exekuce
Ostatní akty
Výpisy z CZECH POINT
Platební výměry
Výzvy k zaplacení nedoplatku
CELKEM

Rok 2011
3416
326
4673
130
12796
7934
29 275

Počet obsloužených klientů za rok 2011: 16 666
Pracovníci oddělení v roce 2012 k zajištění finančních prostředků z místních a správních
poplatků, uložených pokut a k vymožení nedoplatků vystavili ve správním a daňovém řízení:
Typ aktu
Rozhodnutí
Exekuce
Ostatní akty
Výpisy z CZECH POINT
Platební výměry
Výzvy k zaplacení nedoplatku
CELKEM

Rok 2012
413
670
1646
107
3567
4259
9662

Počet obsloužených klientů za rok 2012: 28 445
Pracovníci oddělení v roce 2013 k zajištění finančních prostředků z místních a správních
poplatků, uložených pokut a k vymožení nedoplatků vystavili ve správním a daňovém řízení:
Typ aktu
Rozhodnutí
Exekuce
Ostatní akty
Výpisy z CZECH POINT
Platební výměry
Výzvy k zaplacení nedoplatku
CELKEM

Rok 2013
402
672
1 646
107
11 667
4 924
19 418

Počet obsloužených klientů za rok 2013: 25 315
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Pracovníci oddělení v prvním pololetí 2014 k zajištění finančních prostředků z místních
a správních poplatků, uložených pokut a k vymožení nedoplatků vystavili ve správním
a daňovém řízení:
Typ aktu
Rozhodnutí
Exekuční návrhy a příkazy
Ostatní akty
Výpisy z CZECH POINT
Platební výměry
Výzvy k zaplacení nedoplatku
CELKEM

Rok 2014
168
2 157
112
5
1657
641
4 740

Počet obsloužených klientů za 1. pololetí 2014: 12 734

Od 1.1.2012 byl zrušen poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí, rovněž výtěžek byl nahrazen odvodem na FÚ,
který přeposílá městu určené procento z této částky.

Přehled poplatků

2011
2012
2013
do 30.6.2014

Odpady
35 890 010
33 461 582
36 024 832
26 107 424

Psi
2 258 690
2 282 424
2 253 217
1 941 813

Veřejné
prostranství
4 611 060
2 720 181
2 798 598
587 520

VHP
11 769 310
zrušen
zrušen
zrušen

Výtěžek
3 113 340
zrušen
zrušen
zrušen

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Rok 2010
Oddělení informatiky mimo běžných instalací nových PC a jejích přídavných zařízení zajistilo:
- Instalaci nového diskového pole
- Zahájení budování „Technologického centra“ v budově C
- Posílení počítačové sítě (Další etapa projektu posílení PC sítě – 1.996.889,--)
- byl nakoupen a nainstalován software + licence za 1.846.820,80 Kč
(EZOP, Microstation,Elekt. kniha jízd, Aktivity2010, RealVNC, KROSPlus, rozhraní SVI,
Print&Watch)
- byl nakoupen a nainstalován hardware za 4.190.962,60 Kč
(Posílení PC sítě, EVS, Nová PC, kontrolní zařízení Watchguard...)
- mimo uvedené bylo za HW+SW služby (technická podpora apod.) uhrazeno 3.796.719,- Kč
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Rok 2011
- Zřízení elektronického vyvolávacího systému pro budovu C
- Přestavba elektronického vyvolávacího systému Poplatky, Pokladna
- Zprovoznění nové učebny v budově C
- Budování „Technologického centra“ v budově C
- Stěhování serverů do nové serverovny v budově C
- Převody databází na nové servery
- Stěhování OSVxÚP a stěhování sociálních asistentek
- Nákup a zprovoznění nového hlasovacího zařízení Ministr
- byl nakoupen a nainstalován software + licence za 1.317.087,20 Kč
(GINIS, Ortex-Sociální agendy, GSPasport, MS Office2010/105x/...)
- byl nakoupen a nainstalován hardware za 1.891.651,80 Kč
(NTB, Nová PC, Hlas zařízení MINISTR...)
- mimo uvedené bylo za HW+SW služby (technická podpora apod.) uhrazeno 3.864.800,- Kč
Rok 2012
- Činnosti pro Základní registry – veškeré registrace, certifikace, ohlášení (agendy, role)
- Oprava telefonní ústředny po havarii, přepojování linek
- Dovybavování nové učebny v budově C
- Budování „Technologického centra“ v budově C
- Vybudování nové elektrické přípojky a přepojení serverů v serverovně
- Stěhování serverů do nové serverovny v budově C
- Převody databází na nové servery
- byl nakoupen a nainstalován software + licence za 303.146,- Kč
(SW pro OÚR, Sociální agendy, Access 2010)
- odinstalován a zlikvidován neupotřebitelný SW+licence za 1.119.233,30 Kč
- vyřazení a likvidace digitálních map – Havířova za 2.251.350,- Kč
- byl nakoupen a nainstalován hardware za 4.134.021,60 Kč
(Technologické centrum, Nová PC+NTB, 3x –grafická stanice...)
- mimo uvedené bylo za HW+SW služby (technická podpora apod.) uhrazeno 3.588.589,- Kč
Rok 2013
- Realizace projektů Vnitřní integrace úřadu, Centrum ICT, Digitalizace - archivace,
Manažerský informační systém
- Realizace bezpečnostního auditu
1x
- byl nakoupen a nainstalován software + licence za 17.405.254,43 Kč
(Digitalizace, MIS, Centrum ICT, Groupware, konferenční systém WCM)
- byl nakoupen a nainstalován hardware za 25.270.391,38 Kč
(Digitalizace, MIS, Centrum ICT, Nová PC...)
- mimo uvedené bylo za HW+SW služby (technická podpora apod.) uhrazeno 3.567.948,- Kč
Rok 2014 - do 30.6.
- Dokončování projektů Vnitřní integrace úřadu, Centrum ICT, Digitalizace – archivace,
Manažerský informační systém, Výstražný informační systém
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PŘESTUPKY A DALŠÍ SPRÁVNÍ ČINNOSTI
Správní oddělení se ve své činnosti zabývá především projednáváním přestupků. Touto
problematikou se zabývá největší počet pracovníků oddělení. Jako minoritní jsou poté
agendy ztrát a nálezů, úřední desky, shromáždění, pohřbů na náklady města, dílčí úkoly
spojené s přípravou voleb atd. Oddělení prošlo v tomto volebním obdobím dílčími změnami,
spojenými se zavedením počítačového zpracování agendy přestupků, novelami zákonů,
kterými se oddělení řídí a personálními změnami souvisejícími zejména s plněním
mateřských povinností a posílením úseku dopravních přestupků.
Rok 2011
V roce 2011 bylo zahájeno zpracovávání agendy přestupků v programovém vybavení VITA, a
to včetně souvisejících řízení – zadržení řidičského průkazu, upuštění od zákazu činnosti,
dožádání jiného správního orgánu apod. Dílčí novelou zákona o silničním provozu došlo
k úpravě a převodu dopravních přestupků, zjednodušilo podmínky pro měření rychlosti
obecní policii. Promítly se změny speciálních zákonů – např. o zbraních – nové požadavky na
bezúhonnost – součinnost s orgány policie u žadatelů a držitelů zbrojních průkazů při
zpracování zpráv – výpisů z evidence přestupků.
Rok 2012
U obecných přestupků se promítla do činnosti úprava v oblasti přestupků proti veřejnému
pořádku, současně se zákonem stanovenou dobou nočního klidu. Další novelou byla
zavedená nová sankce zákazu pobytu, průběžně byly sledovány novely speciálních zákonů
(úprava trestního řádu, trestního zákona), nové judikatury vztahující se k problematice
správního a přestupkového řízení, tak i např. v právu shromažďovacím, kdy se podařilo
alespoň částečně eliminovat nežádoucí aktivity extremistických subjektů, a to i v létech 2013
a 2014. V tomto roce byly plněné úkoly spojené se zajištěním voleb do Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje a třetiny Senátu. Postupně probíhaly organizační přípravy pro
realizaci uplatnění institutu obecné odpovědnosti provozovatele vozidla.
Rok 2013
S účinnosti k 1.2.2014 došlo ke sloučení a vzniku odboru vnitra a živnostenský úřad, což bylo
spojeno s rozsáhlou obměnou užívaných tiskopisů, vzorů a dalších materiálů a vyžadovaly
zvýšenou pozornost všech zaměstnanců. S účinnosti od 19.1.2013 byla v plném rozsahu do
praxe zavedena nová právní úprava spojená se snahou o zvýšení disciplíny v provozu na
pozemních komunikacích, a to institut obecné odpovědnosti provozovatele vozidla v případě
spáchání vybraných přestupků v silničním provozu neznámým řidičem. Byly vypracovány
vzory pro program VITA, program pro sledování částek uložených výzvou správního orgánu
včetně navazujících tiskopisů. V souvislosti se zákonem o povinném značení lihu bylo
rozšířeno ochranné opatření pro možnost správního orgánu zabrat věc neznámému
vlastníkovi. Došlo k výrazné úpravě zákona o zbraních, včetně odpovídajících skutkových
podstat za porušení nových povinností. V plném rozsahu byly zajištěné úkoly spojené
s volbami prezidenta a předčasnými volbami do Parlamentu ČR.
Rok 2014
K 1.1.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který nepochybně bude postupně
v daleko větší míře ovlivňovat i činnost oddělení – např. nový pohled na oblast škod, oblast
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pohřebnictví, byl zrušen institut ochrany pokojného stavu. Jsou očekávány změny
v souvislosti s přijetím nových zákonů, např. zákon o pyrotechnice, je očekávána velká novela
zákona o přestupcích včetně zavedení rejstříku přestupků, kdy uvedený zákon byl ve
sledovaném období novelizován 10x, novela zákona o shromažďování, dílčí úprava zákona o
silničním provozu – ve sledovaném období novelizován 14x. Byly zajištěné úkoly spojené
s přípravou a průběhem voleb do Evropského parlamentu, v květnu došlo k převedení
agendy ztrát a nálezu do kompetence odboru správy majetku.

Statistický přehled agend oddělení
Přestupková agenda
2014

2011

2012

2013

6 577

4 920

5 537

1 936

1 851
4 726

1 403
3 517

1 615
3 922

654
1 282

3.117.956,-

3.097.086,-

2.893.638,-

1.252.229,-

2.928.813,189.143,-

2.876.197,1220.889,-

2.678.106,215.532,-

1.144.709,107.520,-

5.159.644,-

7.681.337,-

7.169.800,-

3.632.210,-

4.295.108,864.536,-

6.676.952,1.004.385,-

6.267.500,902.300,-

3.245.460,386.750,-

3 854

2 975

2 527

1 323

93

144

98

41

131

177

164

69

2011

2012

2013

2014
stav k 30.06.

3

3

3

0

1 725

1 679

1 799

962

Počet evidovaných ztrát a nálezů

275

221

226

54
k 1.5.2014

Pohřby na náklady města

24

19

37

13

Přijatá oznámení o konání shromáždění
Vydaná rozhodnutí o zakázání
shromáždění
Účast nezúčastněné osoby na úkonech
vykonávaných soudem a Policii ČR

10

20

30

11

1

6

7

1

5

7

0

1

Počet přijatých oznámení o přestupku –
celkem
z toho přestupky dopravní
- přestupky ostatní
Zaplacené pokuty a náklady řízení za
přestupky celkem v Kč
- přestupky dopravní
- přestupky ostatní
Uložené pokuty a náklady řízení
za přestupky – celkem
- přestupky dopravní
- přestupky ostatní
Výpisy z evidence přestupků pro státní
orgány
Počet řízení o upuštění od výkonu zbytku
zákazu činnosti
Počet zadržených řidičských průkazů

stav k 30.6.

Zvláštní správní řízení

Podání učiněná dle §5 Občanského
zákoníku (ochrana pokojného stavu)
Počet zveřejněných listin na Úřední desce
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MATRIČNÍ UDÁLOSTI
Rok 2011
V rámci elektronizace veřejné správy prostřednictvím portálu Czech Point byla v r. 2011
oddělením matriky nově řešena problematika navádění údajů o občanech do informačního
systému evidence obyvatel týkající se přidělování rodných čísel, osvojení, určení otcovství,
popření otcovství, uzavření manželství, změny jména a příjmení, uzavření manželství atd.
V tomto roce se mj. uskutečnila tříměsíční příprava ke zkoušce odborné způsobilosti pro
výkon funkce matrikáře pro zaměstnankyně obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
formou školení a odborné instruktáže, na které se podílely všechny pracovnice oddělení
matriky.
Rok 2012
V r. 2012 nabyla účinnosti novela zákona o matrikách č. 142/2012, která umožnila matričním
úřadům nahlížení do informačního systému evidence obyvatel v případech, kdy občané
nemají u sebe doklad, který je nutné předložit matričnímu úřadu. Tehdy si skutečnost v něm
uvedenou matriční úřad může ověřit ze základního registru obyvatel, z informačního systému
evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence
občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů. S tím je
spojeno značné množství vyhledávání údajů o občanech, neboť je nutné ověřovat platnost
dokladu, případně osobní stav, pokud není uveden v občanském průkazu apod. V průběhu r.
2012 bylo v rozhraní Czech Point rozšířeno oprávnění navádění údajů matričním úřadům ve
věci nabytí státního občanství ČR. Nově vnikla od r. 2012 povinnost matričním úřadům
vyznačovat plnění oznamovací povinnosti vůči orgánům státní správy a dalším institucím,
která vyplývá ze zák. č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
ve znění pozdějších předpisů.
Rok 2013
Vyhláškou č. 455/2012 Sb., byly na počátku r. 2013 aktualizovány tiskopisy k uzavření
manželství, vzhledem k tomu, že vyhláška byla ve sbírce listin zveřejněna na přelomu roku,
docházelo k opakovaným administrativním úkonům, neboť nebylo možné předpokládat,
k jakým úpravám dojde. Matriční úřady začaly rovněž nově navádět identifikační údaje
o lékařích při zápisech úmrtí, které jsou potřebné pro Český statistický úřad. Koncem roku,
v souvislosti s účinností zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, byl
navýšen počet žádostí o udělení státního občanství ČR, ke kterým oddělení matriky
zpracovávalo stanoviska k udělení státního občanství v součinnosti s ostatními pracovišti
magistrátu.
Rok 2014 (do 30.6.2014)
V souvislosti se změnou občanského zákoníku 312/23013 Sb., došlo k výrazným změnám
v matriční agendě. Změnou občanského zákoníku zanikl zákon o rodině č. 64/1963, Sb.
Změnou zákona o matrikách jsou nově matričním úřadům zavedeny některé činnosti jako
např. osvojení zletilého občana, přijímání prohlášení o užívání příjmení v nesprávné podobě,
poskytování rodných čísel novorozenců zdravotnickým zařízením, určení otcovství
v souvislosti se státním občanstvím ČR, povinnost sledování nabytí právní moci rozsudku při
zrušitelném osvojení, které se po třech letech stává nezrušitelným, a to bez oznámení soudu
ad. Rovněž byly oddělením matriky upravovány veškeré tiskopisy a formuláře v souladu
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s novým zněním zákona o matrikách. V průběhu celého pololetí byly upřesňovány matriční
postupy, docházelo tak k opakovaným opravám souvisejících dokladů, zápisů a navádění
údajů do informačního systému evidence obyvatel.

Statistický přehled vybraných agend matriky
2014

2011

2012

2013

Zápisy do matriky manželství

313

319

274

119

Zápisy do matriky narození

681

663

651

293

Zápisy do matriky úmrtí
Opakovaná vydání matričních dokladů
(druhopisy OL, RL a ÚL )
Provedené změny v matričních zápisech
a sbírkách listin obcí správního obvodu
Rozhodnutí o změně jména a příjmení

841

843

894

402

902

837

747

425

495

399

469

219

44

57

56

34

374

372

186

30

29

14

34

26

16

53

63

20

568.400,-

500.400,-

259.920,-

Určení otcovství
352
Vydaná osvědčení o právní způsobilosti k uzavření
39
sňatku
Osvědčení k uzavření církevního sňatku
39
Přijaté žádosti o vystavení dokladů ze zvláštní matriky
53
v Brně
Vybrané správní poplatky v Kč
619.440,-

k 30.06.
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ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Rok 2011
V roce 2011 jsme průběžně připomínkovali novelu živnostenského zákona, návrh zákona o
státní kontrole – kontrolní řád, bezprostředně se nás dotklo asi 7 novel živnostenského
zákona, dále novela obchodního zákoníku (sídlo a místo podnikání) a další změny zvláštních
zákonů (např. zákon o spotřebitelském úvěru - transformace na živnost vázanou, novela
zákona o pobytu cizinců, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, Směrnice EU o
silniční motorové dopravě apod.). V průběhu roku jsme měli 20 nových verzí IS RŽP,
reagujících na novely zákonů, případně na změny v postupech a zlepšování funkce systému.
Přes 95% klientů využilo služeb CRM, jejichž služby se dále rozšířily právě novelou
živnostenského zákona.
Rok 2012
V roce 2012 se nás bezprostředně dotklo asi 9 novel živnostenského zákona, dále novela o
silniční motorové dopravě a další změny zvláštních předpisů. Dalších zhruba 7 až 10 zákonů
bylo sledováno v legislativním procesu z pohledu živnostenského práva. V průběhu roku
bylo 17 nových verzí IS RŽP, reagujících na novely zákonů, případně na změny v postupech a
zlepšování funkce systému. Přes 95% klientů využilo služeb CRM, jejichž služby se dále
rozšířily novelou živnostenského zákona. Běžnou činnost živnostenských úřadů v roce 2012
významně ovlivnilo zahájení provozu základních registrů, ke kterému došlo 1.7.2012. Tímto
datem začaly do Informačního systému registru živnostenského úřadu přicházet údaje ze
základních registrů formou tzv. avíz, které pracovníci průběžně zpracovávali a stále
zpracovávají, kdy uvádějí údaje do souladu s údaji v základních registrech. Další významnou
událostí z pohledu živnostenského úřadu byla metanolová aféra, k níž došlo v září 2012.
Pracovníci kontroly ve spolupráci s PČR, Městskou policií, KHS a CÚ provedli 327 kontrol
prodeje alkoholických nápojů (z celkového počtu 645 kontrol – viz statistické údaje) na území
města Havířova a spádových obcí, se zaměřením na dodržování značení lihovin a dodržování
Mimořádných opatření MZ ČR.
Rok 2013
Činnost živnostenského úřadu v roce 2013 významně ovlivnilo sloučení do jednoho odboru
„Odbor vnitra a živnostenský úřad“, ke kterému došlo 1.2.2013 a které bylo provázeno
personálními změnami (nástup nových pracovníků, odchod 1 pracovníka do důchodu, převod
pracovníků na nové pracovní zařazení) a zejména snížení počtu o 1 pracovníka. I za těchto
ztížených podmínek živnostenský úřad plnohodnotně zajišťoval výkon státní správy na úseku
živnostenského podnikání.
V průběhu roku 2013 došlo k řadě změn právních předpisů, které zásadním způsobem
ovlivnily činnost živnostenských úřadů. Bezprostředně se nás dotkla novela zákona o změně
právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, novela zákona o
spotřebních daních, novela zákona o poštovních službách, novela zákona o ochraně
spotřebitele, změna zákona o pohonných hmotách, o pojišťovacích zprostředkovatelích,
nový zákon o povinném značení lihu, kterým došlo k významné novelizaci živnostenského
zákona. Touto změnou došlo k regulaci prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, kdy
podnikání v prodeji těchto komodit je nyní koncesovanou živností a je vázáno na vydání
rozhodnutí o udělení koncese jak stávajícím podnikatelům, tak i novým. Současně byly touto
novelou zapracovány nové kompetence živnostenského úřadu při provádění kontrol. Činnost
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živnostenského úřadu významně ovlivnil nový zákon o kontrole, nový občanský zákoník, nový
zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, nový zákon o obchodních
korporacích, na základě kterých došlo jednak ke změnám v terminologii, ale rovněž i
v procesních postupech, byly zavedeny nové instituty, na které se pracovníci v průběhu roku
postupně připravovali a stále připravují. Další významnou změnou pro činnost
živnostenských úřadů byla novela živnostenského zákona, která mimo jiné nově upravila
překážky provozování živnosti. Pro pracovníky živnostenských úřadů znamená tato změna
zvýšení administrativní zátěže, zejména při vstupu do podnikání, kdy je potřeba každou
osobu prověřit v živnostenském, případně v obchodním rejstříku. V souvislosti s uvedenými
změnami právních předpisů došlo k 18 změnám v Informačním systému registru
živnostenského podnikání, 6 x byly změněny formuláře JRF, přes 90% klientů využilo služeb
CRM. V průběhu I. pololetí 2013 byly dokončeny transformace živnostenských oprávnění
s předmětem „Silniční motorová doprava“, kdy byl měněn rozsah oprávnění v návaznosti na
splnění podmínek dle novely zákona o silniční dopravě. V průběhu II. pololetí 2013 byly
zahájeny transformace živnosti „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“. V roce
2013 byla na živnostenských úřadech zřízena funkce tzv. Spotřebitelského ombudsmana, kdy
pracovníci živnostenských úřadů jsou povinni spotřebitelům poskytnout veškerou
administrativní a poradenskou pomoc při řešení spotřebitelských stížností při prodeji zboží
na předváděcích akcích. Nadále byly v průběhu roku 2013 prováděny kontroly prodeje
alkoholu, zaměřené na značení a prokazování původu alkoholu. V průběhu roku 2013 byla
uskutečněna jednání za účelem dohody a sjednocení postupu při provádění kontrol
zaměřených na porušování zákazu prodeje alkoholických nápojů s možností uplatnění sankcí
podle zákona č. 379/2005 Sb.
Rok 2014 (do 30.6.2014)
Dne 1.1.2014 nabyly účinnosti zákony, na které se pracovníci živnostenských úřadů
připravovali již v průběhu roku 2013, a to zejména nový občanský zákoník, zákon o
obchodních korporacích, o veřejných rejstřících, které jsou
podstatné pro práci
živnostenských úřadů a přinesly řadu změn jak v nové terminologii, tak v procesních
postupech. V průběhu I. pololetí 2014 byly dokončeny transformace živnosti „Prodej
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ a následně po porovnání sestav podnikatelů a
jejich živností byly a stále jsou ve spolupráci s Městskou policií prováděny kontroly,
zaměřené na dodržování rozsahu živnostenského oprávnění při prodeji lihovin. Významnou
změnou, na kterou se pracovníci živnostenských úřadů připravují je novela živnostenského
zákona (v současné době v legislativním procesu), která upravuje mimo jiné digitalizaci
dokumentů v Informačním systému registru živnostenského podnikání tak, aby podnikatel
při dalším ohlášení živnosti, případně při podání žádosti o koncesi nemusel dokládat
dokumenty, které již jsou k dispozici u jiného úřadu, což ve svém důsledku vede ke snížení
administrativní zátěže podnikatelů.
Mezi další právní předpisy, které jsou ve stadiu projednávání a které budou mít vliv na
činnost živnostenských úřadů, je novela zákona o civilním letectví, nový zákon o regulaci
prostituce, připravuje se nový zákon o cestovním ruchu.

Zpráva o činnosti 2010 - 2014 | 28

Jednotlivé roky ve statistických číslech
2014

2011

2012

2013

Počet podnikatelů

13 797

13 450

13 222

13 192

Počet živností

18 889

18 764

18 913

19 346

1.022.645,-

851.550,-

846.394,-

405.232,-

12 545

13 494

15 169

8 325

Počet kontrol

366

645

392

221

Počet zemědělských podnikatelů

64

69

73

74

Příjmy (správní popl., NŘ, Pokuty)
Počet vydaných dokumentů

stav k 30.6.

SPRÁVNÍ A DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ EVIDENCE
Toto oddělení se ve své činnosti zabývá především vedením jednotlivých evidencí. Jedná se
o evidenci obyvatel, evidenci občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičů a motorových
vozidel. Z vedení těchto evidencí se odvíjí další úkony, které toto oddělení vykonává.
Rok 2010
Řidičské průkazy vydané od 1.1.1994 do 31.12.2000 byli jejich držitelé povinni vyměnit
do 31.12.2010. Tímto se podstatně zvýšil počet žádosti o nový řidičský průkaz.
Rok 2011
Na úseku cestovních dokladů do 30.6.2011 byl povolen zápis dítěte mladšího 10 let
do cestovního pasu rodiče. V důsledku toho se navýšil počet žádostí o nový cestovní pas pro
dítě a s tím i prodloužení doby pořízení cestovního pasu pro toto dítě. A do konce roku 2011
byl povolen zápis titulu nebo vědecké hodnosti do cestovního pasu. Počet zájemců o tyto
zápisy navýšily počet čekajících občanů ve vestibulu.
Rok 2012
Od 1.1.2012 byl vydáván nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (s čipem nebo bez
čipu). Rovněž tolik diskutovaný medializovaný rozjezd nového centrálního registru vozidel
k 1.7.2012 se v Havířově potýkal s nemalými problémy, ale ne ze strany zaměstnanců
magistrátu, ale nedostatečnou připraveností centrálního registru vozidel.
Rok 2013
Řidičské průkazy vydané od 1.1.2001 do 30.4.2004 byli jejich držitelé povinni vyměnit do
31.12.2013. Takto se podstatně zvýšil počet vydaných řidičských průkazů v roce 2013. Dnem
19.1.2013 vešla v platnost velká novela zákona o silničním provozu (implementace směrnice
EP), která zavedla záznam profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu, a zavedla tak
v těchto případech platnost řidičského průkazu na 5 let. V ostatních případech zůstává
platnost řidičského průkazu na 10 let. V návaznosti s tímto byla zavedena „synchronizace“
platnosti paměťových karet řidičů, což mělo za následek nárůst žadatelů o tyto doklady.
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Rok 2014
První polovina roku je význačná navýšením počtu žádostí o nový občanský průkaz, a to
zejména z důvodu zavedení nových ulic v Těrlicku, což znamenalo výměnu občanských
průkazů všech občanů obce Těrlicka.

Statistický přehled agend oddělení
2014
2010

2011

2012

2013

stav
k 30.6.

Počet obyvatel města

80 985

79 898

78 713

77 449

76 652

Přihlášení trvalého pobytu

1 188

1 076

1 151

1 782

608

357

405

379

296

173

Zpracování změn událostí v evidenci obyv.

7 321

9 473

11 095

10 379

5 240

Počet přijatých žádostí o OP

11 591

13 779

15 535

15 471

9 227

Počet přijatých žádostí o CD

3 553

5 202

6 763

4 806

3 707

Počet přijatých žádostí o ŘP

9 235

3 784

3 914

7 933

2 239

Počet vydaných mezinárodních ŘP

240

206

103

263

112

Počet vydaných profesních průkazů řidiče

64

170

171

1 554

184

Počet vydaných paměťových karet řidičů
Počet řízení vedených v souvislosti
s agendou cestovních dokladů
Počet řízení vedených v souvislosti
s agendou občanských průkazů
Počet evidovaných ztrát a nálezů OP a CD
Schválení individuálních dovozů
a přestaveb vozidel
Přihlášení a odhlášení k registraci vozidla

140

186

209

688

60

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

2 538

3 263

3 251

3 018

1 384

778

660

771

608

271

8 211

8 336

8 086

11 203

4 664

18 346

17 523

19 300
497

22 972

12 054

847

362

Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu

Provedené změny v registru vozidel
Dočasné vyřazení vozidla z provozu
Trvalé vyřazení vozidla z provozu
Poskytnuté údaje z informačních systémů
fyzickým osobám
Zaplacené blokové pokuty
Počet řízení o vrácení řidičského oprávnění

2.pol. 2012

1 143

1 013

1 031

963

396

1 094

930

917

736

425

104.800,- 126.800,- 147.900,- 154.500,657

547

293

250

69.500,140

Vybrané správní poplatky v Kč

Odd. správních a dopravně správních
evidencí (odd. EO, OP, CD, ŘP, VOZ)

2011

2012

2013

8.210.715,-

8.267.200,-

8.523.580,-

2014
stav k 30.6.

4.511.519,-
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MĚSTSKÁ STATISTIKA
Stav občanů města HAVÍŘOVA podle jednotlivých částí města:
Části města
Město
Bludovice
Podlesí
Šumbark
Prostřední Suchá
Životice
Dolní Suchá
Dolní Datyně
CELKEM OBČANŮ

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
34 591
2 619
15 071
21 214
5 169
1 182
673
466
80 985

34 056
2 649
14 962
20 759
5 084
1 204
704
480
79 898

33 549
2 666
14 784
20 241
5 009
1 223
743
498
78 713

33 176
2 686
14 643
19 490
4 934
1 237
763
520
77 449

32 910
2 705
14 521
19 086
4 845
1 268
785
532
76 652

33 933
36 110
5 560
5 382

32 928
35 251
5 950
5 766

32 479
34 759
5 845
5 630

31 595
33 863
6 118
5 873

31 128
33 281
6 246
5 997

Přihlášeno k trvalému pobytu
z toho narozených chlapců
z toho narozených dívek

1 188
380
357

1 076
362
367

1 151
370
331

1 782
334
330

915
158
148

Odhlášeno bylo občanů
z toho zemřelo mužů
z toho zemřelo žen

1 903
401
365

2 163
472
376

2 336
432
405

3 046
459
407

1 505
194
216

Z celkového počtu občanů je:
mužů
žen
chlapců do 15 let
děvčat do 15 let
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VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA
Magistrát vykonával v uplynulém volebním období prostřednictvím oddělení kontroly
zejména veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem
Havířovem a příjemců veřejné finanční podpory (dotací) poskytované statutárním městem
Havířovem, dále provádělo také vnitřní kontrolu vybraných odborů nebo činností Magistrátu
města Havířova. Ve spolupráci s interní auditorkou zpracoval vedoucí oddělení za každý rok
roční zprávu o výsledcích finančních kontrol, která byla po schválení primátorem postoupena
krajskému úřadu. Zpráva zahrnovala také roční zprávy jednotlivých příspěvkových organizací.
Veřejnosprávní kontrole byly podrobeny všechny příspěvkové organizace každoročně
nejméně jednou a vybraní příjemci veřejné finanční podpory (přehled vykonaných kontrol je
uveden v tabulce). V souvislosti s kontrolní činností provádělo oddělení kontroly v uplynulém
volebním období v příspěvkových organizacích také metodickou činnost zaměřenou zejména
na oblast vnitřní kontroly a inventarizace.
Zaměstnanci oddělení během kontrol prověřovali hospodaření a účinnost vnitřních
kontrolních systémů příspěvkových organizací a vysvětlovali dopad legislativních změn
v oblasti kontroly na příspěvkové organizace. Ředitelé příspěvkových organizací (případně
i účetní a správci rozpočtů) byli v průběhu samostatných seminářů nebo porad
organizovaných odborem školství a kultury upozorňováni na nejčastější chyby zjištěné
veřejnosprávní kontrolou a rovněž na významné legislativní změny související
s hospodařením a vnitřním kontrolním systémem příspěvkových organizací. V případě
potřeby byly ředitelům příspěvkových organizací předávány metodické pomůcky pro správný
výkon vnitřní kontroly.

Přehled vykonaných kontrol
ROK
2010 (2. pololetí)
2011
2012
2013
2014 (1. pololetí)

celkem
33
68
82
73
38

počet kontrol se
závažnějším
zjištěním
2*
7*
4
3
1

veřejnosprávní
(příspěvky a
dotace)
33
67
81
73
37**

vnitřní kontroly
(uvnitř magistrátu)
0
1
1
0
1

* do výčtu není zahrnuto zjištění, že u většiny příspěvkových organizací nebylo evidováno
a zřizovatelem svěřeno oplocení jejich areálů
** včetně administrativní kontroly zaměřené na bankovní a telekomunikační poplatky ZŠ a MŠ
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PRÁVNÍ SLUŽBY
Rok 2011
- Realizace prvního zadávacího řízení s využitím hodnocení e-aukcí (Snižování spotřeby
energie v KDLJ v Havířově.
Rok 2012
- Změna pracovních postupů v zadávacích řízeních od 1.4.2012 kdy nabyla účinnosti
velká novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (snížení limitů, zrušení
řízení při podání pouze jedné nabídky, odůvodnění veřejné zakázky, zavedení tzv.
významné zakázky).
- Zřízení profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297488
a začátek uveřejňování dokumentů k zadávacím řízením (např. výzvy, zadávací
dokumentace, zprávy o zadávacím řízení, smlouvy, celková uhrazená cena).
Rok 2013
- Provedení digitalizace dokumentů odboru právních služeb.
Rok 2014
- Byly vypracovány nové typy většiny smluv uzavíraných městem, z důvodu nabytí
účinnosti nového občanského zákoníku, a to od 1.1.2014
- Od 1.1.2014 nabyl účinnosti nový zákon o obchodních korporacích, proto byla
provedena změna zakládacích dokumenty všech čtyřech obchodních společností
města (HTS, a.s., TSH a.s., MRA, s.r.o. a ZÁMEK Havířov, s.r.o.)
- Bylo provedeno zvýšení základního kapitálu společnosti Technické služby Havířov a.s.
o 7 900 000,- Kč (nový sběrný dvůr na Šumbarku).

Agenda
Počet zaevidovaných smluv
– pouze na odboru právních služeb*
Vyhlášené veřejné zakázky
(podlimitní, nadlimitní)
Opatrovnictví pro osoby s neznámým
pobytem
Počet pohledávek převzatých
k vymáhání
*Smlouvy evidují i jiné odbory MMH

2014

2010

2011

2012

2013

1345

2036

2 308

1 441

739

30

9

18

21

11

157

228

178

157

75

11

36

32

43

23

do 30.6.
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ŠKOLSTVÍ
Školské příspěvkové organizace
Město je zřizovatelem 20 mateřských škol a 17 základních škol, z toho tři mateřské školy mají
odloučená pracoviště, pět mateřských škol je součástí základních škol a nemá vlastní právní
subjektivitu. Na území města je v současné době také jedna soukromá mateřská škola na ul.
Okružní 13 a jedna mateřská škola speciální pro zrakově postižené na ul. Mozartově 2, jejímž
zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Z celkového počtu základních škol je jedna škola pouze
s 1. stupněm vyučovacím a jedna škola s polským jazykem vyučovacím.
Zřízení, zrušení organizací
V průběhu volebního období 2010-2014 došlo v systému školství v Havířově k jedné
významné změně, a to že dne 4.3.2013 ukončilo svou činnost Sdružení pro činnost Soukromé
mateřské školy K. Čapka 8, na ul. K. Čapka 800/8, Havířov-Město, které se stalo od 1.5.2013
odloučeným pracovištěm MŠ Lípová, Havířov-Město.
Počet dětí a žáků
Školní rok
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

Děti v MŠ
1 975
1 982
2 129
2 195

Žáci v ZŠ
5 958
5 803
5 802
5 784

Konkurzní řízení na místa ředitelů ZŠ a MŠ na základě novely školského zákona
Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V § 166 odst. 2 je stanovena povinnost
jmenování ředitelů do pracovního poměru na dobu určitou 6 let („funkční období“).
Na základě požadavku školského zákona proběhly v roce 2012-2014 konkurzní řízení na
všechny ředitele ZŠ a MŠ. Konkurzní řízení bylo vyhlášeno na 38 pracovních míst ředitelů škol
a školského zařízení. Z celkového počtu čtyři neobhájili pracovní místo ředitele školy, tři se
vzdali pracovního místa ředitele školy před vyhlášením konkurzního řízení a jedna ředitelka
školy se konkurzního řízení neúčastnila.

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Tento odbor magistrátu se od února 2013 člení na oddělení školství a oddělení dotací
a volnočasových aktivit. Odbor školství a kultury rovněž plní funkci odvětvového odboru vůči
třem neškolským příspěvkovým organizacím města – MKS Havířov, MK Havířov a SSRZ
Havířov. Od 1.2.2013 zajišťuje a koordinuje programy prevence kriminality a programy
protidrogové prevence na území města, vč. podávání žádostí o dotace a vyúčtování dotací
poskytnutých ze státního rozpočtu a plní funkci poradce pro národnostní menšiny.
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ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ
Na tomto oddělení v rámci výkonu samosprávy vytváří podmínky pro plnění povinné školní
docházky, předškolního vzdělávání a zájmového vzdělávání ve středisku volného času. Plní
úkoly, související zejména s omezením nebo přerušením provozu mateřských škol,
přerušením činnosti školních družin, vyhlášením volných dnů na základní škole ředitelem
školy, výjimkou z maximálního počtu dětí, žáků na třídu MŠ a ZŠ, s výjimkou z nejnižšího
počtu dětí, žáků na třídu MŠ, ZŠ, přípravou rozpočtu z příspěvku zřizovatele, stanovením
platu a přiznáním odměn ředitelům škol a školského zařízení. Materiálně zabezpečuje provoz
mateřských škol (dále jen „MŠ“), základních škol (dále jen „ZŠ“) a školského zařízení pro
zájmové vzdělávání.
Odbor od 1.1.2012 zajišťuje na základě mandátní smlouvy, uzavřené mezi statutárním
městem Havířovem a Městskou realitní agenturou, s.r.o. Havířov, opravy a údržbu
nemovitostí, které užívají ZŠ a MŠ, školské zařízení pro zájmové vzdělávání a objekty na ul.
Moravská, V. Nezvala 801/1, SMŠ Okružní 13/1208.
Mezi významné realizované akce v tomto volebním období lze zahrnout např. rekonstrukci
kanalizačních přípojek (ZŠ Frýdecká a Selská, MŠ Občanská a Frýdecká), opravy sociálních
uzlů na MŠ a ZŠ, opravy střech (ZŠ Na Nábřeží, Zelená, Gen. Svobody), rozšíření MŠ Frýdecká,
instalace zabezpečovacích systémů ve 20 vybraných školských objektech, výměny oken (MŠ
Radniční, Resslova, ZŠ Kpt. Jasioka), oprava ocelových konstrukcí a podhledu bazénu
(ZŠ F. Hrubína), a další.
Dále v letech 2010-2014 proběhly prostřednictvím odboru investiční výstavby MMH
u základních škol 1. Máje, F. Hrubína, Žákovská, Mládežnická, Selská a M. Kudeříkové
revitalizace budov, jejichž celkové náklady činily 245 mil. Kč.
V oblasti státní správy v rámci svých činností vykonává oddělení školství přenesenou
působnost u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov, obec
Albrechtice, obec Horní Bludovice, obec Horní Suchá a obec Těrlicko – plní funkci obce
s rozšířenou působností (dále jen ORP).
Celkově je přenesená působnost vykonávána u 44 škol a 1 školského zařízení, v tom u 37 škol
a 1 školského zařízení města Havířova, u 2 škol obce Albrechtice, u 1 školy obce Horní
Bludovice, u 2 škol obce Horní Suchá a u 2 škol obce Těrlicko.
Na základě krajským úřadem zpracovaných rozpisů rozpočtu finančních prostředků státního
rozpočtu a krajských normativů pro daný kalendářní rok rozpisy po sdělení souhlasných nebo
nesouhlasných stanovisek řediteli škol a školského zařízení odbor kontroluje a dále
zpracovává dle Krajské metodiky.

Oblast jiných úkolů vyplývajících z přenesené působnosti
Kromě výše uvedených úkolů byly v jednotlivých letech plněny a zpracovávány pro Odbor
školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského různá šetření (Mimořádné
šetření k rozpisu rozpočtu na rok 2014 – skutečná mzdová potřeba organizace na měsíc
leden, únor, březen roku 2014, Přehled o čerpání finančních prostředků u ostatních
pedagogických pracovníků za rok 2012, Šetření o přepočteném počtu nepedagogických
pracovníků v roce 2011 a zapojení finančních prostředků z jiných zdrojů atd.)
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ODDĚLENÍ DOTACÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Toto oddělení bylo v rámci odboru vytvořeno ke dni 1.2.2013 a zabezpečuje činnosti
na úseku rozvoje sportu, kultury a školství formou poskytování dotací neziskovým
organizacím z rozpočtu města, pořádá nebo se podílí na organizaci celoměstských akcí.
Příspěvky a dotace organizacím
Systém poskytování dotací zahrnuje především příjem žádostí, rozdělení jednotlivých
projektů či činností do dotovaných oblastí, projednání v příslušných odborných komisích
Rady města Havířova, sestavení podkladů pro rozhodování ve volených orgánech města,
upřesnění položkových rozpočtů u dotací, kde nebyla poskytnuta částka v požadované výši,
vyhotovení smluv o poskytnutí dotace, vyplacení finančních prostředků schválených dotací,
průběžnou kontrolu projektů a činností v průběhu jejich realizace, administrativní kontrolu
vyúčtování jednotlivých dotací, v případě neoprávněného použití dotace vypracování odvodů
a penále za porušení rozpočtové kázně. Poskytování informací veřejnosti o dotační politice
města prostřednictvím médií. V průběhu roku OŠK zajišťuje poradenskou pomoc (informuje
příjemce dotací o dalších možnostech podávání žádostí o dotace z jiných zdrojů, případně je
instruuje v oblasti legislativy). Jedná se o poskytování dotací jednotlivým subjektům ze
sportovní nebo mimosportovní sféry, a to a to v oblastech sociální, kulturní, školské,
prevence kriminality a protidrogové prevence, partnerských vztahů, BESIP a dalších oblastí.
Souhrn poskytnutých investičních a neinvestičních dotací v letech 2010 – 2014
(v tis. Kč)

Počet podpořených
aktivit
Výše finančních
prostředků
vyčleněná na
podpořené aktivity

r. 2010

r. 2011

r. 2012

r. 2013

r. 2014*

CELKEM

228

193

208

205

176*

1010

34 846,75

34 195,44

38 280,15

40 985,00 70 938,22*

219 245,56

*schválené dotace - stav k 30. 6. 2014

V roce 2014 byly využity prostředky Fondu veřejně prospěšných aktivit zejména
na financování investičních projektů v oblasti sportu a ostatních volnočasových aktivit
a z tohoto důvodu vzrostl celkový objem finančních prostředků schválených na poskytování
dotací z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2014.
Zvýšení objemů dotací způsobilo například dotace ČSAD Havířov na rekonstrukci
autobusového nádraží ve výši 12 353 tis. Kč, dotace SKST Baník Havířov na výstavbu
sportovního centra ve výši 12 000 tis. Kč, dotace HC AZ Havířov 2010 o.s. na rekonstrukci
hygienicky nevyhovujících šaten šatnového zázemí Víceúčelové haly ve výši 5 144 tis. Kč
nebo dotace Mysliveckému sdružení Havířov na realizaci stavebních úprav myslivecké chaty
a klubu Městské policie Havířov ve výši 4 000 tis. Kč.
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Souhrn poskytnutých neinvestičních dotací (zpravidla na činnost) v letech 2010 – 2014
za jednotlivé oblasti
(v tis. Kč)

r. 2010

r. 2011

r. 2012

r. 2013

r. 2014*

CELKEM

26 890,32

26 189,00

24 446,76

27 198,40

27 929,42*

132 653,90

280,00

133,00

250,00

250,00

190,00*

1 103,00

-

-

50,00

-

130,30*

180,30

135,00

31,00

30,00

100,00

95,00*

391,00

Oblast kulturní

2 188,00

1 547,00

2 045,00

1 763,00

1 435,00*

8 978,00

Oblast školská

1 177,90

733,00

1 287,50

905,68

707,00*

4 811,08

Oblast sociální

1 970,00

4 803,00

1 070,00

1 042,00

962,70*

9 847,70

32 641,22

33 436,00

29 179,26

31 259,08

31 449,42*

157 964,98

Oblast sportu
Oblast
protidrogová
a prevence
kriminality
Oblast
bezpečnosti a
ochrany zdraví
Oblast partnerské
vztahy

CELKEM

*vyplacené dotace - stav k 31.7.2014

Objem finančních prostředků vynaložených na jednotlivá vybraná sportovní odvětví
Sportovní odvětví

r. 2010

r. 2011

r. 2012

Fotbal

3 880 000

3 125 000

3 155 000

Hokej

7 500 000

7 500 000

Tenis

732 000

570 000

933 000

1 100 000

1 125 000

4 460 000

Basketbal

483 000

735 000

1 287 000

1 242 000

1 250 000

4 997 000

Vzpírání

800 000

670 000

720 000

720 000

720 000

3 630 000

1 053 000

808 000

808 000

808 000

863 000

4 340 000

663 000

570 000

680 000

600 000

600 000

3 113 000

Volejbal

3 250 000

3 000 000

800 000

2 070 000

920 000

10 040 000

Bazén

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

10 500 000

600 000

670 000

670 000

670 000

670 000

3 280 000

Stolní tenis
Florbal

Zlatý kahanec

r. 2013

r. 2014

CELKEM

3 195 000

3 225 000

16 580 000

7 060 000 10 070 000 10 095 000

42 225 000

103 165 000

Kromě výše uvedených objemů neinvestičních dotací do jednotlivých dotovaných oblastí byly
v letech 2010 až 2014 poskytnuty dotace na neinvestiční projekty Vodní záchranné službě
Českého červeného kříže (každoročně ve výši 100.000,- Kč), Sboru dobrovolných hasičů
(každoročně ve výši 50.000,- Kč), Armádě spásy (v celkové výši 6.200.000,- Kč), na projekt
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Miss Reneta (každoročně ve výši 350.000,- Kč), ADŘE, Mysliveckému sdružení Šenov, Charitě
Český Těšín a Policii České republiky. Každoročně jsou také poskytovány dotace na organizaci
sportovních a mimosportovních kroužků a Havířovské ligy základních a středních škol
(cca 400.000,- ročně).
Dále byly v uvedeném období poskytnuty také investiční dotace, a to Hasičskému
záchrannému sboru Moravskoslezského kraje (v celkové výši 2.100.000,- Kč), Městskému
fotbalovému klubu Havířov na spolufinancování hřiště s umělým povrchem (4.300.000,- Kč),
Občanskému sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM (5.000,- Kč), Římskokatolické
farnosti sv. Anny Havířov-Město na opravu varhan a vybudování otevřeného zádveří
v kostele sv. Anny (80.000,- Kč), Sportovnímu klubu vzpírání Baník Havířov na rekonstrukci
hygienicky nevyhovujících šaten pro posilovnu a aerobik (1.000.000,- Kč), Klubu českých
turistů na obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře (100.000,- Kč), Základní umělecké škole
Leoše Janáčka na vybudování lokálního kamerového systému školy (180.000,- Kč),
Tenisovému klubu Havířov na dofinancování projektu TJ-Havířov-Tenisová hala TEN
(5.000.000,- Kč).
Nemocnici s poliklinikou Havířov byly v období let 2010 až 2014 poskytnuty dotace
ve výši 9.949.000,- Kč, a to na zakoupení zdravotnické techniky, ale také na pořízení
potřebného zdravotnického materiálu a vybavení.
Od roku 2013 je poskytována dotace na nákup dětských jednorázových plen novorozencům.
Město Havířov poskytlo dotace (dary) i obcím postiženým povodněmi a jinými krizovými
stavy. V roce 2010 se jednalo o dotace ve výši 400.000,- Kč obcím postiženým povodněmi,
konkrétně statutárnímu městu Karviná, městu Bohumín, Albrechtice, Horní Bludovice, Horní
Suchá, Těrlicko, Chrastava, Heřmanice, Nová Ves a Mníšek.
V roce 2013 byla poskytnuta dotace městu Frenštát pod Radhoštěm na pomoc občanům
obytného domu č. 36 na ul. 6. května celkem 50.000,- Kč a Ústeckému kraji za účelem
odstranění povodňových škod na majetku osob i dalších subjektů na území kraje ve výši
100.000,- Kč.
Dotace soukromým mateřským školám
Město prostřednictvím odboru každoročně podporuje činnost soukromých mateřských škol
(Mateřská škola Sadová, s.r.o. do roku 2011., Sdružení pro činnost Soukromé mateřské školy
K. Čapka 8 do roku 2012, Mateřinka s. r. o.), kterým přispívalo v roce 2010 částkou 3 000 Kč,
v roce 2011 až 2013 částkou 3 500 Kč a v roce 2014 částkou 4 000 Kč ročně na jedno dítě.
Celkem za rok 2010 - 2014 byla vyplacena částka 1 754,50 tis. Kč
Mimoškolní aktivity
Akce odboru jsou především zaměřeny na spolupráci s mateřskými a základními školami
v oblasti kultury a sportu v rámci jejich mimoškolní činnosti a na další činnosti v oblasti
kultury, sportu a jiných volnočasových aktivit. Tyto akce mají výchovný charakter zaměřený
na utváření pozitivního postoje mladé generace ke zdravému životnímu stylu, bezpečnému
životu a k ochraně životního prostředí. V rámci akcí odbor zajišťuje organizaci, propagaci,
technické zajištění akcí i finanční krytí nákladů z výdajové části rozpočtu OJ 3. V uplynulém
období odbor pořádal například Vítání občánků, Vítání prvňáčků, Akademie III. věku, Den
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zachování lidových tradic Vánoc a Velikonoc, Vánoce – soutěž ZŠ o nejkrásnější vánoční
ozdobu a ozdobení vánočního stromu ve vestibulu MMH, Vypouštění balónků s přáním
k Ježíškovi, Havířovské MŠ cvičí s olympioniky, Závěrečný turnaj v míčových hrách,
Havířovská gymnastická olympiáda MŠ, Projekt ,,Míčové hry“, Projekt ,,Pohybová výchova
MŠ a ZŠ“. Odbor se rovněž zúčastňuje pořádání akcí ve spolupráci s jinými odbory,
oddělením a organizacemi.
Památky a umělecká díla – oprava, údržba, znalecké posudky
Odbor je správcem předmětů kulturní povahy v majetku statutárního města Havířova kulturní památky, umělecká díla, pietní místa, sakrální stavby. Na základě kontrolních zjištění
provádí jejich pravidelné opravy a údržbu, včetně terénních úprav jejich okolí. Zajišťuje
znalecké posudky, podklady pro tvorbu nových předmětů kulturní povahy, např. z Havířovské
lípy s novou tváří a sochařských sympozií. Zabezpečuje vedení kroniky města, která je vedena
v písemné i v elektronické podobě.

Náklady na opravu a údržbu památek a uměleckých děl
(v tis. Kč)

Rok
2010
2011
2012
2013
2014 *
Celkem za období 2010 - 2014

Celkem
493,19
359,40
462,89
359,11
81,44
1 756,03
* stav k 30. 6. 2014

Strategické dokumenty města
Odbor rovněž tvoří nebo se podílí na tvorbě strategických dokumentů města (koncepce,
projekty), zajišťuje jejich realizaci a průběžně vyhodnocuje jejich plnění. Pro svou činnost
vydává dokumenty (např. zásady, směrnice, obecně závazné vyhlášky), které poskytují
informace k dané oblasti a sjednocují stanovené postupy. Zpracovává podklady pro
dotazníky a sborníky v celorepublikovém rozsahu. Ve volebním období 2010 – 2014 to byly
například Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova, Koncepce
kultury města Havířova 2013-2020, Koncepce rozvoje školství v Havířově na léta 2014-2021,
Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova do roku 2020, Zásady pro oceňování občanů
města Havířova a udělování Ceny města Havířova, Zásady hodnocení činnosti ředitelů
a poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizací, Projekt Obec přátelská rodině“,
Projekt ,,Spolu, ne vedle sebe“, Projekt ,,Míčové hry“, Projekt ,,Pohybová výchova MŠ a ZŠ“,
Projekt ,,Ozdravné pobyty žáků 1. – 5. ročníků ZŠ“, Projekt ,,Ozdravné pobyty MŠ“
z dotačního programu ,,Příspěvky na ozdravné pobyty“.
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SOCIÁLNÍ OBLAST
Sociální problematikou se v Havířově v největší míře zabývá Magistrát města Havířova
a příspěvkové organizace města – Sociální služby města Havířova, SANTÉ – centrum
ambulantních a pobytových sociálních služeb a Domov seniorů Havířov.
Práci odboru sociálních věcí magistrátu města můžeme rozdělit následovně:
OBLAST SOCIÁLNÍ
Bytové podmínky seniorů v domech s pečovatelskou službou
rok
2010
2011
2012
2013
k 30.6.2014

počet domů
3
3
3
3
3

počet bytů
352
352
356
356
356

počet obyvatel
417
459
511
492
504

Bytové podmínky zdravotně postižených občanů - bezbariérové byty
Rok
2010
2011
2012
2013
k 30.6.2014

počet domů
1
1
1
1
1

počet bytů
72
72
77
77
77

počet obyvatel
155
153
160
165
160

počet klubů
11
11
11
11
11

počet členů
3 142
3 183
3 128
3 250
3 246

výdaje
1 203 000 Kč
2 302 000 Kč
2 135 000 Kč
1 787 000 Kč
783 000 Kč

zájezdy/přednášky

celoměstské akce

213

11

počet setkání
s jubilanty
45

11

45

11
15
8

44
46
20

Kluby seniorů
rok
2010
2011
2012
2013
k 30.6.2014

Činnosti v klubech seniorů
rok
2010

(statisticky se samostatně
nevykazovalo)

2011

342
(statisticky se samostatně
nevykazovalo)

2012
2013
k 30.6.2014

31/546
29/625
15/376
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Rekreace seniorů – tuzemské a zahraniční ozdravné pobyty
rok
2010
2011
2012
2013
k 30.6.2014

počet turnusů
7
6
10
9
3

tuzemské
6
4
6
5
3

zahraniční
1
2
4
4
-

počet účastníků
286 (z toho v zahr.35)
238 (z toho v zahr.70)
383 (z toho v zahr.128)
341 (z toho v zahr.120)
110 (z toho v zahr. 0)

Volnočasové aktivity dětí – tuzemské a zahraniční pobyty
Rok
2010
2011
2012
2013
k 30.6.2014

počet dětí
306
253
261
288
-

tuzemské
0
0
0
0
-

příměstské
186
163
171
198
-

zahraniční
120 (z toho 16 dětí OSPOD)
90 (z toho 8 dětí OSPOD)
90 (z toho 10 dětí OSPOD)
90 (z toho 10 dětí OSPOD)
-

Ozdravné pobyty pro těžce zdravotně postižené občany
Rok

počet turnusů

2010
2011
2012
2013
k 30.6.2014

2
2
2
2
1

počet dětí/počet
doprovodu
19/19
20/20
17/17
20/20
-

počet dospělých
19
20
68 (z toho 28 zahraničí)
22
22

Výkon funkce veřejného opatrovníka osobám nesvéprávným
rok
2010
2011
2012
2013
k 30.6.2014

počet nesvéprávných
občanů
25
34
42
51
49

počet uskutečněných
návštěv u nesv. občanů
údaj nebyl stat. sledován
údaj nebyl stat.sledován
1 830
2 012
980

počet provedených šetření
na základě žádosti soudu
údaj nebyl stat. sledován
údaj nebyl stat. sledován
318
296
172

Výkon agendy zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
rok
2010
2011
2012
2013
k 30.6.2014

počet
198
192
177
133
131

Počet vydaných parkovacích průkazů
rok
2010
2011
2012
2013
k 30.6.2014

počet
50
237
500
452
117
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Uskutečněné činnosti vykonávané romským asistentem
rok
2010
2011
2012
2013
k 30.6.2014

počet klientů
156
189
221
281
265

počet kontaktů
250
263
472
445
198

Nejčastěji řešená problematika vykonávaná romským asistentem dle pořadí:
1. bydlení – hledání nového bydlení, řešení problematických nájemních vztahů, výpověď
z nájmů, vystěhování, dluhy spojené s bydlením
2. vysoká míra nezaměstnanosti
3. nezdravý zdravotní styl, problémy s nedostatečnou hygienou
4. závislost na návykových látkách - řeší se v rámci prevence kriminality
5. gamblerství, záškoláctví, exekuce aj. zprostředkování doučování a mimoškolních
zájmových činností dětí
6. kumulace sociálně slabých a migrace romské populace
V období 2010 – 2014 nedocházelo v řešené problematice k žádným výrazným změnám,
naopak stávající problém ve spojitosti především s bydlením a dluhy se dále prohlubuje.
Nejproblémovějším místem-lokalitou se stále jeví tzv. starý Šumbark, a to především
samotným počtem a různorodostí Romů v lokalitě, v současné době se rovněž začíná
kumulovat větší počet nepřizpůsobivých osob v Havířově-Šumbarku „Zadky“ a „II. Etapa“,
naopak u lokality Prostřední Suchá je zaznamenán mírný pokles počtu osob, které
se z lokality odstěhovaly.
Uskutečněné činnosti vykonávané sociálními pracovníky v roce 2013
(v předchozím období nesledováno)
Počet klientů v roce 2013
Cílové skupiny klientů

osoby se zdravotním
postižením nebo duševním
onemocněním
osoby pečující o osoby závislé
na péči jiné osoby
osoby s různým stupněm
omezení / způsobilosti
k právním úkonům
osoby ohrožené sociálním
vyloučením
osoby ohrožené rizikovým
způsobem života
oběti agrese, trestné činnosti
a domácího násilí

nově
celkem
klienti, se
zaevidovaní ke konci roku kterými se
celkem
v roce 2013
od 1.1.za období
aktivně
31.12.2013 2012-2013
pracovalo
827
2047
799

Počet kontaktů v roce
2013
jednorázové opakované

1312

1698

355

745

372

929

405

143

235

99

305

113

480

1069

491

1136

497

144

388

158

296

172

12

31

23

27

213
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osoby, které ztratily přístřeší,
nebo se nacházejí v nejistém
či neadekvátním bydlení
nezaměstnaní a osoby
s materiálními problémy
imigranti
rodiny s dětmi
další skupiny osob
celkem

745

1415

710

1181

1221

1064

2352

1112

2008

1378

9
617
132
4528

12
961
193
9448

8
543
132
4447

29
869
169
8261

130
801
92
6720

Uskutečněné činnosti vykonávané sociálními pracovníky k 30.6.2014
Počet klientů k 30.6.2014
Cílové skupiny klientů

osoby se zdravotním
postižením nebo duševním
onemocněním
osoby pečující o osoby závislé
na péči jiné osoby
osoby s různým stupněm
omezení / způsobilosti k
právním úkonům
osoby ohrožené sociálním
vyloučením
osoby ohrožené rizikovým
způsobem života
oběti agrese, trestné činnosti
a domácího násilí
osoby, které ztratily přístřeší,
nebo se nacházejí v nejistém
či neadekvátním bydlení
nezaměstnaní a osoby s
materiálními problémy
imigranti
rodiny s dětmi
další skupiny osob
celkem

nově
zaevidovaní
od 1.1.30.6.2014
188

celkem
klienti, se
k 30.6.2014 kterými se a
včetně let k 30.6.2014
2012 a 2013)
aktivně
pracovalo
2235
196

Počet kontaktů
k 30.6.2014
jednorázové opakované

332

547

146

891

71

180

140

47

282

28

64

48

115

1184

72

231

133

71

459

29

76

46

8

39

5

5

8

312

1727

213

551

520

433

2785

217

696

484

1
221
121
1663

13
1182
314
11111

0
96
64
991

4
261
157
2557

0
229
90
2245

Činnosti uskutečňované sociálními pracovníky byly započaty v roce 2012, kdy došlo
k reformě v sociální oblasti. Výše uvedené statistické údaje obsahují v kolonce "počet klientů
celkem k 30.6.2014" také klienty, kteří zejména v první polovině roku 2012 přicházeli
na odbor sociálních věcí (cca 6.400) za účelem poradenství zejména v rámci vyřízení
nepojistných sociálních dávek a do konce roku 2012 se tento počet navýšil na cca 7.000.
Tento první nápor již opadl, v roce 2013 se počet klientů stabilizoval a tito dnes docházejí na
odbor sociálních věcí ve věci řešení své tíživé sociální situace a nikoli pouze ve věci vyřízení
nepojistných sociálních dávek.
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Komunitní plánování sociálních služeb – nejvýznamnější aktivity za volební období
- schválení Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního
města Havířova na období 2014-2017
- vydání nového katalogu sociálních služeb ve městě Havířově
- pravidelná účast na jednání „Pracovní skupiny pro plánování sociálních služeb obcí
s pověřeným úřadem“ (PS MSK) a „Pracovní podskupiny pro tvorbu
střednědobých/komunitních plánů obcí“.
- organizace „Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb“ (prezentace poskytovatelů
sociálních služeb a souvisejících aktivit), který se uskutečnil v letech 2012 a 2013
- analýzy pro plánování sociálních služeb ve městě ve městě Havířově provedené
v letech 2010 a 2013

OBLAST ZDRAVOTNÍ
Odbor sociálních věcí zajišťuje v oblasti zdravotnictví mimo jiné výdej tiskopisů „Žádanek
na léčivé přípravky obsahující omamné látky seznamu I a psychotropní látky seznamu II“
a výdej „Receptů na léčivé přípravky obsahující omamné látky zařazené do seznamu I
a psychotropní látky zařazené do seznamu II“, a to lékařům a veterinárním lékařům s platnou
registrací.
Počet vydaných tiskopisů
rok
2010
2011
2012
2013
k 30.6.2014

tiskopis receptů
40 bloků
55 bloků
42 bloků
68 bloků
70 bloků

tiskopis žádanek
13 bloků
15 bloků
17 bloků
15 bloků
1 blok

DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE
V souvislosti s plánovanými změnami v sociálním systému vypracovalo Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR (MPSV) tzv. SOCIÁLNÍ REFORMU, která nabyla účinnosti v letech 2012
a 2013. Cílem sociální reformy bylo vytvořit efektivní systém správy veřejných prostředků
určených pro sociální oblast a pomoc v samotném procesu administrace a vyplácení dávek.
Změny se týkaly i oblastí, které byly na odboru sociálních věcí do roku 2012 prováděny:
- systému administrace a distribuce dávek sociální ochrany
- oblasti péče o zdravotně postižené osoby
- oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi
Z výše uvedených důvodů odbor sociálních věcí uvádí statistické údaje ve věci dávek sociální
péče za léta 2010 a 2011.
Dávky pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí
rok
2010
2011

počet vyplacených dávek
19 279
21 611

výdaje
54 719 352 Kč
71 827 242 Kč
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Doplatek na bydlení
rok
2010
2011

počet vyplacených dávek
9 897
11 220

výdaje
25 862 745 Kč
30 552 489 Kč

Mimořádná okamžitá pomoc - ohrožení na zdraví
rok
2010
2011

počet poskytnutých dávek
1 512
1 631

výdaje
4 002 400 Kč
4 624 111 Kč

Příspěvek na péči
rok
2010
2011

počet příjemců
2 421
2 315

výdaje
156 410 000 Kč
136 970 000 Kč

Vymáhání neprávem přijatých dávek příjemců příspěvku na péči
rok
2010
2011

počet dlužníků
6
6

dlužná částka
45 000 Kč
90 000 Kč

Příspěvky občanům těžce zdravotně postiženým
rok
2010
2011

jednorázové příspěvky
počet příjemců
1 771
1 547

opakující se příspěvky
počet příjemců
532
513

celkové výdaje
16 627 000 Kč
16 304 000 Kč

Mimořádné výhody (MV)
rok
2010
2011

počet držitelů MV
3 316
2 480

Vymáhání neprávem přijatých dávek občanům těžce zdravotně postiženým
rok
2010
2011

počet dlužníků
51
51

dlužná částka
1 370 901 Kč
1 413 743 Kč

PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE
Ve volebním období 2010-2014 byla odboru sociálních věcí organizačním řádem svěřena
agenda prevence kriminality a protidrogové prevence, která byla v rámci organizačních změn
od 1.3.2013 převedena na odbor školství a kultury.
V rámci výše jmenované agendy se činnosti zaměřovaly zejména na:
- projekty Programu prevence kriminality města Havířova na daný kalendářní rok
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-

rozdělení dotací města v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence
na daný kalendářní rok vč. vyúčtování roku minulého
čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku města vždy za uplynulý
kalendářní rok
Koncepci prevence kriminality na léta 2012-2015 v Havířově
spolupráce s organizacemi zajišťujícími prevenci kriminality a sociální prevenci
ve městě, návrh osobností na ocenění za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží apod.

Rekapitulace projektů realizovaných v roce 2010
(projekty podpořené Ministerstvem vnitra ČR nebo Úřadem vlády ČR):

Název projektu

Realizátor

Pro bezpečnější Havířov

Městská policie
Havířov
OSPOD MMH

119 698

Dotace
ze státního
rozpočtu
v Kč
90 000

422 295

320 000

102 295

Sociálně psychologický
výcvik pro rodiče s dětmi

OSPOD MMH

98 405

78 000

20 405

Systém Včasné Intervence III.

OSPOD MMH

60 000

48 000

12 000

Asistent prevence kriminality

Městská policie
Havířov
Oddělení sociálních
služeb MMH

256 696

256 456

240

313 325

188 000

125 325

1 270 419

980 456

289 963

Systém Včasné Intervence II.

Předcházení sociálnímu
vyloučení v Havířově
Celkem

Celkové
náklady Kč

Podíl
města Kč
29 698

Rekapitulace projektů realizovaných v roce 2011
(projekty podpořené Ministerstvem vnitra ČR nebo Úřadem vlády ČR)
Název projektu

Realizátor

Sociálně psychologický
výcvik pro rodiče s dětmi

OSPOD MMH

103 655

Dotace
ze státního
rozpočtu v Kč
84 755

Asistent prevence kriminality

Městská policie
Havířov
Oddělení sociálních
služeb MMH

275 538

247 984

27 554

308 061

150 400

157 661

687 254

483 139

204 115

Předcházení sociálnímu
vyloučení v Havířově
Celkem

Celkové
náklady v Kč

Podíl města
v Kč
18 900
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Projekty schválené Ministerstvem vnitra ČR nebo Úřadem vlády ČR na rok 2012:
Název projektu

Realizátor

Výslechová místnost pro
oběti trestné činnosti

Oddělení
sociálních služeb
MMH
Městská policie
Havířov
OS SP+D Kontakt

195 820

Dotace
ze státního
rozpočtu v Kč
175 000

58 000

52 000

6 000

142 800

116 000

26 800

Městská policie
Havířov
Oddělení
sociálních služeb
MMH
Městská policie
Havířov

206 912

186 000

20 912

275 288

192 701

82 587

Ženy, naučte se bránit!
Sociálně psychologický
výcvik pro rodiče s dětmi
Asistent prevence kriminality
Předcházení sociálnímu
vyloučení v Havířově
Asistent prevence kriminality
-město Havířov zapojeno
do projektu v rámci OP LZZ
(žadatelem o dotaci
je MV ČR)
Celkem

Celkové
náklady v Kč

Podíl města
v Kč
20 820

0

878 820

721 701

157 119

Rekapitulace projektů realizovaných v roce 2013
(projekty podpořené Ministerstvem vnitra ČR nebo Úřadem vlády ČR):

Název projektu

Realizátor

Celkové
náklady v Kč

Dotace ze
státního
rozpočtu v Kč

Podíl města
v Kč

37 512,42

31 000

6 630,75

Poradenské centrum
KHAMORO - bezpečné
pracoviště

OŠK + OO MMH

Sociálně psychologický
výcvik pro rodiče s dětmi

OŠK + OSPOD MMH

142 644

118 000

24 800

Oddělení sociálních
služeb MMH

323 795,75

155 000

168 795,75

503 952,17

304 000

200 226,50

Předcházení sociálnímu
vyloučení v Havířově
Celkem

Rekapitulace projektů realizovaných v roce 2014
(projekty podpořené Ministerstvem vnitra ČR nebo Úřadem vlády ČR):
Celkové
náklady Kč

Dotace
ze státního
rozpočtu v Kč

Podíl
města Kč

Název projektu

Realizátor

Sociálně psychologický výcvik
pro rodiče s dětmi

OŠK + OSPOD MMH

142 000

113 000

24 000

Asistent prevence kriminality

Městská policie
Havířov

243 600

216 000

27 600
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Rozšíření MKDS o tři
kamerové body v lokalitě
Šumbarku
Celkem

Městská policie
Havířov

641 651

550 000

91 651

1 027 251

879 000

143 251

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
Sociálně právní ochrana dětí (SPOD) v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí
řeší problematiku rodin s dětmi. Činnost oddělení SPOD dětí lze rozdělit na 3 základní oblasti:




oblast náhradní rodinné péče (pěstounská péče a osvojení)
oblast týkající se trestné činnosti dětí a mládeže včetně závažných výchovných
problémů dětí
oblast týkající se terénní sociální práce, kolizního opatrovnictví a trestné činnosti
páchané na dětech a mládeži (děti týrané, zanedbávané a zneužívané)

S ohledem na novelu zákona o SPOD s účinností od 1.1.2013 došlo v této oblasti
k podstatným změnám, kdy byly zákonem zavedeny nové metody práce:
 podrobné vyhodnocování situace dítěte,
 sestavování individuálního plánu ochrany dítěte,
 pořádání případových konferencí.
Rovněž došlo k rozšíření kompetencí pracovníků k podávání návrhů k soudu. Došlo také
k výraznému nárůstu činností v oblasti náhradní rodinné péče. V rámci povinného
doprovázení pěstounských rodin musí pracovníci sepisovat s pěstouny dohody o výkonu
pěstounské péče, dále jsou povinni pěstounům zajistit či zprostředkovat veškeré služby pro
pěstouny dle zákona, jsou v intenzívním kontaktu s pěstounskou rodinou, kterou je nutno
navštěvovat co 2 měsíce. V období od 1.1.2013 do 30.6.2013 bylo uzavřeno celkem 140
dohod o výkonu pěstounské péče. V souvislosti s nárůstem této agendy byl na oddělení přijat
nový pracovník, jehož náplní práce je pouze doprovázení pěstounských rodin. Cílem je
převedení spolupráce s pěstounskými rodinami a pomoc jim do působnosti nestátní
subjektů, nejlépe Sociálních služeb města Havířova.
Náhradní rodinná péče spočívá v zajištění náhradního rodinného prostředí dítěti, dále pak ve
vyhledávání osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči. K dalším činnostem
souvisejícím s náhradní rodinnou péčí patří semináře pro pěstouny, výchovná odpoledne pro
děti z pěstounských rodin.
Pěstounská péče
rok

počet žadatelů o PP

2010
2011
2012
2013
30.6.2014

11
25
41
46
35

počet dětí v
pěstounských rodinách
214
217
193
215
229

počet pěstounských
rodin
131
136
134
139
159
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Osvojení
rok
2010
2011
2012
2013
30.6.2014

počet žadatelů o
osvojení
1
0
3
4
6

počet dětí umístěných
do osvojení
1
1
6
2
2

Je nutno se zmínit i o Zvláštním zařízení pro výkon pěstounské péče. Zařízení fungovalo od
roku 2005, kdy bylo zřízeno statutárním městem Havířov. Roční náklady na provoz zařízení
činily cca 430 000,-Kč ročně. Zařízení bylo v souvislosti s novelou zákona o sociálně-právní
ochraně dětí k 31. 12.2013 zrušeno.
Klienti kurátorů pro mládež (děti vyžadující zvýšenou pozornost)
rok
2010
2011
2012
2013
30.6.2014

trestné činy
66
54
73
78
31

přestupky
36
30
43
30
11

výchovné problémy
155
106
309
207
54

V důsledku novely zákona o SPOD, která vedla k nárůstu agendy, byli v roce 2013 na oddělení
přijati další 4 pracovníci. Počet pracovníků oddělení SPOD musí být v souladu se standardy
kvality SPOD, dle kterých se musí poskytování SPOD řídit nejpozději od 1. 1. 2015. Tyto
standardy zahrnují mimo jiné personální zabezpečení výkonu SPOD, zajištění profesionálního
rozvoje zaměstnanců, součástí standardů je i systém přijímání a zaškolování pracovníků,
pracovní postupy apod. Tyto standardy jsou v současné době vytvářeny.
Evidence spisů
rok
2010
2011
2012
2013
30.6.2014

počty spisů v evidenci
8255
8789
9011
6274
6727
Pozn. K poklesu došlo po jednorázovém přehodnocení vedených spisů.

Počet případů rodin zaevidovaných za sledovaný rok
rok
2010
2011
2012
2013
30.6.2014

počet případů
796
877
950
1103
430

V rámci projektu úřadu práce byly od roku 2007 součástí oddělení i 4 sociální asistentky,
které na oddělení působily až do roku 2013. K jejich hlavním činnostem patřila intenzivní
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práce s rodinou podle určených postupů a navázání úzké spolupráce se školskými zařízeními
a pediatry.
Sociální práce v terénu
rok
2010
2011
2012
2013
30.6.2014

počet šetření pracovníky
OSPOD
nesledováno
3647
3802
4378
1889

počet návštěv pracovníků
asistenční služby
nesledováno
2095
1452
ukončení asist. služby
0

Počet ustanovení orgánu SPOD soudem opatrovníkem a poručníkem
rok
2010
2011
2012
2013
30.6.2014

opatrovnictví
1290
1123
1709
1236
619

poručnictví
4
5
1
1
1

Počet soudních jednání s účastí pracovníka OSPOD
rok
2010
2011
2012
2013
30.6.2014

počet jednání
1325
1153
1267
1230
600

K povinnostem orgánu SPOD patří dle zákona návštěvy dětí v zařízení pro výkon ústavní
a ochranné výchovy a také jejich rodičů, a to nejméně jednou za 3 měsíce.
Návštěvy dětí v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a jejich rodičů
rok
2010
2011
2012
2013
30.6.2014

počet dětí
101
102
87
76
75

počet návštěv dětí
378
392
390
364
176

počet návštěv rodičů
324
354
232
262
135

Dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí je orgán SPOD povinen sledovat vývoj dětí, které
byly svěřeny do výchovy jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte. Rodinu je nutno
navštěvovat nejméně 1x za 3 měsíce v období prvních 6 měsíců nahrazující péči rodičů,
následně pak nejméně 1x za 6 měsíců.
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Sledování vývoje dětí svěřených do péče jiných fyzických osob (včetně pěstounské péče)
rok
2010
2011
2012
2013
30.6.2014

počet dětí v péči jiných
fyzických osob
350
390
271
284
297

počet návštěv pracovníků
OSPOD
525
695
742
779
407

Systém včasné intervence (dále SVI) je projekt, který je dotačním programem Ministerstva
vnitra ČR a zaměřuje se na patologické chování dětí. Cílem SVI je nastavení efektivní
spolupráce mezi institucemi, do jejichž působnosti spadá péče o ohrožené děti a jejich
rodiny. V souvislosti se zavedením SVI byl ustanoven Tým pro mládež, který má koncepční
zaměření k řešení prevence a preventivních opatření na území města v návaznosti na SVI.
Tajemníkem týmu byl ustanoven pracovník oddělení, vedoucí oddělení je členem tohoto
týmu. K externím uživatelům programu, kteří do systému vkládají data, patří základní školy,
lékaři, Městská policie a Policie ČR. O zpřístupnění údajů ze systému může požádat Probační
a mediační služba a Okresní státní zastupitelství Karviná.
Od roku 2011 jsou k systému připojeny i okolní obce – Karviná, Český Těšín a Orlová.
Počet oznámení v SVI
rok
2010
2011
2012
2013
30.6.2014

počet oznámení
nesledováno
339
821
978
449

Agendě týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a také řešení domácího násilí se
v období roku 2010 až 2012 věnoval jeden pracovník. V důsledku organizačních změn byla
tato agenda posléze rozptýlena mezi všechny pracovníky oddělení. S ohledem na zavádění
standardů byl od počátku roku 2013 na agendu týraných, zneužívaných a zanedbávaných
dětí opět vyčleněn jeden pracovník, který se v této agendě odborně vzdělává a je také
členem pracovní skupiny působící při KÚ Moravskoslezského kraje. Případy domácího násilí
řeší terénní pracovníci v rámci svých obvodů.
Domácí násilí, CAN (týrání, sexuální zneužívání) – počet řešených případů
rok
2010
2011
2012
2013
30.6.2014

domácí násilí
31
52
58
54
27

CAN
22
29
41
30
18

Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je výkon sociálně-právní ochrany zajištěn
nepřetržitou pracovní pohotovostí. V době pracovní pohotovosti pracovník vykonává jen
neodkladné úkony obzvláště v případech, kdy se dítě ocitne ve stavu nedostatku řádné péče
anebo je-li jeho život, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo
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narušen. K dalším důležitým úkonům pracovníka v rámci pracovní pohotovosti patří účast
u neodkladného úkonu dle trestního řádu.
Zásahy pracovníků v rámci pohotovostní služby
rok
2010
2011
2012
2013
30.6.2014

počet zásahů
nesledováno
47
40
38
22

Velká pozornost v oblasti péče o děti je věnována prevenci ve formě:
 přednášek na základních školách,
 organizování přednášek pro odbornou i laickou veřejnost,
 uskutečnění socioterapeutického výcviku pro rodiny s dětmi, který se koná každým
rokem a organizuje jej Středisko výchovné péče v Ostravě,
 výjezdů pracovníků v pozdních večerních hodinách do restauračních zařízení ve
spolupráci s Městskou policií – prevence řešení podávání alkoholu osobám
nezletilým a mladistvým, tato spolupráce trvá již několik let. V posledních dvou
letech se navýšila intenzita těchto kontrol, kdy pracovníci OSPOD ve spolupráci
s Městskou policií vyjíždějí na kontroly 1x měsíčně.
Kontroly požívaní alkoholu nezletilými ve spolupráci s Městskou policií
rok

počet kontrol

2010
2011
2012
2013
30.6.2014

nesledováno
nesledováno
nesledováno
12
6

počet zjištění požití alkoholu u
nezletilých
nesledováno
nesledováno
nesledováno
45
15

Na úseku SPOD aktivně pracuje jako zvláštní orgán obce Komise sociálně-právní ochrany
dětí, která projednává záležitosti týkající se složitých případů a rovněž začala pořádat
případové konference. Komise se od počátku roku 2010 do 30.6.2014 setkala celkem 32x.
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DOPRAVA, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Odbor komunálních služeb zajišťuje v rámci samosprávy správu majetku města Havířova místní komunikace, jejich součásti a příslušenství, zeleň, vodní toky, veřejná WC, pohřebiště,
útulek pro psy, autobusové čekárny, městský mobiliář. Vykonává samosprávnou činnost
v oblasti dopravy, životního prostředí, odpadového hospodářství, hřbitovnictví. Organizuje
výkon obecně prospěšných prací, veřejně prospěšných prací a veřejné služby. Odbor řeší
rozvoj města v oblasti energetiky a zajišťuje správu v oblasti dešťové a splaškové kanalizace.
Na úseku státní správy vykonává činnost dopravního úřadu v oblasti MHD pro území města
Havířova a vykonává činnost státní správy na úseku energetiky.
OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
Na základě poptávkových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu byly realizovány tyto
plošné opravy vozovek a chodníků:
v roce 2011 v celkovém objemu 16 061 tis. Kč
- vozovka ul. Na Nábřeží (mezi Hlavní třídou a ul. Fibichovou) 4 512 tis. Kč, vozovka
ul. Okružní (mezi ul. Opletalovou a ul. Petřvaldskou) 1 239 tis. Kč, vozovka ul.
Petřvaldská (od č. or. 106 k odbočce ul. U Jelena) 1 019 tis. Kč, chodník ul. Na Nábřeží
(mezi Hlavní třídou a ul. Fibichovou) 4 680 tis. Kč, chodník ul. Dukelská 1 284 tis. Kč,
chodník ul. Astronautů (mezi ul. Mozartovou a ul. Dělnickou 2 328 tis. Kč, chodník ul.
Kosmonautů 999 tis. Kč
v roce 2012 v celkovém objemu 14 043 tis. Kč
- vozovka ul. U Nádraží 1 080 tis. Kč, vozovka ul. Dvořákova 859 tis. Kč, vozovka ul.
Svornosti (spojka na ul. J. Švermy) 389 tis. Kč, vozovka ul. Matuškova 765 tis. Kč,
vozovky a chodníky na ul. Mickiewiczova, Sv. Čecha, Rossenbergových 3 417 tis. Kč,
chodník Dlouhá tř. x A.S.Puškina 215 tis. Kč, chodník ul. 17. listopadu 1 781 tis. Kč,
chodník ul. E. Rošického a Dobrovského 960 tis. Kč, chodník ul. Kosmonautů 1 121 tis.
Kč, chodník ul. Karvinská 3 360 tis. Kč
v roce 2013 v celkovém objemu 4 845 tis. Kč
- vozovka ul. Na Vyhlídce 184 tis. Kč, vozovka Dlouhá tř. (dvorová část z ul. Husovy) 695
tis. Kč, vozovka ul. Záhumenková, Zákostelí 1 317 tis. Kč, chodník ul. Gogolova 786 tis.
Kč, chodník ul. Moskevská 1 863 tis. Kč
ZIMNÍ ÚDRŽBA
Zimní údržba místních komunikací na území města Havířova je každoročně zahajována
od 1.11. a ukončena 31.3. Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady
vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti
místních komunikací. Základním dokumentem k provádění zimní údržby je „plán zimní
údržby“ v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Čerpání finančních prostředků na zajištění zimní údržby v letech:
r. 2010 - 2011
13 496 tis. Kč
r. 2011 - 2012
13 352 tis. Kč
r. 2012 - 2013
14 913 tis. Kč
r. 2013 - 2014
14 184 tis. Kč
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MOSTY A LÁVKY
Mimo odstraňování běžných závad byly realizovány tyto opravy mostů a lávek:
v roce 2011 v celkovém objemu 1 086 tis. Kč
- most na ul. Stará 309 tis. Kč, lávka pro pěší pod Divadélkou 184 tis. Kč, most
na ul. U Stružníku 109 tis. Kč, most na ul. Budovatelů 261 tis. Kč, most na ul. U Pošty
223 tis. Kč
v roce 2012 v celkovém objemu 1 567 tis. Kč
- lávka pro pěší pod altánkem 248 tis. Kč, most na ul. Na Hliníkách 201 tis. Kč, most na
ul. Selská 234 tis. Kč, most na ul. Životická 268 tis. Kč, most ul. Garážnická 94 tis. Kč,
most ul. Zemědělská 83 tis. Kč, lávka pro pěší přes Stružník 138 tis. Kč, most ul.
Mezidolí 150 tis. Kč, most ul. Na Kempách 151 tis. Kč .
v roce 2013 v celkovém objemu 206 tis. Kč
- lávka pro pěší ul. Chrpová – Nad Tratí 206 tis. Kč

KANALIZACE
Odbor komunálních služeb spravuje dešťovou a splaškovou kanalizaci ve vlastnictví
statutárního města Havířov.
Dešťová kanalizace
je provozována na základě Smlouvy o provozování dešťové kanalizace prostřednictvím
Technických služeb Havířov a.s. Zahrnuje odvádění a vypouštění srážkových vod z území
města Havířova a to částí města: Město, Bludovice, Životice, Prostřední a Dolní Suchá
a Šumbark s vyústěním do místních drobných vodních toků a následně do toků Lučina,
Sušanka a Stružník. Srážkové vody jsou z části odváděny rovněž jednotnou kanalizací
v majetku statutárního města Havířov nebo Severomoravských vodovodů a kanalizací
Ostrava a.s. Celková délka dešťové kanalizace v majetku města je cca 20 km (doposud
probíhá pasportizace). Součástí kanalizace na odvádění srážkových vod jsou rovněž
odlučovače ropných látek (celkem 59 ks) a vyústní objekty (42 ks).
Činnost odboru komunálních služeb spočívá v zajišťování činností za účelem udržování
provozuschopného stavu dešťové kanalizace, tj. monitoringu, čištění, údržby a oprav. Rovněž
pasportizace kanalizace a zajišťování údržby odlučovačů ropných látek.
Splašková kanalizace
je provozována na základě Smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu
prostřednictvím Technických služeb Havířov a.s. Odbor komunálních služeb přebírá do
správy k původní kanalizaci postupně části nových kanalizací vybudovaných v rámci
Operačního programu Životní prostředí (Odkanalizování částí města Havířova, Etapa I Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Odkanalizování částí města Havířova, Etapa II – Bludovice,
Dolní Datyně). V současnosti je provozováno cca 55 km kanalizačních řádů, 16 kalových
čerpacích stanic a 2 čistírny odpadních vod (Dolní Datyně). Prostřednictvím provozované
splaškové kanalizace je řešeno odvádění odpadních vod z domácností a z činnosti
právnických subjektů na území města. V souvislosti s provozem splaškové kanalizace je
rovněž uzavřena Dohoda o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací
SmVaK Ostrava a.s., která řeší předání a převzetí odpadních vod z kanalizace provozované na
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území města společností SmVaK Ostrava, a.s. a kanalizace ve vlastnictví statutárního města
Havířov.
Odbor komunálních služeb zajišťuje a hradí opravy a výměnu čerpací techniky, česlí
a armatur v souladu se schváleným plánem obnovy kanalizace, zajišťuje úhradu služeb
spojených s provozem splaškové kanalizace a přispívá provozovateli na hospodářskou
činnost.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Z důvodu regulace dopravy v části místní komunikace ulice Svornosti v Havířově-Městě
(přední parkoviště před budovou magistrátu) a v části místní komunikace ul. Jana Švermy
v Havířově-Městě (zadní parkoviště za budovou MMH) bylo od 1.7.2011 v této lokalitě
zpoplatněno parkování formou parkovacích automatů. V této souvislosti bylo zakoupeno
a uvedeno do provozu 5 ks parkovacích automatů. Dva parkovací automaty byly umístěny
u obchodního domu ELAN na ul. Dělnické a Dlouhé třídě a tři parkovací automaty byly
umístěny u MMH. Roční příjmy z provozu parkovacích automatů činí průměrně 1 250 tis Kč.
V průběhu roku 2012 bylo obnoveno vodorovné dopravní značení (v plastu), které se
obnovuje každý třetí rok.
V listopadu 2012 byly zakoupeny 2 ks zařízení pro měření a zobrazení rychlosti vozidel se
statistickým vyhodnocením provozu.
V letech 2011 až 2013 vzniklo 236 nových parkovacích míst bez stavebních úprav, pouze
instalací svislého a vodorovného dopravního značení.
Čerpání finančních prostředků na opravy a údržbu dopravního značení a zpomalovacích
prahů:
r. 2011
2 847 tis. Kč
r. 2012
2 089 tis. Kč
r. 2013
2 099 tis. Kč

STROJOVÉ A RUČNÍ ČIŠTĚNÍ MĚSTA
Čištění chodníků a vozovek je objednáváno dle potřeby, minimálně však 3x mimo zimní
období, parkovací plochy jsou čištěny minimálně 1x ročně.
Dopravně nejvýznamnější vozovky v naší správě v rozsahu cca 42 km jsou strojově čištěny
(= strojové zametání, umývání, odstraňování bláta, listí a jiných nečistot).
Strojové čištění vozovek bylo prováděno mimo zametání po zimním období v intenzitě 4-6x
ročně (květen-říjen).
Od roku 2013 jsou, v koordinaci se střediskem Správy silnic Moravskoslezského kraje,
pravidelně čištěny vybrané komunikace v délce cca 23 km.
Ostatní udržované vozovky s menší dopravní důležitostí v rozsahu cca 118 km byly strojově
čištěny (mimo čištění po zimním období) vždy podle aktuálních potřeb.
Kropení komunikací bylo prováděno pouze v letním období, kdy teploty přesáhly nad 29°C
(prováděno cca 10x) – délka trasy pro kropení je cca 8 km.
Blokové čištění parkovišť a parkovacích stání - spočívá ve vymístění zaparkovaných vozidel
a vyčištění vozovky i přilehlého chodníku, jehož strojové ani ruční čištění není vzhledem
k zaparkovaným vozidlům jinak možné. Blokové čištění parkovišť je technologicky
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nejnáročnějším druhem čištění, proto byla vybraná parkoviště a komunikace se
zaparkovanými vozidly čištěna 1x ročně v rozsahu 139 128 m2.
Současně je 1 - 2x ročně objednáváno čištění všech podjezdů a podchodů ve městě.
Ruční čištění města je zajišťováno v rámci činnosti pracovníků zaměstnaných v rámci veřejně
prospěšných prací, osob vykonávajících veřejnou službu anebo osob odsouzených k trestu
obecně prospěšných prací. Především činností na veřejně prospěšné práce se dařilo plnit
všechny aktuální požadavky na zajištění úklidu veřejných prostranství, jak ze strany občanů,
tak i požadavky vznesené ostatními odbory MMH (např. stěhování nábytku na MMH, úklid
v rámci konání městských kulturních a společenských akcí, sběr plastových lahví na odborech
MMH, organizace parkování u Zámečku v letních měsících, čištění příkopů, propustků a
údržbu vodních toků ve správě města, apod).
Počty pracovníků zaměstnaných v rámci VPP se v období let 2010-2014 měnily v závislosti
na aktuálních potřebách města a v závislosti na možnosti Úřadu práce hradit příspěvky
na vytvořené pracovní příležitosti v rámci VPP - od 40 do současného stavu 140 pracovníků
na VPP (tento počet se od 1.9.2014 navýší na 180 pracovníků).
Ročně bylo za sledované období z činnosti ručního úklidu města nasbíráno a na skládku
uloženo průměrně 623 tun odpadu (mimo bioodpad, který se ukládá na skládku a jehož
množství je velmi proměnlivé a např. v roce 2013 činilo 250 tun).
Práce je zajišťována ze čtyř středisek umístěných v centru města a v částech Podlesí,
Šumbark a Prostřední Suchá. Na těchto střediscích probíhá rozdělování práce a výdej
pracovního nářadí pro pracovníky.
Čerpání finančních prostředků na zajištění strojového a ručního čištění města:
r. 2011
5 467 tis. Kč
r. 2012
5 971 tis. Kč
r. 2013
5 227 tis. Kč

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Byly odstraněny kabelové poruchy a provedeny výměny narušených stožárů s použitím
bezpaticových stožárů s povrchovou úpravou žárový pozink, zajišťující dlouhou životnost.
Došlo k plošné výměně zastaralých svítidel veřejného osvětlení. Byly nově použity svítidla
s elektronickými předřadníky, umožňující v regulovaném obvodu použít halogenidové
výbojky s bílým světlem.
Byla zpracována digitální mapa (hladina) veřejného osvětlení, na které byl aktualizován stav
zařízení VO, tj. světelných míst vč. popisných údajů (čísla stožárů, typ stožárů, vlastnické
vztahy apod.) Společnost Technické služby Havířov a.s. zahájila správu veřejného osvětlení
v majetku města Havířova ke dni 1.7.2012.
V rámci přenesené správy VO pak byly uzavřeny smlouvy na:
- převod odběrných míst (elektrická energie)
- smlouva o nájmu sloupů veřejného osvětlení k provozování reklamní činnosti.
- Smlouva na provoz spínacího dozorového a informačního systému pro VO v Havířově.
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V průběhu výkonu přenesené správy VO došlo:
1. K administrativní úpravě „Pasportu VO“, kdy byla dopracována textová část pasportu,
která slouží k evidenčním účelům (např. evidence hlášených závad, přehledná karta
činností na jednotlivých zařízeních, rozdělení dle oblastí, atd.) a program je dále vytvářen
a upravován dle potřeb výkonů údržby a provozu VO.
2. V rámci úsporných opatření k instalaci regulátorů napětí, umožňující snižovat příkon
zdrojů ve svítidlech VO v době poklesu provozu na komunikacích. Soumrakové spínače
(na základě fotočidel) pro spuštění impulsu k zapnutí a vypnutí kaskád VO byly nahrazeny
modernějšími a přesnějšími infračervenými čidly, které dokáží lépe reagovat na
skutečnou světelnou situaci.
3. K postupné, zejména po rekonstrukcích sloupů ve vlastnictví ČEZ, výměně volného
vedení VO holými vodiči AlFe za kabel AES, umožňující rovněž rozfázování jednotlivých
svítidel a tím snížení ztrát teplem, vzniklých při přetížení vodiče. Celkem tedy za roky
2012-2014 byla realizována díla v celkové délce 4 285m.
4. K plošné výměně svítidel VO v okrajových částek města a současně s výměnou svítidel
byly vyměněny kabelové svody včetně svorek, instalovány nové výložníky o délce 1,0 m
v povrchové úpravě Zn a instalovány nové světelné zdroje (výbojky).
5. K vybudování nového VO (zemní vedení, kabelové svody, osazení sloupů a instalace
světel) podél chodníku mezi sady v Havířově-Životicích, kdy stavba byla realizována na
základě projektové dokumentace.
6. K pořízení nové vánoční výzdoby, která byla instalována na nově rekonstruovaném
náměstí Severka a dále Nad Terasou, kde byl nově i slavnostně rozsvícen vánoční strom.
7. K vektorizaci rastru mapových podkladů tras zemního vedení, kdy bylo provedeno
propojení nově zpracované vektorizace tras zemního vedení se stávajícím mapovým
podkladem pasportu VO
8. K vybudování nového VO v areálu bývalého dolu Dukla
9. V r. 2014 byla zahájena modernizace sadových svítidel formou kompletní opravy

V roce 2014 byla zahájena modernizace sadových svítidel formou kompletní opravy, která
bude zahrnovat tyto kroky:
- Vytipování lokalit, ve kterých je nutná obnova svítidel a v dohledné době nebude
prováděná plošná revitalizace dané lokality.
- Bude provedena demontáž stávajícího stožáru VO včetně svítidla a nevyhovujícího
zemního kabelového vedení AYKY.
- Dojde k instalaci nového zemního kabelového vedení v původní trase mezi
jednotlivými stožáry v souladu se standardy VO, kdy bude použitý typ kabelů CYKY
4x10 nebo CYKY 4x16.
- Instalujeme nový stožár VO na původní místo, opět v souladu se standardy VO –
kuželový bezpatkový stožár výšky 5-6m s povrchovou úpravou žáruvzdorný Zn.
- A dojde k instalaci nového svítidla včetně svodu o jednotném výkonu 70 W. Svítidla
typu „Disk“ budou nahrazena již používanými svítidly VM 70 VA, případně Philips
Urbana, které splňují veškeré požadavky (instalací těchto svítidel bude
minimalizováno světelné znečištění – světelný tok bude směřován směrem k zemi). A
dále bude sjednocen výkon svítidel.
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Čerpání finančních prostředků na opravy a údržbu veřejného osvětlení,
světelnou vánoční výzdobu a elektrickou energii:
r. 2011
25 142 tis. Kč
r. 2012
23 606 tis. Kč
r. 2013
26 149 tis. Kč

SVĚTELNÁ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (SSZ)
Byla zpracována digitální mapa (hladina SSZ) na technické mapě města se zakreslením
koordinace křižovatek, technického řešení (dynamické řízení, pevné světelné plány).
Postupně budou doplněna digitální data o zemním vedení, umístění řadičů, návěstidel apod.
Jedná se o informace, nezbytné pro vyjádření k existenci inženýrských sítí.
K závažným škodám na stávajících zařízeních v letech 2010-2014 nedošlo, průběžně byly
odstraňovány závady na akustických klepátkách pro přecházení nevidomých a šeroslepých.
V září r. 2010 byla spouštěna nově vybudovaná světelná signalizace na kruhovém objezdu
„Rondel“. Zařízení je v provozu nonstop, ale světelné signály jsou v činnosti od 5. do
22. hodiny. Přes noc je systém v režimu blikajících žlutých světel. Po celých 24 hodin však
počítač zaznamenává projíždějící vozidla, aby byly statistické údaje o zatíženosti kruhového
objezdu a jednotlivých příjezdů.
Odbor komunálních služeb zabezpečuje prostřednictvím Technických služeb Havířov a.s.
údržbu, opravy a rekonstrukce 14 křižovatek řízených světelně signalizačním zařízením
ve finančním objemu průměrně 1 200 tis. Kč vč. ročních prohlídek řadičů ve výši 150 tis. Kč.
V podzimních měsících roku 2014 bude realizována kompletní rekonstrukce světelného
signalizačního zařízení na křižovatce „RENETA“ ve finančním objemu 3 857 992,86 Kč
vč. DPH.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Byly uzavřeny dlouhodobé smlouvy k zajištění dopravní obslužnosti města Havířova
s účinností do roku 2018 s dopravci ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Frýdek Místek
a.s. a ARRIVA MORAVA a.s. a obnoven vozový park dopravce ČSAD Havířov a.s. v systému
MHD Havířov v rozsahu:
r. 2010 - 2 autobusy Citelis CNG 12m v ceně 17 865 tis. Kč
r. 2011 - 3 autobusy Citelis CNG 12m v ceně 20 111 tis. Kč
r. 2012 - 3 autobusy Citelis CNG 12m v ceně 20 128 tis. Kč
r. 2013 - 3 autobusy Citelis CNG 12m, l minibus Daily v ceně 22 928 tis. Kč
r. 2014 - plán nákupu - 2 autobusy Citelis CNG 12m v celkové ceně 13 376 tis. Kč
Byla realizována optimalizace systému MHD Havířov k 9.12.2012, v rámci které byla
provedena změna trasování vybraných linek a částečná změna jízdních řádů.
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Náklady na financování dopravní obslužnosti města v jednotlivých letech:
r. 2010
51 291 tis. Kč
r. 2011
53 817 tis. Kč
r. 2012
58 855 tis. Kč
r. 2013
59 098 tis. Kč
r. 2014
59 970 tis. Kč

ORGANIZACE ZKOUŠEK ŘIDIČŮ TAXISLUŽBY
Přehled počtu žadatelů, přihlášených v jednotlivých letech ke zkouškám řidičů taxislužby
ze znalosti místopisu, právních předpisů, upravujících taxislužbu, ochranu spotřebitele
a znalosti obsluhy taxametru:
r. 2010
146
r. 2011
86
r. 2012
75
r. 2013
97

PSÍ ÚTULEK
Útulek pro opuštěné psy a drobná zvířata v Havířově – Prostřední Suché provozují na základě
smlouvy o provozování Technické služby Havířov a.s. Útulek MAX byl uveden do provozu
v roce 2009. Jedná se o moderní zařízení s vlastní veterinární ordinací a komplexním
systémem péče o psy a drobná domácí zvířata.
Čerpání finančních prostředků na provozování útulku:
r. 2010
4 041 tis. Kč
r. 2011
5 000 tis. Kč
r. 2012
5 431 tis. Kč
r. 2013
5 204 tis. Kč
V roce 2014 se díky provedenému čipování psů zkrátila doba ustájení psů v útulku - ať už si je
vyzvedli jejich majitelé nebo byli po odchytu předáni do opatrovnické péče. Z vyhodnocení
ročních nákladů na ustájení, vyplývá, že v roce 2013 klesl průměrný měsíční počet ustájených
psů o 10 psů a útulek již není tak přeplněný jako v minulých letech, což se projevilo na
snížených ročních nákladech na provoz útulku. Tím, že se psi začali označovat, už není tak
jednoduché se jich zbavit odložením do útulku.
Počty psů ustájených v Útulku MAX a předaných majitelům
období

počet
odchycených a
ustájených psů
v daném roce

počet všech
psů vrácených
majitelům

celková doba
jejich pobytu
(dny)

z toho počet
trvale označ.
psů vrácených
majitelům

celková doba
jejich pobytu
(dny)

2010
2011
2012
2013

512
500
547
499

191
231
226
231

516
495
522
408

31
50
48
98

125
107
106
165
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Pro pohyb psů na veřejném prostranství je vymezeno 10 ploch pro volný pohyb psů. Odbor
komunálních služeb zabezpečuje údržbu těchto ploch, kdy jsou prováděny ořezy stromů a
keřů a 4x ročně sečení trávy v celkovém objemu cca 300 tis. Kč.
Tyto plochy, stejně jako mnohé další lokality (např. parky) a ulice (např. Hlavní třída, Dlouhá
třída, ul. Na Nábřeží aj.), které využívají chovatelé k procházkám se svými psy, jsou vybaveny
odpadkovými koši se sáčky pro úklid psích exkrementů. Počty takto vybavených
odpadkových košů se průběžně navyšují.

TRVALÉ OZNAČOVÁNÍ PSŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA
Od 1.8.2012 byla Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012 k trvalému označování psů
a evidenci označených psů a jejich chovatelů (dále jen „OZV č. 2/2012“) zavedena povinnost
trvale označit elektronickým čipem psy, kteří na území Havířova pobývají déle než 30 dnů
a jsou starší 3 měsíců, která pomohla snížit množství nalezených a ustájených psů v Útulku
pro opuštěné psy a drobná zvířata a tím i snížení nákladů na ustájení nalezených zvířat.
Ke dni 31.12.2013 bylo ukončeno poskytování příspěvku ve výši 200,- Kč na trvalé označení 1
psa chovatelům psů, kteří byli přihlášeni k místnímu poplatku ze psů. Příspěvek města využili
v období od 1.8.2012 do 31.12.2013 chovatelé 4 386 psů a celkové náklady města na tento
příspěvek činily 877 200,- Kč.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V roce 2011 byla se společností EKO-KOM a.s. uzavřena smlouva o výpůjčce nádob
na separovaný odpad. Konkrétně se jednalo o 170 ks kontejnerů (v celkové hodnotě
1 081 100,- Kč) - 60 ks nádob pro tříděný sběr papíru, 50 ks nádob pro tříděný sběr plastů
a 60 ks nádob pro tříděný sběr skla.
V roce 2012 byl na ul Jarošova v Havířově-Šumbarku uveden do provozu 2. sběrný dvůr
na území města. Celková kapacita tohoto zařízení, dle schváleného provozního řádu, je 4000
tun odpadů za rok.
V roce 2013 Společnost EKOKOM a.s. zpracovala studii „Optimalizace hospodaření
s komunálními odpady včetně jejich obalové složky ve městě Havířov“.
Odbor komunálních služeb ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. připravil na začátku
roku 2014, za účelem zvýšení a propagace třídění využitelných složek komunálního odpadu
akci zaměřenou na žáky základních škol působících na území města Havířova a občany bydlící
v městské části Havířov-Město. V průběhu měsíce února bylo do jednotlivých tříd základních
škol umístěno celkem 236 ks speciálních sběrných boxů a žákům byly bezplatně poskytnuty
sady barevných tašek (cca 1200 sad) na třídění využitelných složek přímo v domácnostech.
Do vybrané lokality v městské části Havířov-Město zajistil OKS v roce 2014 umístění cca 1100
sad barevných tašek.
V roce 2014 proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na využívání bioodpadů, které se týkalo
občanů Havířova, kteří bydlí v rodinných domech a mají pozemek, kde vznikají bioodpady.
Cílem tohoto projektu bylo zjistit, kolik občanů má zájem o přidělení kompostéru na svůj
pozemek.
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OKS provedl v roce 2014 ve spolupráci s TSH a.s. pasport kontejnerových stání na území
města v městských částech Havířov-Město, Havířov-Podlesí a Havířov-Šumbark. Celkem bylo
zkontrolováno a zdokumentováno cca 445 stanovišť. Na základě výsledků této pasportizace
město v následujících letech upraví všechna nevyhovující kontejnerová stanoviště.
V roce 2014 zrevidoval odbor komunálních služeb stávající obecně závaznou vyhlášku
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města a připravil její novelu.
Každoročně jsou na území města průběžně doplňovány a obnovovány odpadkové koše,
včetně odpadkových košů na psí exkrementy. Průběžně je také prováděno pracovníky
na veřejně prospěšné práce mytí kontejnerů.

Statistika svezeného odpadu v letech 2010 – 2013
Kategorie odpadu

2010 (t)

2011 (t)

2012 (t)

2013 (t)

papír

537,24

495,41

525,83

542,75

plast

248,89

361,86

381,13

390,93

sklo

512,53

550,60

536,56

544,16

6,10

9,40

5,50

5,74

12,24

3,88

5,90

2,77

917,87

1 166,44

1 072,26

1 247,79

16 796,96

17 426,34

16 741,73

15 679,24

3 829,89

4 787,17

4 464,79

4 302,66

4 741,06

4 978,40

4 500,53

2 074,18

12,50

10,25

19,90

18,74

tetrapack
kovy
biologicky rozložitelný odpad
směsný komunální odpad
objemný odpad
ostatní odpady
(stavební odpady, zemina, biolog.
nerozložitelný odpad...)
nebezpečné odpady
(barvy, oleje, baterie, zářivky ...)

Náklady na zajištění odpadového hospodářství:
r. 2011
61 222 tis. Kč
r. 2012
65 107 tis. Kč
r. 2013
67 359 tis. Kč

Cíle pro další období:
- zajistit plán revitalizace kontejnerových stanovišť, vč. plánu obnovy sběrných nádob,
- zajistit kontrolu využívání systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním
odpadem podnikatelskými subjekty
- připravit další projekty zaměřené na zvýšení a propagaci třídění využitelných složek
komunálního odpadu

Zpráva o činnosti 2010 - 2014 | 61

SPRÁVA A ÚDRŽBA HŘBITOVŮ
Ve správě odboru komunálních služeb je celkem 5 hřbitovů - Nový komunální hřbitov, Starý
komunální hřbitov a Katolický hřbitov v Havířově-Prostřední Suché, hřbitov v HavířověŠumbarku a hřbitov v Havířově-Bludovicích.
- každoročně jsou budovány sestavy kolumbárií na hřbitově v Havířově-Šumbarku
(od r. 2011-2014 vybudováno 20 ks sestav, tj. 320 ks schránek pro 5 uren.
- opraveno oplocení na hřbitově v Havířově – Prostřední Suchá
- doplněny betonové lavičky včetně květináčů k smuteční obřadní síni v Havířově-Šumbarku
- doplněny lavičky na hřbitov v Havířově-Bludovicích
- oprava obřadní síně na hřbitově v Havířově-Šumbarku (oprava venkovní dlažby, oprava
omítky a oprava kašny)
V oblasti péče o válečné hroby na území ORP Havířov byly vynaloženy náklady na opravy
za dané období ve výši celkem 236.690,- Kč (v roce 2013 56.050,- / v r.2012 – 124.767,- /
v r.2011 – 23.700,- / v roce 2010 – 32.173,- Kč) na údržbu a opravy pietních míst a válečných
hrobů, kterých je na území ORP Havířov umístěno celkem 33.

ÚDRŽBA ZELENĚ
Prostřednictvím odboru komunálních služeb je realizována pravidelná údržba zeleně
na území města Havířova. Pravidelně spolupracuje při zajišťování akcí Havířov v květech,
konference „Zelená města – města budoucnosti“ a podílel se na zajištění akce floristické
soutěže EUROPA CUP 2011.
r. 2011 - byla dokončena realizace akce „Ozelenění středových pásů Hlavní a Dlouhé třídy,
Havířov“. Zpracována projektová dokumentace stavby „Rekonstrukce lesoparku Stromovka“.
Zhotoveno umělecké dílo „Duch stromů“ umístěné v nejstarší aleji Metasekvojí v
České republice na náměstí Republiky.
r. 2012 - dokončena PD k územnímu rozhodnutí na „Park sponzorů“ pod budovou soudu.
Nákup a instalace 4 ks zahradnických systému TOP 150 pyramida instalované 2 ks před
budovou magistrátu a 2 ks před Zámkem. Pořízení ortofotomapy CIR, která ukazuje vitalitu
zeleně ve městě.
r. 2013 - uzavřena rámcová smlouva na nákup květin pro letní a podzimní výsadbu.
Provedena kontrola stromů v části Havířov-Město a Havířov-Šumbark (stará část). Výsadba
„Motýlí louky“ v oblasti Meandry řeky Lučiny. Oprava studánky. Příprava akce „Revitalizace
zeleně na území statutárního města Havířov“ s realizací v roce 2014.
r. 2014 - bylo provedeno vyhodnocení a následně realizace nápravných opatření
vyplývajících z kontroly stromů. Byla zahájení realizace náhradní výsadby za pokácené
stromy.

Čerpání finančních prostředků na úseku údržby zeleně:
r. 2010
37 050 tis. Kč
r. 2011
38 276 tis. Kč
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r. 2012
r. 2013

37 264 tis. Kč
35 049 tis. Kč

DĚTSKÝ MOBILIÁŘ
V průběhu roku jsou prováděny průběžné kontroly a následně případné opravy městského
mobiliáře. Přímo u dětského mobiliáře provádíme roční odborně technické kontroly,
následně provozní kontroly a běžné kontroly. Na základě těchto kontrol dochází i k celkové
rekonstrukci stávajících mobiliářů tak, aby odpovídaly normám ČSN EN 1176-7-11.
Průběžně jsou realizovány opravy a instalace dětského a městského mobiliáře v závislosti
na skutečném stavu.
r. 2011
- nový dětský mobiliář
1 548 tis. Kč
r. 2012
- nový dětský mobiliář
933 tis. Kč
vč. výstavby Discgolfového hřiště ve Stromovce a venkovního fitness na ul. Horymírova
r. 2013
- nový dětský mobiliář
727 tis. Kč
vč. Revitalizace dětského hřiště v Havířově-Šumbarku k volnočasovému využití v rámci
projektu Nadace OKD
Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. poskytuje finanční příspěvek – finanční podporu (dar)
na výstavbu, příp. doplnění dětského mobiliáře na území města. Cílem projektu je zlepšení
kultury bydlení, využití volného času obyvatel dané lokality a umožnění dětem a mládeži
využívat tento mobiliář k hrám, vedoucích ke zdokonalování zručnosti a vytvoření tak
prevence proti kriminalitě a drogám. V roce 2011 činil dar 220 tis. Kč, v roce 2012 to bylo
celkem 270 tis. Kč, v roce 2013 ve výši 220 tis. Kč a pro rok 2014 je schválen příspěvek ve výši
250 tis. Kč.
Dále byla realizována akce Zlepšení systému povodňové služby a protipovodňové ochrany
(varovný informační systém) jejíž celkové náklady dosáhly 22 011 tis. Kč.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Historicky největší investiční akcí byla výstavba kanalizace v Dolní a Prostřední Suché,
v Bludovicích a Dolních Datyních, která znamená odvedení splaškových vod a jejich likvidaci
v souladu s platnou legislativou. Délky kanalizačních řádů v jednotlivých částech byly
následující – v Prostřední Suché 6,3 km, v Dolní Suché 12,49 km, v Bludovicích 6,22 km
a Dolních Datyních 10,89 km. Nová kanalizace umožní napojení okolo tisíce kanalizačních
přípojek majitelů rodinných domů. Odbor životního prostředí vydával stavební povolení pro
stavby kanalizačních řádů, přečerpávacích stanic a čistíren odpadních vod. Následně bylo
povoleno užívání nově vystavěných řádů kolaudačním souhlasem. Čistírny odpadních vod
jsou v současné době ve zkušebním provozu, aby byla řádně prověřena jejich funkčnost.
Statutární město Havířov je dlouhodobě zařazeno mezi oblasti se znečištěným ovzduším,
a to zejména suspendovanými částicemi frakce PM10. Na území města Havířova se
nenacházejí stacionární zdroje znečišťování ovzduší, které by se významným způsobem
podílely na znečišťování ovzduší v Havířově. Výjimku snad mohou tvořit plošné zdroje
znečišťování ovzduší, jako jsou plochy, na kterých probíhají rekultivace, dále plochy, na
kterých je skladováno uhlí či kaly a také mobilní zdroje znečišťování - doprava.
Jelikož znečištěné ovzduší se netýká pouze města Havířova, ale celého regionu, vznikla v roce
2011 Pracovní skupina k řešení nevhodné situace z hlediska kvality ovzduší
v Moravskoslezském kraji. Členy pracovní skupiny jsou ministr životního prostředí, hejtman
Moravskoslezského kraje, primátoři Ostravy, Havířova, Karviné, starostové Českého Těšína
a Třince a odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu, Zdravotního ústavu. Pracovní
skupina se na svých jednáních pravidelně zabývá rovněž Akčním plánem Ministerstva
životního prostředí, který je stanoven vždy na daný rok, a město Havířov se aktivně podílí na
připomínkování tohoto akčního plánu.
Na území města Havířova je umístěna stanice Automatického imisního monitoringu (AIM),
která je součástí monitorovací sítě Českého hydrometeorologického ústavu v celé České
republice. Stanice AIM měří množství škodlivin v ovzduší, a to polétavého prachu (PM10).
V současné době jsou občané města informováni o stavu znečištění ovzduší prostřednictvím
informační tabule umístěné na budově v centru města na náměstí Republiky a rovněž na
internetových stránkách města Havířova, kde je též uveden odkaz na internetové stránky
ČHMÚ. Na ulici Hálkově v Havířově – Podlesí je umístěna monitorovací skříň Zdravotního
ústavu v Ostravě. Měření zde probíhá po dobu 6 týdnů, které jsou rovnoměrně rozloženy do
celého roku. Jsou zde měřeny polyaromatické uhlovodíky, benzen, PM10.
Na území města Havířova probíhají další měření, která jsou zajišťována Zdravotním ústavem
v rámci probíhajícího projektu Informační monitorovací systém průmyslového znečištění
v Moravskoslezském kraji.
V době smogové situace informujeme občany, školská zařízení, domovy seniorů o smogové
situaci, s doporučením, jak se v takové situaci chovat. Upozornění probíhá elektronickou
e-mailovou cestou, uveřejněním zprávy o smogové situaci na internetových stránkách města
a prostřednictvím světelného informačního panelu, umístěného na Hlavní třídě.
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Město Havířov podpořilo kampaň Ministerstva životního prostředí ČR: “ Dýcháme to, čím
topíme“ – týden za čisté ovzduší, která proběhla v měsíci únoru 2012 v Havířově. Setkání
proběhlo se zástupci města Havířova a diskutovalo se na téma znečištění ovzduší, co ho
způsobuje a jaké kroky by mohly vést k jeho zlepšení. Na přelomu měsíců říjen – listopad
2011 byla v Havířově uskutečněna putovní výstava posterů v rámci projektu: „Podpora
lokálního vytápění biomasou“.
V měsíci listopadu 2013 ve spolupráci s autorem výstavy, společností ENVIRTA CZ, statutární
město Havířov uspořádalo výstavu fotografií pod názvem: „Víme co dýcháme? aneb prach
pod elektronovým mikroskopem“ v prostorách kina Centrum.
V současné době se na území města nachází 16 ks památných stromů chráněných dle § 46
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Z tohoto počtu je jeden kus v k. ú. Prostřední Suchá, jeden kus je v k. ú. Havířov-Město poblíž
řeky Lučiny a zbytek jsou stromy tvořící pozůstatek oboustranné aleje podél bývalé Císařské
cesty u autobusového nádraží v k. ú. Bludovice.
V roce 2013 založil odbor životního prostředí ve spolupráci s odborem komunálních služeb
motýlí louku pro posílení populací hmyzích opylovačů a pro zlepšení jejich životních
podmínek v biokoridoru podél Lučiny.
V roce 2013 navázal odbor životního prostředí spolupráci s Diagnostickým ústavem pro
mládež v Ostravě, který umožnil několika svým svěřencům, aby pomáhali po tři podzimní
soboty při údržbě cenné mokřadní lokality u soutoku Lučiny a Sušánky.
Pravidelně každoročně jsou pořádány odborné konference „Zelená města – města
budoucnosti“ v kulturním domě Radost. V roce 2011 byla na téma Kvetoucí sídla Evropy,
v roce 2012 Zeleň pietních míst, v roce 2013 Parky našich sídel a v letošním roce bude na
téma Zeleň pro sídliště. Konference jsou mezinárodní, své příspěvky zde přednášejí též
lektoři z Polska a ze Slovenska. Některé z těchto konferencí byly doplněny tematickou
výstavou. Všechny konference byly hojně navštíveny odborníky, účastníky zejména
z blízkého okolí také i vzdálenějších částí republiky. Minulé ročníky konference byly velmi
kladně hodnoceny.
V letech 2012 až 2014 proběhla jednání se zástupci Lesů České republiky, s. p., ve věci
plánování a umisťování těžeb dřeva v příměstských lesích města Havířova. Bylo dohodnuto,
že Lesy České republiky, s. p., budou volit citlivější postupy obnovy lesa, těžby budou
rozloženy do delšího časového úseku a budou prováděny jen na menších plochách. Občané
Havířova jsou o hospodaření v příměstských lesích informováni formou informačních tabulí,
které Lesy ČR rozmístily v lesoparku nad Merkurem. Lesy ČR každoročně na podzim
předkládají odboru životního prostředí plán těžeb na další rok, na základě těchto plánů
budou probíhat další jednání.
Město Havířov v roce 2013 realizovalo projekt „Zlepšování systému povodňové služby
a preventivní protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov“. Jako součást projektu
byla realizována veřejná zakázka „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov – Digitální povodňový plán města
Havířov a ORP“, který má ve správě odbor životního prostředí.
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Odbor životního prostředí v rámci realizace projektu „Digitalizace městského archivu“
zdigitalizoval v roce 2013 dokumenty agendy vodního hospodářství, čímž dojde k zajištění
garantovaného uložení, ochrany a zpřístupnění dokumentů, význam je spatřován také v tom,
že jsou tak chráněny dokumenty, kterým hrozí nebezpečí fyzického poškození či rozpadu
v důsledku jejich častého používání.
Problematika znečišťování ovzduší
Lokální topeniště jsou na území našeho kraje hustě rozmístěna na relativně malé ploše,
jejich emise jsou proto velmi významné, i proto, že jsou vypouštěny přímo do dýchací zóny
obyvatel. Topeniště umístěná zejména v rodinných domcích jsou v převážné míře zastaralá,
navíc mnohdy využívají jako palivo materiály patřící do separovaného sběru a komunálních
odpadových nádob. Ke zlepšení kvality ovzduší přispěje osvěta občanů, zejména v oblasti,
jak správně topit. Obyvatelé, kteří provozují dnes již nevyhovující kotle na tuhá paliva, měli
možnost požádat o dotaci na výměnu zastaralého kotle za nový, moderní. V průběhu
příštích několika let tak budou muset stejně učinit, protože jejich kotel už nebude emisně
vyhovovat nové legislativě na úseku ochrany ovzduší. Doporučujeme občanům využít nové
dotační programy na změnu vytápění.
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MĚSTSKÁ POLICIE HAVÍŘOV
V roce 2011 rozpočet městské policie po všech úpravách činil celkem 66.495.280,- Kč.
Na provoz byla původně schválena částka 64.442.000,- Kč. Výdaje MP se v průběhu roku
zvýšily o tyto položky:
259 840,- Kč na nákup aktualizace informačního systému, rozšíření datového úložiště,
nákup elektronické zabezpečovací signalizace pro připojení detašovaných
pracovišť MP Havířov-Šumbark, ul. Dukelská 9a a Havířov-Prostřední Suchá,
ul. Kpt. Jasioka 2, nákup výpočetní techniky pro detašovaná pracoviště,
nájemné za umístění kamerového systému a za prostory ”Linky bezpečí”
a za zajištění přednášky o bezpečnosti silničního provozu
125 440,- Kč jako podíl města na neinvestiční dotaci na projektu „Pro bezpečnější Havířov”
260 000,- Kč dotace MVČR na neinvestiční projekt „Asistent prevence kriminality”
a projekt ” Pro bezpečnější Havířov”
1 408 000,- Kč z ÚZ 419 - sociální fond MP Havířov
Strážníci řešili celkem 24 201 přestupků a na pokutách vybrali 1 600 920,- Kč. Z celkového
počtu přestupků vyřešili na místě 80,7 % přestupků a 19,3 %, tj. 4666 přestupků oznamovali
k dalšímu řešení ke správnímu orgánu. Počet řešených přestupků v dopravě k ostatním
přestupkům proti veřejnému pořádku je v poměru 40 % k 60 % což ukazuje na nasměrování
činnosti strážníků do oblasti řešení místních záležitostí veřejného pořádku nikoliv pouze
v dopravě. Oproti roku 2010 strážníci v roce 2011 odhalili a řešili o 2804 přestupků více, ale
správnímu orgánu k dořešení bylo oznámeno o 364 přestupku méně, z čehož vyplývá, že
strážníci více přestupků vyřešili přímo na místě a svědčí to o zlepšení činnosti strážníků při
projednávání přestupků.
Na základě požadavků občanských komisí z Havířova-Šumbarku a z Havířova-Prostřední
Suché byla ve spolupráci s RPG připravena a dne 19.12.2011 slavnostně předána dvě
detašovaná pracoviště MP na ul. Dukelská 9a v Havířově-Šumbarku a na ul. Kpt. Jasioka 2
v Havířově-Prostřední-Suché. Tato pracoviště jsou nepřetržitě obsazována strážníky městské
policie a slouží k zlepšení bezpečnostní situace a veřejného pořádku v těchto dvou lokalitách.
V roce 2012 rozpočet městské policie po všech úpravách činil celkem 71.197.324,- Kč. Na
provoz městské policie byla původně schválena částka 68.359.000,- Kč. Výdaje MP se
v průběhu roku zvýšily o tyto položky:
986.350,- Kč na nákup radaru pro měření rychlosti k pevné zástavbě do služebního vozidla
pro Městskou policii, uhrazení nájmu za umístění Městského kamerového
systému na ul. Fibichova, uhrazení nájmů a služeb na detašovaných
pracovištích na ul. Kpt. Jasioka, Prostřední Suchá a ul. Dukelská, HavířovŠumbark, zpracování studie na rekonstrukci Městského kamerového
dohlížecího systému, projekt „Uber plyn a zpomal“
257.910,- Kč jako podíl města na neinvestiční projekt „Ženy naučte se bránit“
(tisk příručky) a projekt „Asistent prevence kriminality“
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238.000,- Kč dotace MVČR na neinvestiční projekt ”Asistent prevence kriminality”
a projekt „Ženy naučte se bránit“ (pronájem tělocvičny, tatami)
98.064,- Kč z ÚZ 14019 od 1.7.2012 „Asistent prevence kriminality“ financován EU
1.258.000,- Kč z ÚZ 419 - sociální fond MP Havířov
Strážníci řešili celkem 22 047 přestupků a na pokutách vybrali 1 335 983,- Kč, z celkového
počtu vyřešili na místě 86,7 % přestupků a 13,3 %, tj. 2939 přestupků oznamovali k dalšímu
řešení ke správnímu orgánu. Počet řešených přestupků v dopravě k ostatním přestupkům
proti veřejnému pořádku je v poměru 42 % k 58 %. Oproti roku 2011 strážníci v roce 2012
odhalili a řešili celkem o 2154 přestupků méně, ale správnímu orgánu k dořešení bylo
oznámeno o 1727 přestupků méně, z čehož vyplývá, že strážníci více přestupků vyřešili přímo
na místě a svědčí to o zlepšení činnosti strážníků při projednávání přestupků.
Menší počet odhalených přestupků byl zapříčiněn jednak nepřetržitým zajišťováním činnosti
na Detašovaných pracovištích městské policie na ulici Dukelské 9a v Havířově-Šumbarku a na
ul. Kpt. Jasioka 2 v Havířově-Prostřední Suché 4 až 6 strážníky denně. Dále také celkovým
posunem činnosti strážníků do oblasti bezpečnosti osob a jejich majetku.
V roce 2013 rozpočet městské policie po všech úpravách činil celkem 71.151.200,- Kč.
Na provoz městské policie byla schválena částka 68.903.000,- Kč, Výdaje MP se v průběhu
roku zvýšily o tyto položky:
450.000,- Kč zvýšení výdajů na základě Veřejnoprávní smlouvy s obcí Horní Suchá.
(Tyto prostředky jsou určeny na mzdy, povinné pojistné hrazené
zaměstnavatelem a náklady spojené s výkonem služby – pohonné hmoty,
amortizace vozidla, stravné.)
243.000,- Kč na zpracování projektové dokumentace k výběrovému řízení na dodávku
rozšíření a modernizaci Městského kamerového dohlížecího systému,
uhrazení nákladů za služby spojené s užíváním prostor
za detašovaná pracoviště Městské policie,na pronájem zařízení „Simulátor
nárazu“, na provozní náklady při realizaci projektu „Ženy naučte se bránit“
na nákup a pokrytí provozních nákladů na 1 rok 2 ks fotopastí
403.200,- Kč z ÚZ 14019 „Asistent prevence kriminality“ financován Evropskou unii
1.152.000,- Kč z ÚZ 419 - sociální fond MP Havířov
Strážníci řešili celkem 23 362 přestupků a z tohoto počtu vyřešili na místě 84,8 % přestupků a
15,2 %, tj. 3556 přestupků oznamovali k dalšímu řešení ke správnímu orgánu. Počet řešených
přestupků v dopravě k ostatním přestupkům proti veřejnému pořádku je v poměru 38,5 %
k 61,5 %. Oproti roku 2012 strážníci v r. 2013 odhalili a řešili celkem o 1315 přestupků více.
Správnímu orgánu k dořešení bylo oznámeno o 617 přestupků více, což bylo zapříčiněnou
legislativní změnou při dořešování přestupků. Na pokutách vybrali 1 231 416,- Kč.
Na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Havířov a obcí Horní
Suchá zabezpečovali strážníci Městské policie Havířov místní záležitosti veřejného pořádku
i na území obce Horní Suchá od 1.1.2013 do 31.12.2013.
V rámci projektu Strážník blíže občanům bylo v roce 2013 území města Havířova rozděleno
na 13 částí tzv. okrsků shodných s obdobných rozdělením PČR. Do jednotlivých okrsků jsou
přiděleni strážníci – „patroni“ z jednotlivých komisariátů. Smyslem tohoto rozdělení města
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a strážníků bylo stanovit každému strážníkovi osobní odpovědnost za určenou část města.
Konkrétní rozdělení strážníků do jednotlivých okrsků je zveřejněno na webových stránkách
města Havířova.

Vyhodnocení stavu zaměstnanosti a čerpání rozpočtu MP Havířov
Porovnávací tabulka rok 2010 – 2013
počet plán čerpání

Počet zaměstnanců
Odvody a mzdy
Odvody a mzdy ÚZ 113
Odvody a mzdy ÚZ 14005
Investice
Provoz
Provoz ÚZ 113
Opravy a údržba
Sociální fond ÚZ 419

Sociální fond ÚZ 419
Celkem

56 706,00
125,44
260,00
413,00
6 295,00
259,84
1 028,00
1 408,00

56 627 538,00
124 992,00
247 984,00
392 600,00
6 010 461,78
259 034,00
1 027 506,64
1 175 298,00

99,86
99,64
95,38
95,06
95,48
99,69
99,95
83,47

66 495,28

65 865 414,42

99,06

59 584,00
251,91
186,00
97,44
1 090,00
850,00
6 347,00
142,35
0,62
52,00
1 338,00
1 258,00

59 542 562
46 842
177 043
97 444
1 074 620
825 000
5 967 513,33
115 236
620
51 960
1 337 488,40
1 013 689

99,93
18,60
95,18
100,00
98,59
97,06
94,03
80,96
100,00
99,93
99,97
80,58

71 197,32

70 250 017,73

98,67

61 424,00
403,20
680,00
6 123,00
312,00
1 029,00
28,00

59 849 709,00
415 338,00
627 615,00
5 729 240,60
288 895,85
1 020 947,76
28 000,00

97,44
103,01
92,30
93,57
92,59
99,22
100,00

1 152,00

942 286,00

81,80

71 151,20

68 902 032,21

96,84

2011

118

Celkem
Počet zaměstnanců
Odvody a mzdy
Odvody a mzdy ÚZ 14019
Investice ÚZ 113
Provoz
Provoz ÚZ 113
Opravy a údržba
Opravy a údržba ÚZ 113

%

115

Celkem
Počet zaměstnanců
Odvody a mzdy
Odvody a mzdy ÚZ 113
Odvody a mzdy ÚZ 14005
Odvody a mzdy ÚZ 14019
Investice
Investice ÚZ 113
Provoz
Provoz ÚZ 113
Provoz ÚZ 14019
Provoz ÚZ 14005
Opravy a údržba
Sociální fond ÚZ 419

skutečné čerpání

2012

119

2013
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Výroční zpráva o čerpání finančních prostředků z účelového fondu
„Fond pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově” ( ÚZ 113 )
Rok 2011
Zastupitelstvo města Havířova na svém řádném zasedání schválilo v roce 2011
čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného
pořádku ve městě Havířově :
Dne 28.3.2011 – usn.č.113/5ZM/11
231 000,- Kč - na zajištění mezd včetně odvodů pro asistenty prevence kriminality
Dne 20.6.2011 – usn.č.178/6ZM/11
29 440,- Kč - podíl města Havířova na projekt „Asistent prevence kriminality”
(260.000,- Kč byla dotace MVČR)
18 900,- Kč - sociálních věcí – sociálně psychologický výcvik pro rodiče a děti
5 000,- Kč - příspěvek na provoz MŠ Mládí
40 000,- Kč - příspěvek na provoz MŠ Petřvaldská
5 000,- Kč - příspěvek na provoz MŠ Gen. Svobody
20 000,- Kč - příspěvek na provoz MŠ Moravská
Dne 19.9.2011 – usn.č.255/7ZM/11
10 410,- Kč - nájem za umístění kamerového systému na střeše domu č.p.19/226
ul. Fibichova v Havířově-Městě v majetku SBD Havířov
8 290,- Kč - na nákup 2 ks informačních stojanových tabulí a 2 ks plexi kapes
na letáky pro MP
1 140,- Kč - na zajištění přednášky o bezpečnosti v silničním provozu pro studenty
střední školy – Vzdělávací akademie Havířov, Tajovského 2, Havířov-Podlesí
Dne 14.11.2011 – usn.č. 326/8ZM/2011
30 000,- Kč - na aktualizaci informačního systému
70 000,- Kč - na rozšíření datového úložiště
5 000,- Kč - na nájem za prostory “Linky bezpečí”
Dne 7.12.2011 – RMH schválila přesun mezi položkami § 5311 MP Havířov
92 000,- Kč

43 000,- Kč

- na nákup elektronické zabezpečovací signalizace pro připojení detašovaných
pracovišť MP Havířov v Havířově-Šumbarku, ul. Dukelská 9a
a v Havířově-Prostřední Suchá, ul. Kpt. Jasioka 2.
Systémy obsahují kompletní bezdrátovou elektronickou zabezpečovací
signalizaci s rádiovými vysílači včetně montáže
- nákup výpočetní techniky pro detašovaná pracoviště MP Havířov bez
online spojení se síti MP. Dvě sestavy obsahují:
počítač,tiskárnu,klávesnici,myš a software.
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Rok 2012
Zastupitelstvo města Havířova na svém řádném zasedání schválilo v roce 2012
čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného
pořádku ve městě Havířově:
Dne 28.3.2011 – usn.č.113/5ZM/2011
231.000,- Kč - na zajištění mezd včetně odvodů pro asistenty prevence kriminality
Dne 26.3.2012 – usn.č.424/12ZM/2012
46.600,- Kč - zakoupení 8 ks bezpečnostních chodítek „Walkodile“ pro ZŠ ul. Frýdecká
a MŠ ul. Moravská
10.448,- Kč - uhrazení nájmu za umístění části Městského kamerového dohlížecího
systému (MKDS) na ul. Fibichova
41.400,- Kč - uhrazení nákladů za služby spojené s nájmem za detašovaná pracoviště MP
Havířov na ul. Kpt. Jasioka, Havířov-Suchá a ul. Dukelská, Havířov-Šumbark
850.000,- Kč - nákup radaru pro měření rychlosti k pevné zástavbě do služebního vozidla
pro Městskou policii Havířov
40.000,- Kč - zpracování studie na rekonstrukci stávajícího MKDS pro MP Havířov
140.000,- Kč - pořízení 2 ks informativních radarů pro měření rychlosti pro odbor
komunálních služeb MMH
Dne 25.6.2012 – usn.č.480/13ZM/2012
180.000,- Kč - vybudování lokálního kamerového systému na ZUŠ L. Janáčka
35.000,- Kč - realizace projektu „Uber plyn a zpomal“
6.000,- Kč - realizace projektu „Ženy, naučte se bránit“
Dne 25.6.2012 – usn.č.489/13ZM/2012
20.912,- Kč - neinvestiční dotace v rámci programu „Asistent prevence kriminality“
Dne 24.9.2012 – usn.č. 580/14ZM/2012
3.500,- Kč - na úhradu DPH podpora MKDS v Havířově-Šumbarku
Dne 17.12.2012 – usn. č. 699/16ZM/2012
5.000,- Kč - na opravu dřevěné herní průlezky, která je součástí dopravního hřiště na MŠ
Mládí, Havířov-Šumbark
50.000,- Kč – nákup materiálu a ochranných sportovních pomůcek pro dopravní výchovu
dětí a žáků základních a mateřských škol v Havířově
15.000,- Kč - nákup materiálu pro ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark
5.000,- Kč – nákup koloběžek ZŠ Moravská, Havířov-Šumbark

Rok 2013
Zastupitelstvo města Havířova na svém zasedání dne 17.12.2012 usn.č.692/16ZM/2012
schválilo v čerpání rozpočtu MP Havířov na rok 2013 i čerpání Fondu bezpečnosti
ve výši 777 000,- Kč na nákup :
- digitálních mikrokamer (20ks) ve výši
40 000,-Kč
- kamery s HD rozlišením (1ks) ve výši 30 000,-Kč
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-

čipových čteček na psy (7ks) ve výši 50 000,-Kč
detektorů drog (40ks) ve výši
10 000,-Kč
nájemné za kamerový bod ul. Fibichova
11 000,-Kč
propagačního materiálů prevence ve výši 60 000,-Kč
kalibrace a ověření alkoholtestru ve výši 18 000,-Kč
recertifikace radaru ve výši
28 000,-Kč
výstražného, zvukového a
světelného zařízení ve výši
80 000,-Kč
osobního automobilu ve výši
450 000,-Kč

Dále Zastupitelstvo města Havířova na svých řádných zasedáních schválilo čerpání z Fondu
pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě
Havířově :
Dne 17.12.2012 – usn.č.700/16ZM/2012
(čerpání v roce 2013)
3.500,-Kč
- spolufinancování města na projektu poradenské centrum Khamoro –
bezpečné pracoviště
24.800,-Kč
- jako podíl města na spolufinancování projektu sociálně psychologický výcvik
pro rodiče s dětmi
Dne 25.3.2013 – usn.č.794/18ZM/2013
13.000,- Kč - na pronájem zařízení SIMULÁTOR NÁRAZŮ
46.000,-Kč
- na uhrazení nákladů za služby spojené s užíváním prostor za detašovaná
pracoviště MP Havířov.
Dne 24.6.2013 – usn.č.902/19ZM/2013
150.000,- Kč
- na zpracování projektové dokumentace k výběrovému řízení na dodávku
rozšíření a modernizace Městského kamerového dohlížecího systému
(MKDS) na ul. Jarošova, ul. Nákupní a mezi ul. Mládí a Jarošova
4.000,- Kč
- na provozní náklady při realizaci projektu Ženy, naučte se bránit
30.000,- Kč
- na nákup a pokrytí provozních nákladů na 1 rok 2ks fotopastí
Dne 23.9.2013 – usn. č. 914/20ZM/2013
50.000,-Kč
- pro MŠ Petřvaldská na nákup venkovních vitrín, chráničů, odrážedel a
koloběžek, učebních pomůcek pro dopravní výchovu a spotřební materiál
15.000,-Kč
- pro ZŠ Gen. Svobody – na nákup 2ks jízdních kol včetně cyklistické přilby a
další cyklistické výbavy pro dopravní výchovu
5.000,-Kč
- pro ZŠ Moravská na nákup koloběžek pro využití při výuce dopravní
výchovy pro žáky 1.st.
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ÚSEK KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
Oddělení kancelář primátora magistrátu města vykonává státní správu v oblasti krizového
řízení, ochrany utajovaných informací a válečných hrobů, zabezpečuje činnost bezpečnostní
rady obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce s rozšířenou působností, civilní
ochrany a požární ochrany obyvatelstva.
Na základě novelizací zákonů týkajících se krizového plánování byl nově zpracován Krizový
plán obce s rozšířenou působností Havířov, s důrazem na ochranu osob a majetku
a odstranění následků krizových situací na našem území s průběžným upřesňováním dat
během celého období.
Pro nutnou činnost Magistrátu města Havířova při mimořádných a krizových situacích byl
zpracován Plán krizové připravenosti Magistrátu města Havířova.
V oblasti obranného plánování byl nově přepracován Dílčí plán obrany podle nařízení
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Byly upřesněny objekty zařazené do oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, jako
jsou prodejny pro nouzové zásobování obyvatelstva, dále pak prostory pro umístění zásob
humanitární pomoci, čerpací stanice pro nouzové zásobování PHM pro subjekty na území
ORP a fyzické osoby a v neposlední řadě prostory pro případný nouzový výdej potravin.
Pro řešení a zabezpečení opatření k odstranění důsledků mimořádných a krizových situací
je určeno ve spolupráci s KÚ MSK 39 právnických a podnikajících osob na území města.
Pro vyrozumění obyvatelstva při mimořádných a krizových situacích byl vybudován varovný
informační systém ve městě Havířov, který slouží obyvatelům města mj. i k poskytování
dalších informací jako jsou např. dopravní uzávěry, objížďky, blokové čistění komunikací
a jiná informativní sdělení nekomerčního charakteru.
V rámci Krizového plánu ORP jsou nově zapracovány postupy činností např. při narušení
dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu nebo při vysoce nakažlivých nákazách.
Bezpečnostní rada ORP se schází pravidelně 2x ročně. Na jednání bezpečnostní rady obce
s rozšířenou působností je projednáván a posuzován stav zabezpečení a stav připravenosti
na krizové situace na ve správním obvodu ORP.
Mimořádně se sešla Bezpečnostní rada ORP k řešení situace po výbuchu zemního plynu
v roce 2013 v Havířově-Šumbarku na ulici Jarošové.

Povodňová komise města Havířov
Je zřízena k plnění úkolu ochrany před povodněmi. Schází se vždy jednou ročně a pak
v případě vyhlášení zvýšeného stupně povodňové aktivity.
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Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Na území města působí dvě jednotky Sboru dobrovolných hasičů a to Havířov Město
a Havířov Životice. Město, jako jejich zřizovatel, tyto podporuje zejména materiálním
vybavením. V oblasti zabezpečování úkolů pro zřízené jednotky sboru dobrovolných hasičů
byly plněny zejména tyto základní úkoly:
- pro zabezpečení akceschopnosti, spolehlivého plnění úkolů jednotek sborů byla za
stanovené období vynaložena celková částka 4.508.000,- Kč, která byla čerpána
zejména na provoz, logistického zabezpečení, udržování, popř. vylepšování technické
vybavenosti jednotek a čerpání PHM.
- byla vyřazena 2 speciální požární vozidla AVIA 30 K, AVIA 30 L z majetku města včetně
ekologické likvidace.
- v roce 2010 byla provedena oprava střechy přístavby garáže požární zbrojnice
Havířov Šumbark v celkové částce 1.650.000,- Kč.
- v roce 2014 byly provedeny další stavební úpravy požární zbrojnice Havířov Šumbark
v celkové částce 2.276.000,- Kč (nová hydroizolace zadní části budovy, vybudování ŽB
žumpy, oprava podlahy školící místnosti, výstavba nové zděné věže, vnitřní úpravy,
terénní úpravy kolem budovy aj.).
- ve čtyřech případech byl proveden bezúplatný převod z majetku HZS MSK do majetku
města pro činnost jednotek SDH v celkové hodnotě 119.746,- Kč (vozidlová
radiostanice, přetlakový ventilátor, protichemický oblek aj.).
- formou daru obdrželo statutární město Havířov pro činnost jednotek SDH
od Moravskoslezského kraje dary v celkové hodnotě 372.756,- Kč (kompletní dýchací
přístroje, protichemické obleky aj.).
- prostřednictvím účelových neinvestičních dotací určených na činnost jednotek SDH
byla z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Ministerstva vnitra ČR uvolněna celková
částka 251.500,- Kč (odborná školení, nákup věcné techniky aj.).
V oblasti ochrany obyvatelstva byla prováděna nejnutnější údržba stávajících stálých tlakově
odolných úkrytů v péči města (celkem 6 STOÚ) v částce 89.703,- Kč (elektrorevize, revize
hasících přístrojů, deratizace, malování, nákup 2 ks el. vysoušečů ).
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MAJETEK MĚSTA
Rok 2010
Celkový majetek města vedený v účetnictví k 31.12.2010:

7 209 477 202,89 Kč

- Začátkem roku 2010 byly uzavřeny dvě smlouvy o budoucí kupní smlouvě na výstavbu
nestátních zdravotních zařízení, zubní ambulance na ulici U Stromovky v Havířově-Městě
a ortopedické ambulance na ulici Marušky Kudeříkové, Havířov-Město.
- Byly uzavírány nové smlouvy na pronájem části pozemků, za účelem vyhrazených
parkovacích míst pro vozidla taxi, na základě veřejné soutěže. Nájemní smlouvy byly
uzavírány na dobu jednoho roku s možností opakovaného prodloužení.
- Na základě dlouhodobých jednání město uzavřelo se společností Dukla Industrial Zone, a.s.
smlouvy na převod pozemků a komunikací v k.ú. Dolní Suchá, v areálu bývalého dolu Dukla,
za účelem opravy stávajících komunikací, vybudování nových komunikací, vybudování
inženýrských sítí v rámci projektu Příprava území po ukončení hornické činnosti polyfunkční území areálu bývalého dolu Dukla.
- Současně byla mezi městem a společností Dukla Industrial Zone, a.s. uzavřena smlouva
o spolupráci, na základě které se společnost Dukla Industrial Zone, a.s., zavázala převést
městu Havířovu objekt tribuny u fotbalového hřiště v Prostřední Suché, včetně zřízení
věcného břemen přístupu a příjezdu k tribuně.
- V rámci přípravy investiční akce „Parkovací dům, ulice Dělnická“ město uzavřelo se
společností Rhenus Development s.r.o. směnnou smlouvu, kdy získalo pozemky veřejného
parkoviště na ulici Dělnická u Městské sportovní haly, a společnost Rhenus Development
s.r.o. se stala vlastníkem pozemku a veřejného parkoviště u Národní třídy v centru města.
Obě smluvní strany se pod vysokou pokutou zavázaly provozovat obě parkoviště bezplatně
po dobu 10 let.
- Byly realizovány výkupy pozemků od jednotlivých vlastníků v rámci stavby „Odkanalizování
města Havířova - lokalita Dolní Suchá“ a průběžné byly vypořádány stavby cizích vlastníků
na pozemcích města nebo stavby města na cizích pozemcích, např. garáže, trafostanice,
komunikace apod.
Dalšími významnými převody nemovitostí byly:
- odkoupení pozemků od společnosti Dukla Industrial Zone, a.s. v rámci projektu Příprava
území po ukončení hornické činnosti - polyfunkční území areálu bývalého dolu Dukla
- prodej pozemků Moravskoslezskému kraji u Dětského domova (přístup a zahrada)
v Prostřední Suché
- darování pozemků Sportovnímu klubu vzpírání Baník Havířov pod jejich haly v kat.
- území Bludovice (u Víceúčelové haly Havířov)

Rok 2011
Celkový majetek města vedený v účetnictví k 31.12.2011:

7 847 333 204,35 Kč

- V lednu roku 2011 byla uzavřena kupní smlouva se společností DiaGet s.r.o., vlastníkem
dokončené stavby nestátního zdravotního zařízení – ortopedické ambulance na ulici
Marušky Kudeříkové v Havířově-Město.
- Jednání s vlastníky pozemků o výkupech pozemků, na kterých se nachází místní
komunikace Zákostelí v Havířově-Bludovicích. Po projednání výkupů v orgánech města byly
následně uzavřeny kupní smlouvy.
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- V srpnu 2011 byla uzavřena kupní smlouva s manžely Gwuzdovými, vlastníky dokončené
stavby nestátního zdravotního zařízení – zubní ambulance na ulici U Stromovky, HavířovMěsto.
- V říjnu 2011 město odkoupilo od vlastníka u ulice Jarošová, Havířov-Šumbark, pozemky
včetně staveb s tím, že zde město zřídí sběrný dvůr, nejen pro část města Šumbark.
- Probíhala privatizace bytového fondu podle Zásad pro převod vlastnictví jednotky
a spoluvlastnictví na společných částech domu z majetku města Havířova dle zákona
č. 72/94 Sb., v platném znění, schválených zastupitelstvem v červnu 2007 a posledních
změn, týkající se stanovení ceny a platebních podmínek v těchto zásadách, schválených
zastupitelstvem města v březnu 2011, s účinností od 1.4.2011.
- Rada města v červnu 2011 schválila nové zásady pro přidělování bytů. Jejich účelem bylo
stanovit způsob podávání a vyřizování žádosti o nájem bytu v majetku města, nové
podmínky nájemní smlouvy na obecní byt a přidělování bytů mimo bytový pořadník.
- V listopadu 2011 schválila rada města Zásady pronájmu garáží v obytných domech
ve vlastnictví statutárního města Havířova.
Průměrná inflace stanovená ČSÚ za rok 2010 byla 1,5 %. V souladu s Metodikou
pronájmu nebytových prostor v majetku města Havířova, bodem č. 4, se nájemné
neupravovalo o výši inflace za uplynulý rok (hranicí jsou 2 % průměrné inflace).
Dalšími významnými převody nemovitostí byly:
- uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku za účelem výstavby
firemního sídla společnosti B4B Inkasso s.r.o. v kat. území Bludovice
- prodej nebytové jednotky v domě na ul. Matuškova č.p. 1050, Havířov-Město
(bývalý klub důchodců)

Rok 2012
Celkový majetek města vedený v účetnictví k 31.12.2012:

8 512 507 889,47 Kč

- Jednání s vlastníky pozemků o výkupech pozemků, na kterých se nachází místní
komunikace Záhumenková v Havířově-Bludovicích.
- Byly realizovány další výkupy staveb a pozemků v rámci investiční akce „Rozšíření hřbitova
v Havířově - Šumbarku“.
- V červnu 2012 obdrželo město žádost společnosti McDonald´s ČR o prodej pozemků v kat.
území Havířov - město (u Městské sportovní haly) za účelem výstavby restaurace rychlého
občerstvení a započala jednání o ceně a výměře požadovaných pozemků.
- Propukla metylalkoholová aféra a dva nájemci stánků v části města Šumbark obdrželi
výpovědi z nájmu pozemků s následným odstraněním prodejního stánku.
- Odbor připravil podklady pro nové Zásady pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení
věcného břemene, které schválila rada města v březnu 2012.
- Bylo zpracováno na 260 smluv o výpůjčce pozemku v rámci stavby „Odkanalizování města
Havířova – IV. Etapa – lokalita Důlňák, U Jelena, Zákostelí, Petřvaldská“. Pokračovaly
výkupy pozemků v kat. území Šumbark, na kterých se nachází stavby – zpevněné plochy
v majetku města, a prodeje pozemků pod stavbami garáží, na stavby rodinných domů a za
účelem rozšíření zahrad.
- Došlo k odkoupení vodovodního řadu a jednotné kanalizace v kat. území Dolní Suchá
v souvislosti se stavbou Příprava území po ukončení hornické činnosti - polyfunkční území
areálu bývalého dolu Dukla.
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- V souvislosti s výstavbou 22 rodinných domů a domu pro seniory společností RAMONA,
spol. s.r.o. v lokalitě Čapí hnízdo mezi ul. Výletní a Petřvaldská, v části města Šumbark,
schválilo zastupitelstvo města v září 2012 pojmenování nové ulice s názvem Čapí hnízdo.
- Zastupitelstvo města schválilo v prosinci 2012 odkup celkem 29 kusů autobusových
čekáren od společnosti euroAWK, čímž byl uzavřen dlouhodobý nájemní vztah, který trval
od roku 1991.
Průměrná inflace stanovená ČSÚ za rok 2011 byla 1,9 %. V souladu s Metodikou
pronájmu nebytových prostor v majetku města Havířova, bodem č. 4, se nájemné
neupravovalo o výši inflace za uplynulý rok.

Rok 2013
Celkový majetek města vedený v účetnictví k 31.12.2013:

8 688 203 446,04 Kč

- Pro sjednocení pozemků v areálu bývalého dolu Dukla získalo město směnou pozemky
společnosti Autodům Vrána s.r.o. za pozemky u rondelu v Havířově-Městě, které navazují
na pozemky ve vlastnictví této společnosti.
- V polovině roku 2013 byla uzavřena kupní smlouva se společností RPG RE Commercial s.r.o.
na převod stavby tribuny u fotbalového hřiště v Havířově - Prostřední Suchá, včetně zřízení
věcného břemene přístupu a příjezdu.
- Společnost Zelené Terasy a.s., která měla v nájmu pozemky za účelem výstavby
polyfunkčního obytného domu na Národní třídě, Havířov-Město, přestala platit nájemné.
Přes veškerá jednání se zástupci společnosti, se městu nepodařilo získat nájemné za
pronajaté pozemky, a město Havířov, na základě schválení zastupitelstva města, odstoupilo
od uzavřených smluv s touto společností a předalo celou záležitost k dořešení advokátní
kanceláři.
- Koncem roku převedlo město za úplatu Městské realitní agentuře s.r.o. pozemky, které
společnost užívá a které přímo navazují na areál údržby společnosti v Havířově-Podlesí.
- V roce 2013 vypořádal odbor pozemky pod komunikacemi ulic Středová, Obvodová a
částečně i pod komunikací ul. Veveří v části města Prostřední Suché.
- Bylo uzavřeno dalších cca 190 smluv o výpůjčce pozemků v rámci stavby „Odkanalizování
města Havířova – lokalita Prostřední Suchá, ul. Fryštátská a Michalůvka”.
- Od října 2013 bylo zahájeno jednání se spol. RPG RE Commercial, s.r.o. o odkoupení
hotelových domů Merkur a Impuls, včetně pozemků v areálech.
- Významnou oblastí, která v roce 2013 zaznamenala velkých změn, byl způsob přidělování
bytů. S blížícím se termínem účinnosti nového občanského zákoníku a potřebou řešit
přidělování obecních bytů jiným způsobem, schválila rada města v září 2013 nové Zásady
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova. Na všechny
uvolněné byty v bytovém fondu města jsou dle nových zásad vyhlašovány veřejné záměry
pronájmů a nájemci jsou vybíráni ustanovenou komisí. Konkrétní nájemce bytů schvaluje
rada města na základě návrhu této komise.
- Ubytovací zařízení (ubytovna) v domě na ul. Střední 504/3 v Havířově-Šumbarku bylo
uvedeno do provozu 1.3.2013. Správcem nemovitosti je na základě mandátní smlouvy
Městská realitní agentura, s.r.o. Ubytovna slouží k dočasnému ubytování občanům města.
- V průběhu celého roku 2013 došlo ke konečnému vypořádání metropolitní optické sítě
(MOS) a byly uzavřeny smlouvy o zřízení věcných břemen pro stavby:
- MOS Studentská, 17. listopadu
- MOS Na Nábřeží, Národní, Karvinská
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-

MOS Havířov-Šumbark, oblast Mládí, Pujmanové, Konzumní
MOS VIII. etapa, 3 stavba
MOS IX. etapa
MOS X. etapa

Průměrná inflace stanovená ČSÚ za rok 2012 byla 3,3 %, a v souladu s Metodikou
pronájmu nebytových prostor v majetku města Havířova, bodem č. 4, mohla rada města
schválit zvýšení nájemného o výši inflace za uplynulý rok. Přesto se usnesla, že z důvodu
podpory podnikání ve městě Havířově v roce 2013 nájemné zvyšovat o výši inflace nebude.
Dalšími významnými převody nemovitostí byly:
- prodej pozemku v kat. území Bludovice pod vybudovaným sídlem spol. B4B Inkasso s.r.o.
- odkoupení fotbalové tribuny v Prostřední – Suché, včetně pozemku a zajištění přístupu
zřízením věcného břemene od společnosti RPG RE Commercial s.r.o.
- prodej pozemků společnosti MRA s.r.o. navazujících na areál údržby v Havířově - Podlesí
- uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků za účelem výstavby „Centra
bydlení pro seniory v Havířově-Šumbarku“, se společností EBM Partner a.s.
- odkoupení pozemků - sportoviště v kat. území Bludovice od Hotelové školy a Obchodní
akademie Havířov, s.r.o. a od Vzdělávací akademie Havířov s.r.o.
- přijetí daru pozemku - travnatá plocha u bývalé ZŠ Mánesova v kat. území Havířov - město
od Moravskoslezského kraje
- směnná smlouva a získání zastavěného pozemku a budovy bývalá ZŠ Mánesova a pozemku
u ulice Astronautů v kat. území Havířov-město od Moravskoslezského kraje směnou za část
budovy - tělocvičny ZŠ Gorkého se zastavěným pozemkem v kat. území Havířov-město.

Rok 2014
Informace o činnosti k 30.6.2014
- V lednu 2014 schválila rada i zastupitelstvo města záměr pronájmu a záměr prodeje
pozemků za účelem získání velkého investora pro město v lokalitě bývalého dolu Dukla.
V areálu jsou vybudovány inženýrské sítě, horkovod, opraveny staré a vybudovány nové
komunikace.
- V březnu 2014 společnost McDonald ´s ČR odstoupila od záměru koupě pozemků na ulici
Dělnická, Havířov-Město (u Městské sportovní haly) na výstavbu restaurace rychlého
občerstvení.
- V rámci dokončené a zkolaudované stavby Příprava území po ukončení hornické činnosti polyfunkční území areálu bývalého dolu Dukla byly v souladu se smlouvou o spolupráci
z roku 2010, uzavřeny se společností Asental Land s.r.o. smlouvy o zřízení pozemkové
služebnosti k jednotlivým zkolaudovaným stavbám a schválena směna pozemků pod
stavbami mezi městem a touto společností.
- Účinností nového Občanského zákoníku bylo nutno zpracovat a projednat řadu závazných
dokumentů města, zejména ve věci nakládání s majetkem města. Zastupitelstvo schválilo
v dubnu 2014 nové Zásady hospodaření s majetkem města. Odbor připravil a dal do
souladu s občanským zákoníkem nové Zásady pro převod vlastnického práva k jednotkám
z majetku města Havířova, které jsou připraveny k projednání v orgánech města.
- Zastupitelstvo schválilo v dubnu 2014 z důvodu špatného technického stavu demolici
obytného domu na ul. Obránců míru č.p. 701/9, 702/11, 703/13, 704/15, Havířov-Šumbark.
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- Rovněž schválilo v červnu 2014 prodej budovy samostatné přístavby zdravotního střediska
na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, pro vybudování zdravotnického centra poskytující služby
oftalmologie, optometrie, prodejny dioptrických brýlí a zdravotnických potřeb s tím, že do
doby prodeje v roce 2017 bude se společností uzavřena nájemní smlouva na tyto prostory.
Průměrná inflace stanovená ČSÚ za rok 2013 byla 1,4 %. V souladu s Metodikou
pronájmu nebytových prostor v majetku města, bodem č. 4, se nájemné neupravovalo
o výši inflace za uplynulý rok.
Dalšími významnými převody nemovitostí byly:
- prodej pozemku za účelem výstavby „Centra bydlení pro seniory v Havířově-Šumbarku“
společnosti EBM Partner a.s.
- nepeněžitý vklad Technickým službám Havířov a.s., a to pozemků a stavby sběrného dvoru
u ul. Jarošova v kat. území Šumbark .
Výše nájemné u bytů v majetku města Havířova
Jednostranné navýšení nájmů u městských bytů bylo podle zákona o jednostranném
zvyšování nájemného z bytu uplatněno od 1.ledna 2007 a následně vždy k 1.1. daného roku.
Rada města schválila s účinností od 1. 1. 2014 poskytnutí diferencované slevy z nájemného
50,02 Kč/m²/měsíc u bytů ve vlastnictví města Havířova takto:
- sleva z nájemného ve výši 5,02 Kč/m²/měsíc u bytů v domech, kde nebylo provedeno
ani celkové zateplení obvodového pláště bytového domu ani výměna oken,
- sleva z nájemného ve výši 7,52 Kč/m²/měsíc u bytů s bezbariérovými úpravami
a u bytů bez centrálního zásobování teplem.

Průběh privatizace bytového fondu města Havířova
Od roku 2008 bylo z celkového počtu 54 bytů schválených k privatizaci Zastupitelstvem
města Havířova prodáno k 30.6.2014 celkem 49 bytů za celkovou částku 14.443.401,- Kč.
Zastupitelé schválili pouze prodej bytů v obytných domech, kde v době rozhodnutí města
zahájit privatizaci bytů nebylo město jediným vlastníkem bytů v těchto bytových domech.
Privatizaci bytů v majetku města Havířova realizuje na základě mandátní smlouvy Městská
realitní agentura, s.r.o.

ÚDRŽBA BYTOVÝCH DOMŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR
Přehled zaplacených čistých nájmů za období od 2010 - 30.6.2014
BYTY
1-12/2010
1-12/2011
1-12/2012
1-12/2013
1-6/2014
Celkem

předpis
206 425 830
206 692 318
241 508 092
263 990 530
134 039 891
1 052 656 661

dluhy
-839 247
-1 471 529
-1 565 743
-2 488 513
-1 724 973
-8 090 005

zaplaceno
205 586 583
205 220 789
239 942 349
261 502 017
132 314 918
1 044 566 656
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Přehled zaplacených čistých nájmů za období od 2010 - 30.6.2014
NEBYTOVÉ PROSTORY
předpis
1-12/2010
18 287 284,00
1-12/2011
18 028 220,00
1-12/2012
17 645 951,00
1-12/2013
19 089 873,00
1-6/2014
10 527 917,00
Celkem
83 579 245,00

dluhy
-547 962,00
-357 338,00
-413 129,00
-208 437,00
-103 094,00
-1 629 960,00

zaplaceno
17 739 322,00
17 670 882,00
17 232 822,00
18 881 436,00
10 424 823,00
81 949 285,00

Náklady na opravy domovního fondu v letech 2010 – 2014

Opravy DF
Ostatní služby
- dom. fond
Celkem

2010
97 539 160
6 002 558
103 543 728

2011
2012
99 483 882 105 714 178

2013
116 391 240

I.pol. 2014
73 337 889

7 696 698

8 617 420

4 224 397

106 356 701 113 412 888

125 010 672

77 562 286

6 870 808

Seznam stavebních akcí na bytovém fondu rok 2010 – 2015
Rok
2010
2011
2011
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015

Místo
H.Malířové 2,4,2, Havířov Šumbark
Jarošová 31b, Havířov Šumbark
E.Destinnové 14,16, Havířov Šumbark
E.Destinnové 1a, 1b,1c Havířov Šumbark
Lidická 52a,52b, Havířov Šumbark
M.Pujmanové 20,22,24, Havířov Šumbark
Mládí 16, 18, 20,22 Havířov Šumbark
Mládí 9, 11,2 Havířov Šumbark
M.Pujmanové 4, 6, 8, Havířov Šumbark
M.Pujmanové 14, Havířov Šumbark

Kč bez DPH
18 811 444
16 391 991
10 951 308
18 504 365
8 787 270
11 687 682
35 044 366
16 442 379
7 535 748
16 774 765  projekt končí

Rekonstrukce domu na ul. Střední 3/504, Havířov - Šumbark rok 2010 – 2013
ROK
Etapa výstavby
2010
Rekonstrukce DPS 2.NP - 6.NP
2011
Zateplení fasády, střechy
2012
Rekonstrukce ubytovny
2013
Rekonstrukce bytů 7.NP -13.NP
Byla poskytnutá dotace "Zelená úsporám" ve výši 3 061 tis.Kč

Kč bez DPH
19 984 687
20 436 978
17 761 383
28 758 590

Výměna oken v cca 1900 bytů v roce 2013 v investičních nákladech 150 mil. Kč
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rok
2010
2011
2012
2013
2014

počet bytů město Havířov
7741
7735
7744
7675
7685

Za období 1/2010 – 6/2014 došlo k ukončení nájmu a vystěhování bytu u 433 nájemců, kteří
porušovali podmínky nájemního vztahu (dluhy, porušování občanského soužití, nepovolené
dispozice s bytem, apod.)

ÚZEMNÍ ROZVOJ MĚSTA
Rozvoj města z hlediska výstavby je realizován podle schváleného Územního plánu města
Havířova. Správní území města Havířov bylo řešeno Územním plánem města Havířov, který
byl schválen usnesením zastupitelstva dne 16.12.1999. Následně byly postupně zpracovány
změny územního plánu, až po poslední změny, a to Změnu č. 15 Územního plánu města
Havířova (vydána ZMH dne 20.12.2011 a Změnu č. 16 Územního plánu města Havířova, která
byla vydána Zastupitelstvem města Havířova dne 24. 9. 2012.
Vzhledem k tomu, že podle § 188 stavebního zákona v platném znění bylo nutno územní
plány obcí schválené před lednem 2007 upravit, provedené úpravy projednat a vydat, jinak
tyto územní plány pozbývají platnosti, dále s ohledem na potřebu zpracování územního
plánu nad katastrální mapou, potřebu celkové aktualizace územního plánu, uvedení
územního plánu do souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje apod.,
rozhodlo Zastupitelstvo města Havířov dne 14.11.2011 o pořízení nového územního plánu
v souladu se stavebním zákonem - zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Územním plánem Havířov je řešeno správní území statutárního města Havířov, které sestává
z k. ú. Havířov-město (642,67 ha), Bludovice (935,34 ha), Dolní Suchá (436,59 ha), Dolní
Datyně (217,44 ha), Prostřední Suchá (595,63 ha), Šumbark (379,82 ha). Celková rozloha
řešeného území je 3 207 ha.
Návrh Zadání Územního plánu Havířov byl projednán podle § 47 stavebního zákona
a k veřejnému nahlédnutí byl vystaven v období od 9.2.2012 do 12.3.2012. Na základě
schváleného zadání byl v srpnu až listopadu 2012 zpracován Urbanistickým střediskem
Ostrava, s.r.o. návrh Územního plánu Havířov, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území.
Územní plán Havířov byl vydán Zastupitelstvem města Havířova dne 7.4.2014, č. usnesení
1145/25ZM/2014. Nový Územní plán Havířov nabyl účinnosti dne 25.4.2014.
Celkové náklady na pořízení nového územního plánu města Havířova činily 996 000,- Kč.
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Mimo uvedené bylo na úseku územního rozvoje bylo realizováno:
V roce 2010
- Havířov
- Změna č. 14 ÚPn města Havířov
- Změna č. 15 ÚPn města Havířov
- Vyjádření statutárního města k opakovanému veřejnému projednání návrhu Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje
- Aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Havířov
- v okolních obcích
- Schválení zadání změny č.1 a č.2 ÚPn Těrlicko
- Změna č.7 a č.8 ÚPN obce Albrechtice
- Nový územní plán obce Albrechtice – práce na novém územním plánu
- konzultace s projektantem a obcí na pracovních schůzkách, kontrola návrhu nového
územního plánu, zda-li jsou splněny podmínky uvedené v zadání,
- Změna č.6 a č. 8 ÚPN obce Horní Bludovice
- Nový územní plán obce Horní Bludovice – práce na novém územním plánu
- Společné projednání návrhu změny č. 1 Změna č.1 ÚPn obce Horní Suchá a Změna č.1
regulačního plánu „Regenerace kolonie finských domků Horní Suchá – Podolkovice“
V roce 2011
- Havířov
- Změna č. 16 ÚPn Havířov
- Zahájení projednání zadání změny č. 16 ÚPn města Havířov
- v okolních obcích
- Změna č. 3 ÚPn Těrlicko - Rozhodnutí Zastupitelstva obce Těrlicko ze dne 6.5.2011
o pozastavení prací na pořizování změny č. 3.
- Vydání Nového územního plánu obce Albrechtice a obce Horní Bludovice
- Vydání Změny č.1 ÚPn obce Horní Suchá a Změny č.1 regulačního plánu „Regenerace
kolonie finských domků Horní Suchá – Podolkovice“
V roce 2012
- Havířov
- Vydání Změny č. 16 ÚPn Havířov
- 2.úplná aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Havířov
- v okolních obcích
- Vydání Změny č. 1 ÚPn Těrlicko
- Změna č. 2 ÚPn Těrlicko - předání změny č. 2 ÚPn Těrlicko Obci Těrlicko, která schválila
uzavření mandátní smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací
činnosti
- Schválení zadání změny č.1 územního plánu Horní Bludovice
- Schválení zadání Nového územního plánu obce Horní Suchá
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V roce 2013
- Havířov
- Prověření aktuálnosti všech zpracovaných územních studií, vypsání evidenčních listů
pro ukončení možnosti využití a jejich zaslání na KÚ MSK
- Aktualizace socioekonomických údajů v rámci rozboru udržitelného rozvoje území,
konzultace v průběhu realizace zakázky, kontrola závěrečné verze, převzetí dat
a zveřejnění
- Prezentace ÚAP u jednotlivých obcí ve správním území (září-říjen 2013 )
- v okolních obcích
- Veřejné projednání návrhu změny č.1 ÚPn Horní Bludovice
Dne 16.4.2013 byla provedena kontrola výkonu státní správy na úseku územního plánování
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na s výsledkem bez stanovení opatření.
V roce 2014
- Havířov
- Rozhodnutí o pořízení změny ÚPn Havířov z vlastního podnětu (bývalý areál Dukla)
- Zpracování návrhu 3.úplné aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou
působností Havířov včetně výkresové části a zveřejnění na webových stránkách
- v okolních obcích
- vydání ÚPn Horní Suchá
- Dokončení pořízení územní studie „Lokalita CHROST – Horní Suchá“ a podání krajskému
úřadu návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

ODBOR STAVEBNÍ A SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD
Pod tento odbor je začleněna činnost obecného stavebního úřadu, speciálního stavebního
úřadu, státní památkové péče, dozorové činnosti ve smyslu stavebního zákona,
vyvlastňovacího úřadu a činnost silničního správního úřadu, správní činnost na úseku stanic
měření emisí, taxislužeb a autoškol.
Za období 2010 - 2014 vydal stavební úřad celkem 3 994 rozhodnutí (územní rozhodnutí,
stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, změn účelu užívání apod.), uzavřel
54 veřejnoprávních smluv o umístění stavby nahrazujících územní rozhodnutí
a 86 veřejnoprávních smluv o provedení stavby nahrazujících stavební povolení, vedl celkem
2 vyvlastňovací řízení. Na úseku státní památkové péče bylo vydáno 90 rozhodnutí
a provedeno 152 místních šetření. Na úseku silničního správního úřadu a dopravního úřadu
bylo vydáno 2 616 rozhodnutí (povolení připojení, povolení uzavírek, atd.).
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Výkaz činnosti SSSÚ - agenda STAVEBNÍHO ÚŘADU za rok 2010 - 2014
Typ opatření
Územně plánovací informace
Územní souhlas
Územní rozhodnutí
rozhodnutí o umístění stavby
rozhodnutí o změně využití území
rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby
na využití území
rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
rozhodnutí o ochranném pásmu
Povolení výjimky z ustanovení vyhlášky
Sdělení k dělení a scelování pozemků
Ohlášení
stavby, terénních úprav, zařízení
drobných staveb
stavebních úprav
udržovacích prací
Spojená územní a stavební řízení
Stavební povolení
Povolení změny stavby před jejím dokončením
rozhodnutím
opatřením
Prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu
rozhodnutím
opatřením
Povolení k předčasnému užívání
Kolaudační rozhodnutí
Kolaudační souhlas
Oznámení o užívání stavby
Změna účelu užívání stavby
rozhodnutím
opatřením
Řízení o odstranění stavby
nařízení odstranění
zastavené řízení
Dodatečné povolení stavby
Odstranění stavby
rozhodnutím
opatřením
Rozhodnutí o nařízení
nezbytné úpravy
odstranění stavby, nebo závad na stavbě
údržby stavby
vyklizení stavby
zabezpečovacích prací
Reklamní, propagační, informační zařízení

2010

2011

2012

2013

67
185
121
115
0

62
134
90 + (12)
85 + (12)
0

56
140
188
117
35

2
173
126
120
5

0

1

29

0

6
0
8
107
172
152
0
20
0
16
188
21
17
4
7
4
3
4
36
141
86
91
8
83
40
11
29
41
19
2
17
1
0
1
0
0
0
2

4
0
8
95
143
122
0
21
0
15
132+(16)
27
26
1
6 + (2)
6 + (2)
0
2 + (1)
20+(1)
112+(1)
84
37
9
28
26
5
21
38
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0

7
0
6
68
186
101
37
44
4
29
97
32
30
2
52
45
7
0
15
112
90
100
42
58
52
8
44
41
26
10
16
2
0
2
0
0
0
2

0
1
3
69
136 (1)
96 (1)
0
38
2
21
117 (14)
48
35
13
3
3
0
2
15
135 (9)
122 + 1
61
5
56
36
10
26
35
8
2
6
1
0
0
1
0
0
0

1.pol.
2014
0
57
96
51
5

40
10
40

13
38
14

0

1
6
56
27
21
1
20
48
2
40
26
9
3
6
1

1
0
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rozhodnutím
opatřením
Rozhodnutí o vyvlastnění
Souhlasy, potvrzení, vyjádření, atd.
Jiné písemnosti
Rozhodnutí o pokutách
Příkaz
Rozhodnutí o zastavení řízení o přestupku/deliktu
Celkem řešených stížností
dle správního řádu
jiných
Celkem provedených
místních šetření
kontrolních prohlídek
Celkový počet odvolání proti rozhodnutí
neukončených odvolacích řízení
z toho potvrzených rozhodnutí
Uzavřené veřejnoprávní smlouvy
nahrazujících ÚR
nahrazujících SP

0
2
1
1 160
2 088
6
26
4
9
4
5
1 071
640
431
20
13
7
45
25
20

0
1
0
0
1
0
0
1
1
437
387
440 + 8
1 514
1 442
1 225
10 + (29) 10+(21) 13 (21)
0
21
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
4
4
899
779
912
469
429
408
430
350 504 + 48
3
4
7
1
3
4
2
1
3
28
17
39
12
8
7
16
9
32

1
154
524
7
1
1
9
7
2
315
144
171
6
3
3
11
2
9

Výkaz činnosti SSSÚ - agenda DOPRAVY za rok 2010 - 2014
Typ opatření
Rozhodnutí - uzavírky MK + povolování akcí,
vyhrazená parkoviště, zvláštní užívání MK
Připojení nemovitosti k MK
Stanovení dopravního značení
Stanoviska a vyjádření silničního správního úřadu
Koordinované stanovisko
Zařazení pozemních komunikací
Státní odborný dohled
Další řízení dle zák. č. 13/1997 Sb.
+ přestupky dle zák.č. 13/1997 Sb.
Stanovisko dopravního úřadu
Vydání (odevzdání) průkazu řidiče taxislužby
Vydání osvědčení dopravce
Vydání ev. čísla vozidla
Vyřazení vozidla z evidence taxislužby
Sankce taxislužba
Schválení výcvikových vozidel pro autoškoly
Vyřazení výcvikových vozidel
Zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění-ukončené
Zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění-opakované
(test nebo technika nebo jízda)
Zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění (vrácení)
Kontroly autoškol

2010

2011

2012

2013

1.pol.
2014

463

545

520

413

211

59
154
186
754
4
9

53
155
110
959
2
4

51
220
111
935
2
4

40
132
77
699
2
2

12
77
31
360
2
3

50 57 + 10 40 + 20

10

40
15
82
7
27
30
22
12
10
1 535

9
83
3
20
32
13
12
10
1 670

1
80
0
12
15
3
8
4
1 461

0
120
0
64
16
10
13
9
1385

0
69
0
5
6
4
8
2
650

1 355

1 410

1 864

1461

646

111
7

107
4

80
4

90
5

51
4
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Kontroly stanic měření emisí
Osvědčení k provozování stanice měření emisí
Rozhodnutí k provozování stanice měření emisí
Rozhodnutí k provozování autoškoly
Odnětí oprávnění pro stanici měření emisí
Sankce stanice měření emisí, autoškoly
Zkoušky profesní způsobilosti řidičů

2
1
1
1
0
0
135

1
0
0
1
0
0
32

2
3
3
5
0
2
26

3
0
0
1
2
1
39

1
0
0
6
0
0
24

INVESTIČNÍ VÝSTAVBA
Odbor investiční výstavby magistrátu města provádí investorsko-inženýrskou činnost
v oblasti samosprávy, řídí, koordinuje a zajišťuje investiční výstavbu v přípravné i realizační
fázi, sleduje kvalitu díla v průběhu záruční doby na dílo. Poskytuje podklady pro plán investic
a přípravu rozpočtu města. Zajišťuje a realizuje veřejné zakázky malého rozsahu a jejich
administraci dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, podlimitní veřejné zakázky
realizuje ve spolupráci s odborem právních služeb nebo externími subjekty. Odbor provádí
ostatní administrativní činnosti spojené s investiční výstavbou.
V červenci 2013 došlo k organizačním změnám. Vznikla dvě nová oddělení:
- oddělení podpory investic,
- oddělení přípravy a realizace investic.
Za období 2010-2014 bylo ve městě realizováno celkem 62 akcí ve finančním objemu
2 324 141,14 tis. Kč.
ROZPOČET
Struktura výdajů schváleného a upraveného rozpočtu OIV v letech 2010–2014 (v tis. Kč)
rok
2010
2011
2012
2013
2014

schválený
rozpočet
676 750,00
685 000,00
662 895,00
728 565,00
437 910,00

upravený
rozpočet
518 650,72
568 497,77
710 878,78
779 484,99
447 306,00

skutečnost
čerpání
% plnění
485 993,92
93,70
343 783,02
60,47
619 494,21
87,14
678 620,90
87,06
55 427,28
12,39

Struktura příjmů schváleného a upraveného rozpočtu OIV v letech 2010–2014 (v tis. Kč)
rok
2010
2011
2012
2013
2014

schválený
rozpočet
150,00
100,00
50,00
50,00
50,00

upravený
rozpočet
150,00
100,00
50,00
50,00
50,00

skutečnost
čerpání
% plnění
6 124,88
141,39
395,03
5062,52
592,04
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY STAVEBNÍHO CHARAKTERU REALIZOVANÝCH OIV
Struktura veřejných zakázek malého rozsahu v letech 2010-2014
rok
2010
2011
2012
2013
2014

realizace
15
13
7
5
2

PD/ostatní
25
19
14
15
20

zrušené/nerealizované
0
3
1
1
0

celkem

celkem
40
32
22
21
22
137

Struktura veřejných zakázek podlimitních/nadlimitních v letech 2010-2014
rok
2010
2011
2012
2013
2014
celkem

realizace
17
3
7
9
6

PD/ostatní
5
3
1
0
0

zrušené/nerealizované
3
0
2
5
2

celkem
25
6
10
14
8
63

INVESTIČNÍ AKCE UKONČENÉ V ROCE 2010
č.
stavby
název akce
3026 Areál volného času – protipovodňová hráz
4001 Chodníky Hlavní třída
RPS Šumbark II, Za Teslou, 1. etapa, ul. Destinnové,
5009 Malířové
5065 Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská
Průjezd železničního mostu na ul. Na Pavlasůvce,
7056 Havířov – Prostřední Suchá
Víceúčelové hřiště v lokalitě Nový Svět,
8008 Havířov-Prostřední Suchá
Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél
8011 ul. Na Nábřeží
8034 Parkoviště v lokalitě Janáčkova x Místní
8049 Rekonstrukce velkého rondelu na siln. I/11 Havířov
9046 Zámek Havířov – oprava střechy
9054 VÚH – osvětlení ledové plochy
Jesle ul. Edisonova 1 – oprava kanalizace a stavební
10022 úpravy
10032 Sesuv svahu v lokalitě vodoteče Stružník
Hasičská zbrojnice, Havířov-Šumbark
10038 – oprava střechy garáží
celkem

zahájení ukončení
2009
2010
2007
2010

celkové výdaje
v tis. Kč
18 478,92
115 739,20

2010
2009

2010
2010

61 818,15
131 503,15

2010

2010

7 621,15

2009

2010

4 034,24

2010
2010
2010
2010
2010

2010
2010
2010
2010
2010

37 184,47
4 987,51
44 382,32
3 947,63
5 579,48

2010
2010

2010
2010

3 172,90
13 263,48

2010

2010

1 874,37
453 586,97
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AKCE ZAHÁJENÉ V ROCE 2011
č.
stavby
název akce
1031 Kino Centrum Havířov
RPS Šumbark, 2. etapa ul. U Tesly a Šípková,
7058 plocha ul. Mládí
7109 Energeticky úsporná opatření ZŠ a MŠ Selská
7110 Energeticky úsporná opatření ZŠ Mládežnická
7111 Snižování spotřeby energie v KDLJ
8041 Rekonstrukce části křídla G na knihovnu
9012 Urbanizace školní zahrady ZŠ Gorkého
9034 Energeticky úsporná opatření ZŠ M. Kudeříkové
10024 Modernizace Městské sportovní haly Havířov
11001 Zámek Havířov – výměna oken
celkem

zahájení ukončení
2011
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

2011
2011
2011
2011
2012
2011
2012
2012
2011

celkové výdaje
v tis. Kč
125 353,49
32 620,45
19 719,77
44 816,09
10 504,34
63 435,75
2 386,61
46 714,80
47 092,77
1 613,96
394 258,03

AKCE ZAHÁJENÉ V ROCE 2012
č. st.
3068
3069
4034
5008
6080
7059
7076
8010
8011
9050
10027
11008
11018
12064
12065
celkem

název akce
Odkanalizování části Havířova – Dolní Suchá
Odkanalizování části Havířova – Prostřední Suchá
Odkanalizování části Havířova - Bludovice
Propojka Šumbarská x Prachatická
Regenerace náměstí Nad Terasou, Havířov - Podlesí
Zóna Šumbark II, Za Teslou, 3. etapa ul. Mládí
Odkanalizování části Havířova – Dolní Datyně
Rekonstrukce a dobudování chodníku Na Záguří
Chodník v parku Lučina podél ul. Na Nábřeží
– 2. etapa
Parkoviště v lokalitě ul. K. Čapka I. etapa
Odkanalizování části Havířova – Dolní Datyně
– chodník na ul. J. Kotase
Prodloužení MK ul. Želivského
Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov
SD RENETA Expozice „Historie psaná uhlím“
– stavební úpravy
SD RENETA Expozice „Historie psaná uhlím“
– interiéry a AV technika

zahájení ukončení
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2012
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2012

celkové výdaje
203 558,51
127 442,96
132 720,14
4 397,44
39 944,25
55 206,08
237 869,37
2 165,43

2012
2012

2012
2012

37 184,47
16 745,73

2012
2012
2012

2013
2013
2013

7 061,22
2 795,23
3 807,89

2012

2012

1 362,24

2012

2012

1 789,06
874 050,02
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AKCE ZAHÁJENÉ V ROCE 2013
č. st.
název akce
9055 Náměstí T.G.Masaryka
Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu
10050 Dukla
Zóna Šumbark II Za Teslou, 4. etapa,
10064 Havířov-Šumbark
11008 Prodloužení MK ul. Želivského
Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku
11020 – demolice 2 objektů chatek
11032 KDLJ – rekonstrukce střechy budovy B
12022 Splašková kanalizace Skleníky, Havířov
12041 Náměstí Republiky – veřejné sociální zařízení
12077 Hasičská zbrojnice Šumbark – stavební úpravy
12080 Příjezdová komunikace ul. Nad Tratí, Dolní Suchá
celkem

zahájení ukončení
2013
2014

celkové výdaje
58 098,86

2013

2014

3 633,35

2013
2013

2014
2013

34 343,28
2 800,23

2013
2013
2013
2013
2013
2013

2014
2013
2013
2013
2014
2014

3 110,74
2 878,52
8 599,72
3 679,07
2 630,63
1 278,40
121 052,80

AKCE ZAHÁJENÉ V ROCE 2014
č. st.
2093
6045
3069
6098
8009
8013
9053
10018
10020
10021
10052
13036
13058
13061
celkem

název akce
Chodník podél komunikace I/11, Havířov - Těrlicko
Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa,
Životice, Prostřední Suchá ul. Hornosušská, Protější
Centrum dopravní výchovy-dětské dopravní hřiště
Park za KD Radost - Parkovací stání ul. V Parku
a Sadová - lokalita 1
Chodník Frýdecká 1. etapa
Autobusová zastávka MK ul. Kpt. Jasioka
Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská
Snižování spotřeby energie ZŠ F. Hrubína
Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje
Dopravní terminál Havířov
Sportovně rekreační areál, ul. Zemědělská,
Dolní Datyně, 1. etapa
Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická
Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova

zahájení ukončení
2014
2014

předpokládané
celkové výdaje
6 000,00

2014
2014

2015
2014

75 623,32
18 000,00

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2016

5 590,00
12 000,00
2 400,00
46 500,00
44 500,00
39 500,00
99 000,00

2014
2014
2014

2014
2016
2014

10 000,00
120 000,00
2 080,00
481 193,32

ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJE
poskytuje nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje
v souladu s § 13 písm. a) zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Zajišťuje
koncepční a rozvojové úkoly jednotlivých samosprávných činností města. Zpracovává
podklady a informace pro získání mimorozpočtových zdrojů do rozpočtu města.
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PŘEHLED DOTACÍ V LETECH 2010 - 2014
Název akce

Dotační titul

Stupeň rozpracovanosti

přiznaná dotace

Snižování spotřeby energie
v ZŠ 1. máje, Havířov

OPŽP, Realizace úspor energie

Žádost přiznána, realizace akce v
6/2014

13 161 944

Snižování spotřeby energie
v ZŠ Karoliny Světlé, Havířov

OPŽP, Realizace úspor energie Žádost opět podána na SFŽP

Snižování spotřeby energie
v ZŠ Fr. Hrubína, Havířov

OPŽP, Realizace úspor energie

Žádost přiznána, realizace akce
6/2014

Snižování spotřeby energie
v ZŠ Žákovská, Havířov

OPŽP, Realizace úspor energie

2012

38 711 600

2012

59 110 608

15 703 182

2012

43 619 950

Žádost přiznána, realizace akce
6/2014

14 681 480

2012

45 879 628

Projekt je zrealizován.

7 000 000

2006

13 524 926

OPŽP, Podpora regenerace
Projekt je zrealizován.
urbanizované krajiny
ROP NUTS II Moravskoslezsko
IPRM ROP
Projekt je zrealizován.
Přitažlivé město Havířov

2 443 647

2008

16 341 626

22 543 212

2009

25 800 154

Rekonstrukce a modernizace ZŠ
FM EHP/Norsko
Frýdecká v Havířově-Bludovicích
Ozelenění středových pásů ul.
Hlavní a Dlouhé třídy, Havířov
Regenerace náměstí U Severky

Termín
Celkové náklady
vyhlášení
v Kč
výzvy

Odkanalizování částí města
Havířova, I. etapa

OPŽP, Snížení znečištění vod

Projekt je zrealizován.

193 596 073

2008

345 023 631

Odkanalizování částí města
Havířova, II. etapa

OPŽP, Snížení znečištění vod

Projekt je zrealizován..

192 214 576

2008

379 690 695

Název akce
Nastavení systému podpory
rozvoje rovných příležitostí
v základních školách na území
města Havířova
Elektronizace vzdělávání, včetně
tvorby a následné implementace
nových výukových materiálů
v základních školách na území
města Havířova
Vznik centra DVPP na území
města Havířova - Zvyšování
kompetencí a dovedností
pedagogických pracovníků

Dotační titul

Stupeň rozpracovanosti

přiznaná dotace

Termín
Celkové náklady
vyhlášení
v Kč
výzvy

OPVK, 1.2 Rovné příležitosti
dětí a žáků, včetně dětí a žáků Projekt je zrealizován.
se speciálními potřebami

18 393 005

2009

18 393 005

OPVK, 1.1 Zvyšování kvality
ve vzdělávání

Projekt je zrealizován.

10 047 884

2009

10 047 884

OPVK, 1.3 Další vzdělávání
pracovníků škol a školských
zařízení

Projekt je zrealizován.

4 422 606

2009

4 422 606

Vzdělávání v eGovernmentu
v ORP Havířov

OP LZZ, Posilování
institucionální kapacity
a efektivnosti veřejné správy

Projekt je zrealizován.

1 619 952

2009

2 156 740

Snižování spotřeby energie
v ZŠ Mládežnická, Havířov

OPŽP, Realizace úspor energie Projekt je zrealizován.

17 415 579

2009

44 396 292

Snižování spotřeby energie
v ZŠ M. Kudeříkové, Havířov

OPŽP, Realizace úspor energie Projekt je zrealizován.

23 854 747

2009

46 224 943

Snižování spotřeby energie
v ZŠ Selská, Havířov

OPŽP, Realizace úspor energie Projekt je zrealizován.

7 264 139

2009

19 588 281

Zámek Havířov, s.r.o. - oprava
střechy

Moravskoslezský kraj,
Program obnovy kulturních
památek a památkově
chráněných nemovitostí
v MSK na rok 2010

500 000

2010

3 800 000

Projekt je zrealizován.
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Název akce
Sportovní hala lokalita
ZŠ Žákovská
Rekonstrukce chodníku v parku
Lučina podél ulice Na Nábřeží
Rekonstrukce části křídla G
na knihovnu
Kino Centrum Havířov
Učíme se pro život, ZŠ Frýdecká

Dotační titul
ROP NUTS II Moravskoslezsko
IPRM ROP Přitažlivé město
Havířov
ROP NUTS II Moravskoslezsko
IPRM ROP Přitažlivé město
Havířov
ROP NUTS II Moravskoslezsko
IPRM ROP Přitažlivé město
Havířov
ROP NUTS II Moravskoslezsko
IPRM ROP Přitažlivé město
Havířov

Stupeň rozpracovanosti

přiznaná dotace

Termín
Celkové náklady
vyhlášení
v Kč
výzvy

Projekt je zrealizován.

115 510 152

2009

135 850 778

Projekt je zrealizován.

29 548 616

2009

37 903 111

Projekt je zrealizován.

53 857 892

2009

65 322 908

Projekt je zrealizován.

39 095 339

2009

123 473 965

ROP NUTS II Moravskoslezsko Projekt je zrealizován.

4 323 925

2009

4 985 495

7 938 104

2009

8 881 562

4 448 376

2009

4 999 726

2 694 418

2009

2 976 012

1 817 086

2009

1 999 967

5 522 987

2009

7 672 656

Modernizace výuky interaktvině a globálně,
ROP NUTS II Moravskoslezsko Projekt je zrealizován.
ZŠ Gen. Svobody
Moderními metodami ke kvalitní
ROP NUTS II Moravskoslezsko Projekt je zrealizován.
výuce, ZŠ 1. máje
Počítač - součást moderní výuky,
ROP NUTS II Moravskoslezsko Projekt je zrealizován.
ZŠ K. Světlé
Multimediální školy pro všechny,
ROP NUTS II Moravskoslezsko Projekt je zrealizován.
ZŠ Jarošova
OP LZZ, Posilování
Systematizace strategického
institucionální kapacity a
Projekt je zrealizován.
řízení a plánování na MMH
efektivnosti veřejné správy
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Název akce

Dotační titul

OP LZZ, Posilování
Vytvoření projektové kanceláře
institucionální kapacity
a vzdělávání zaměstnanců MMH
a efektivnosti veřejné správy
Příprava a resocializace území
Meziresortní komise
na přípravu výstavby Areálu
Ministerstva průmyslu
volného času v Havířově
a obchodu ČR
Příprava území po ukončení
Meziresortní komise
hornické činnosti,
Ministerstva průmyslu
Resocializace území areálu
a obchodu ČR
bývalého Dolu Dukla
Snižování spotřeby energie
OPŽP, Realizace úspor energie
v KD Leoše Janáčka v Havířově

Stupeň rozpracovanosti

Projekt je zrealizován..

přiznaná dotace

Termín
Celkové náklady
vyhlášení
v Kč
výzvy

6 624 471

2009

Probíhá příprava zadávací
dokumentace k výběrovému
řízení na zpracovatele PD ke SP

255 000 000

2010

Projekt je zrealizován.

255 416 000

2010

Projekt je zrealizován.

2 755 283

2010

7 793 496

255 416 000
8 953 441

Urbanizace školní zahrady
ZŠ Gorkého, Havířov

OPŽP, Podpora regenerace
urbanizované krajiny

Projekt je zrealizován.

621 322

2009

3 077 948

Rekonstrukce silnice II/475

Moravskoslezský kraj

Projekt je zrealizován.

462 464

2010

43 800 000

Projekt je zrealizován.

56 100

2010

112 200

Projekt je zrealizován.

4 593 171

2009

6 140 000

Projekt se realizuje.

38 774 220

2010

45 616 730

Pískovcový kříž na ul. Padlých
Hrdinů v Havířově-Životicích
krucifix s reliéfem
Rozvoj služeb eGovernmentu
v obcích
Digitalizace městského archivu

Moravskoslezský kraj,
Program obnovy kulturních
památek a památkově
chráněných nemovitostí
v MSK na rok 2011
IOP, Zavádění ICT v územní
veřejné správě
IOP, Zavádění ICT v územní
veřejné správě
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Název akce
Centrum ICT služeb na MMH
Implementace MIS do struktury
MMH
Rozvoj systému řízení lidských
zdrojů na MMH
Pojďme se vzdělávat
1. etapa - Obytná ulice
E. Destinnové a H. Malířové
+ obratiště autobusů ul. Lidická
Regenerace obytného domu
na ul. H. Malířové 2, 4, 6
Regenerace obytného domu
na ul. Jarošova 31b/1194

Dotační titul
IOP, Zavádění ICT v územní
veřejné správě

Stupeň rozpracovanosti

přiznaná dotace

Termín
Celkové náklady
vyhlášení
v Kč
výzvy

Projekt se realizuje.

24 997 439

2010

29 408 752

Projekt se realizuje.

16 128 240

2010

18 974 400

Projekt je zrealizován.

4 799 848

2010

5 646 880

Projekt je zrealizován.

2 316 940

2010

2 725 812

IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za
Projekt je zrealizován.
Teslou, 5.2a

42 947 991

2010

62 229 000

IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za
Projekt je zrealizován.
Teslou, 5.2b

5 624 669

2010

27 409 000

4 654 167

2010

18 974 000

150 000

2010

3 000 000

2 735 770

2010

10 676 074

IOP, Zavádění ICT v územní
veřejné správě
OP LZZ, Posilování
institucionální kapacity a
efektivnosti veřejné správy
OP LZZ, Posilování
institucionální kapacity a
efektivnosti veřejné správy

Regenerace obytného domu
na ul. E. Destinnové 14,16

IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za
Projekt je zrealizován.
Teslou, 5.2b
Moravskoslezský kraj,
Program podpory v oblasti
Projekt je zrealizován.
kultury na rok 2011
IOP, IPRM Zóna Šumbark II
Projekt je zrealizován.
Za Teslou, 5.2b

Regenerace obytného domu
na ul. E. Destinnové 1a,1b,1c

IOP, IPRM Zóna Šumbark II
Za Teslou, 5.2b

Projekt je zrealizován.

5 550 417

2010

25 421 813

Poradenské centrum KHAMORO

IOP, IPRM Zóna Šumbark II
Za Teslou, 3.1b

Projekt je zrealizován.

848 781

2010

1 777 186

Havířov v květech v r. 2011
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Název akce
2. etapa - Ulice U Tesly
a Šípková, plocha u ul.Mládí

Zámek Havířov - Nová okna

Služby poradenského centra
KHAMORO
Povodně 2010
(sesuv na ul. Hálkova)

Dotační titul

Stupeň rozpracovanosti

IOP, IPRM Zóna Šumbark II
Projekt je zrealizován.
Za Teslou, 5.2a
Moravskoslezský kraj,
Program podpory kulturních
památek a památkově
Projekt je zrealizován.
chráněných nemovitostí
v MS kraji na rok 2011
OP LZZ, IPRM Zóna Šumbark II
Projekt se realizuje
Za Teslou

Fond solidarity EU
prostřednictvím KÚ MSK
Fondu mikroprojektů
Historie psaná uhlím – hornické Euroregionu Těšínské Slezsko
tradice partnerských měst
– Śląsk Cieszyński OP
Havířova a Jastrzębia-Zdróju
přeshraniční spolupráce ČRPR 2007 – 2013
Zlepšování systému povodňové OPŽP, Zlepšování
služby a preventivní
vodohospodářské
protipovodňové ochrany
infrastruktury a snižování
pro statutární město Havířov
rizika povodní
IOP, IPRM Zóna Šumbark II
3.etapa- Obytná ulice Mládí
Za Teslou
Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko
II. Polsko-české odborné setkání – Śląsk Cieszyński OP
přeshraniční spolupráce ČRPR 2007 – 2013

přiznaná dotace

Termín
Celkové náklady
vyhlášení
v Kč
výzvy

27 553 590

2010

32 400 000

350 000

2010

1 449 251

7 078 588

2011

7 078 588

Projekt je zrealizován.

11 111 868

2011

19 203 892

Projekt je zrealizován.

30 000 EUR

2012

59 888,00 EUR

Projekt je zrealizován.

22 355 454

2011

24 839 394

Projekt je zrealizován.

42 080 614

2010

51 704 391

Projekt je zrealizován.

6831,32 EUR

2012

250 000
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Název akce

Havířov v květech v r. 2013

Dotační titul
Moravskoslezský kraj,
Program podpory v oblasti
kultury na rok 2011

Stupeň rozpracovanosti

Projekt je zrealizován.

přiznaná dotace

Termín
Celkové náklady
vyhlášení
v Kč
výzvy

150 000

2012

3 000 000

386 320

2012

482 900

Revitalizace dětského hřiště
v Havířově-Šumbarku
Nadace OKD - Sídliště žije
Projekt je zrealizován.
k volnočasovému využití
Štědrý večer pro osamělé
Nadace OKD - Pro radost
Projekt je zrealizován.
seniory
Dopravní terminál Havířov - část
Přiznaná dotace max. 85 064
II. Projektu - revitalizace majetku ROP NUTS II Moravskoslezsko 836,24 Kč, příprava realizace
města
projektu
ROP NUTS II Moravskoslezsko
Regenerace náměstí
IPRM ROP Přitažlivé město
Projekt je zrealizován.
Nad Terasou
Havířov
Poradenské centrum KHAMORO MV ČR, program Prevence
Projekt je zrealizován.
- bezpečné pracoviště - investice kriminality v roce 2013

21 100

2013

31 250

85 064 836

2013

101 567 062

28 626 689

2009

41 365 128

31 000

2012

37 512

Regenerace obytných domů
na ul. Lidické a M.Pujmanové

IOP, IPRM Zóna Šumbark II
Za Teslou

Projekt je zrealizován.

8 915 244

2010

23 546 194

Odkanalizování částí města
Havířova, III. etapa

OPŽP, Snížení znečištění vod

Projekt se realizuje.

52 635 204

2012

83 520 302

Projekt se realizuje.

1 238 895

2013

1 377 120

Projekt je zrealizován.

23 114 243

2013

30 856 195

Přírodě blízká zahrada
MŠ Balzacova - Havířov
Zóna Šumbark II Za Teslou
- 4.etapa

OPŽP, Rozvoj infrastruktury
pro environmentální
vzdělávání
IOP, IPRM Zóna Šumbark II
Za Teslou
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Název akce
Regenerace bytových domů
na ul. Mládí a M. Pujmanové
Revitalizace zeleně na území
statutárního města Havířov

Dotační titul
IOP, IPRM Zóna Šumbark II
Za Teslou

OPŽP, Podpora regenerace
urbanizované krajiny
Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko
Bav se a uč
– Śląsk Cieszyński Operačního
programu přeshraniční
spolupráce ČR-PR 2007 – 2013
Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko
III. Polsko-česká odborná setkání – Śląsk Cieszyński Operačního
programu přeshraniční
spolupráce ČR-PR 2007 – 2013
Dotace z rozpočtu
Havířov v květech 2014
Moravskoslezského kraje
- KÚ MSK
Státní fond dopravní
Chodník podél komunikace I/11
infrastruktury

Stupeň rozpracovanosti

přiznaná dotace

Termín
Celkové náklady
vyhlášení
v Kč
výzvy

Projekt je zrealizován.

20 000 000

2013

87 166 847

Přiznaná dotace max. 1 879 251
Kč, realizace VZ

1 879 251

2011

3 168 536

Probíhá realizace projektu

325 000

2013

382 590

Probíhá realizace projektu

272 000

2013

320 000

Projekt je zrealizován.

150 000

2014

3 000 000

2 935 000

2012

5 052 100

Projekt se realizuje.
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HAVÍŘOV
se sídlem:
Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov-Město
ředitelka:
Mgr. Yvona Dlábková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HAVÍŘOV
se sídlem:
Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov-Město
ředitelka:
Ing. Dagmar Čuntová

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVÍŘOVA
se sídlem:
Přemyslova 1618/2, 736 01 Havířov-Podlesí
ředitel:
Ing. Milan Černý

SPRÁVA SPORTOVNÍCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ HAVÍŘOV
se sídlem:
Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí
ředitel:
Ing. Václav Wicher

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
se sídlem:
Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov-Podlesí
ředitelka:
Ing. Tamara Šeligová

DOMOV SENIORŮ HAVÍŘOV, příspěvková organizace
se sídlem:
Jaroslava Seiferta 1530/14, 736 01 Havířov-Město
ředitel:
MUDr. Milan Dlábek

ASTERIX – Středisko volného času Havířov
se sídlem:
Na Nábřeží 41, 736 01 Havířov-Město
ředitel:
Bc. Eva Kiedroňová

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Město je zřizovatelem 20 mateřských škol, z toho tři mateřské školy mají odloučená
pracoviště, pět mateřských škol je součástí základních škol a nemá vlastní právní subjektivitu.
Název a sídlo:

ředitel/ředitelka

Mateřská škola Havířov - Město Čs. armády 5/201

Dana Tomicová

Mateřská škola Havířov - Město Horymírova 7/1194

Bc. Drahomíra Smejkalová

Mateřská škola Havířov - Město Lipová 15

Mgr. Blanka Gelnarová

Mateřská škola Havířov - Město Puškinova 7a/908

Ingrid Kysucká

Mateřská škola Havířov - Město Radniční 7/619

Bc. Šárka Hofrichtrová

Mateřská škola Havířov - Město Resslova 2/497

Mgr. Michaela Durdiaková

Mateřská škola Havířov - Město Sukova 2a

Hana Santariusová

Mateřská škola Havířov - Město Švabinského 7/993,
příspěvková organizace

Jana Šenková

Mateřská škola Havířov - Město U Stromovky 60

Taťána Korpesiová

Mateřská škola Havířov - Podlesí Balzacova 2/1190 ano

Bc. Miroslava Turecká

Mateřská škola Havířov - Podlesí Čelakovského 4/1240, p.o.

Zuzana Nováková

Mateřská škola Havířov - Podlesí E. Holuba 7/1403, p.o.

Bc. Yvetta Poláková

Mateřská škola Havířov - Podlesí Kosmonautů 4/1319

Eva Kubeczková

Mateřská škola Havířov - Podlesí Přímá 8/1333, p.o.

Bc. Leona Nováková

Mateřská škola Havířov - Šumbark Mládí 23/1147

Iveta Palowská

Mateřská škola Havířov - Šumbark Moravská 14/404, p.o.

Bc.Renata Slowiková

Mateřská škola Havířov - Šumbark Okružní 1a/1070, p.o.

Světluše Svobodová

Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262

Bc. Zdeňka Hýžová

Mateřská škola Havířov - Šumbark U Jeslí 4/894, p.o.

Hana Binarová

Mateřská škola Havířov - Prostřední Suchá U Topolů 3/688,
příspěvková organizace

Jana Lengsfeldová

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Na území města je v současné době na území města 17 základních škol, z tohoto počtu je
jedna škola pouze s 1. stupněm vyučovacím a jedna škola s polským jazykem vyučovacím.
Název a sídlo:

ředitel/ředitelka

Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329
okres Karviná

Mgr. Igor Zaťko

Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14
okres Karviná, příspěvková organizace

Mgr. Jiří Brabec
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Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží,
příspěvková organizace

PaedDr. Svatopluk Novák

Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná,
příspěvková organizace

Ing. Viera Horváthová

Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006
okres Karviná

Mgr. Helena Klimšová

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,
příspěvková organizace

Mgr. Jiřina Sivá

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Havířov - Bludovice Selská, příspěvková organizace

Mgr. Roman Kaderka

Základní škola Havířov - Podlesí F. Hrubína 5/1537
okres Karviná

Mgr. Tomáš Ptáček

Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564
okres Karviná, příspěvková organizace

Mgr. Iva Badurová

Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372
okres Karviná

Mgr. Jiří Kotaška

Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284
okres Karviná

Mgr. Dagmar Kondělková

Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851
okres Karviná, příspěvková organizace

PaedDr. Václav Hujer

Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497
okres Karviná, příspěvková organizace

Mgr. Eliška Tomíčková

Základní škola Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151
okres Karviná

Mgr. Alena Kubíčková

Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814
okres Karviná, příspěvková organizace

Mgr. Vladimír Kosňovský

Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá
Kpt. Jasioka 57 okres Karviná

Mgr. Petra Židková

Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená,
příspěvková organizace

Mgr. Blanka Helštýnová
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MĚSTSKÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
se 100% majetkovou účastí města
Městská realitní agentura, s. r. o.
se sídlem:
ředitel:

U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město
Ing. Petr Sztula

Hlavním předmětem činnosti společnosti je správa a údržba bytového fondu, zejména
v majetku města

Havířovská teplárenská společnost, a. s.
se sídlem:
ředitel:

Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark
Bc. Radim Hanzel

Hlavním předmětem činnosti společnosti je rozvod a výroba tepla pro domácnosti,
občanskou vybavenost a podnikatelskou sféru

Technické služby Havířov a. s.
se sídlem:
ředitel:

Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov-Město
Ing. Ludvík Martínek

Hlavním předmětem činnosti společnosti je nakládání s komunálním odpadem, údržba
a opravy místních komunikací a jejich příslušenství a provádění zimní údržby komunikací.

ZÁMEK Havířov, s.r.o.
se sídlem:
jednatelé:

K Zámečku 243/2, 736 01 Havířov-Město
Libor Čtvrtka
Jaroslava Sloveňáková

Hlavním předmětem činnosti společnosti je provozování restauračních a hotelových služeb
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Doporučení pro Zastupitelstvo města Havířova v novém funkčním
období 2014-2018

Jako doporučení pro další volební období navrhuje OIV posílit přípravu strategických
projektů tak, aby město Havířov disponovalo dostatečnou zásobou investičních akcí na další
programovací období.
Oddělení strategického rozvoje doporučuje dál čerpat dotace z evropské unie, státního
rozpočtu, rozpočtu moravskoslezského kraje, grantů, nadací a jiných mimorozpočtových
zdrojů. K tomu je ale nutno zajistit dofinancování projektů z rozpočtu SMH.
Doporučujeme zřídit kontokorent běžného účtu SMH nebo zajistit jiný zdroj dofinancování.
Návrhy a náměty pro další zlepšování životního prostředí ve městě
- Nadále pravidelně informovat občany města o stavu znečištění ovzduší.
- Zajistit pravidelnou údržbu pozemků v Přírodní památce Meandry Lučiny.
- Provádět pravidelnou kontrolu údržby pozemků náležejících do ZPF.
- Organizovat odborné konference

- realizovat další opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu
- dále přijímat opatření pro zvýšení bezpečnosti ve městě
- podporovat vznik nových pracovních míst spolupráci s vlastníkem areálu bývalého
dolu Dukla – dnes Zóna Dukla Industrial Park, společností Asental Land
- vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání ve městě
- dále realizovat odkanalizování zbývajícího území města – dokončit III. etapu v Životicích
a Prostřední Suché, příprava IV. etapy
- nadále pokračovat v regeneracích panelových sídlišť
- revitalizovat lokální centra (Podlesí, Šumbark);
- podporovat provoz MHD s vozidly s pohonem CMG
- pokračovat v záměru rozšiřování parkovacích míst v obytných zónách města Havířova
- rozšířit centrální hřbitov v Havířově – Šumbarku a případně vybudovat nové pohřebiště
- trvale snižovat energetickou náročnost budov v majetku města
- vytvářet podmínky pro další zkvalitňování základního školství ve městě
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