Kronika města Havířova

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

30. jednání Rady města, 14. ledna 2004
Cena tepla zůstane ve městě také pro letošní rok zachována
na stávající úrovni. Potřeby tepla města Havířova jsou
zajišťovány
převážně
prostřednictvím
centrálního
zásobování teplem, které, oproti jiným způsobům vytápění,
kryje potřeby tepla ve městě zhruba z 95%. Jedná se o
ekologický, spolehlivý a cenově přijatelný způsob vytápění
objektů v rámci soustředěné zástavby města.
Přes nárůst nakupované tepelné energie od Dalkia Morava,
a.s., kdy cena oproti roku 2003 vzrostla o 2,-Kč za 1 Gj,
zůstane zachována cena tepla Havířovské teplárenské
společnosti pro byty i nebytové prostory ve stejné výši jako
v roce 2003, tj. 327,-Kč za Gj na vstupu. HTS, a.s. zásobuje
teplem a teplou užitkovou vodou 20 321 domácností na
území města, což tvoří cca 60% bytového fondu. Dále
zajišťuje vytápění nebytových prostor, má celkem
138 odběratelů.
Také v letošním roce pokračuje spolupráce s Úřadem práce
v programech veřejně prospěšných prací. Od 1. ledna do
28. března pracuje na magistrátu 20 pracovníků VPP. Jejich
činnost byla zaměřena na výpomoc při zimní údržbě,
odklízení sněhu. Dále provádějí čištění chodníků a sběr
papírků z travnatých ploch. Od 29. března se zvýší celkový
počet na 62 pracovníků VPP, kteří zde budou do
30. listopadu. Zaměstnanci budou opět zabezpečovat úklid
veřejných prostranství ve městě. Mzdové náklady
pracovníků VPP jsou hrazeny Úřadem práce ze státního
rozpočtu formou dotace. Magistrát jim dává odměny a hradí
nákup ochranných a pracovních pomůcek, náklady na
uložení odpadu na skládku a přepravu pracovníků VPP na
vzdálenější pracoviště. Návrh rozpočtu pro rok 2004 ve své
výdajové části předpokládá náklady na zajištění veřejně
prospěšných prací ve výši 1,25 mil. Kč.
O prospěšnosti jejich práce svědčí, že během roku 2003 bylo
z veřejných prostranství nasbíráno a na skládku uloženo
949,94 tun odpadu.
Rada města Havířova schválila vyhlášení výběrového řízení
na městského kronikáře, který bude zajišťovat tvorbu
kroniky města za rok 2004 a následující roky. Dosavadní
kronikářka dokončí kroniku za rok 2003.

Cena tepla pro rok 2004
zůstane nezměněna.

Veřejně prospěšné práce.

Vyhlášení
řízení
na
kronikáře.

výběrového
městského
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Rada města schválila podání žádosti Ministerstvu pro místní
rozvoj ČR o dotaci na rekonstrukci bazénu letního
koupaliště. Přibližné náklady na rekonstrukci se budou
pohybovat okolo 67 mil. Kč. Na tuto investiční akci je
aplikovaný dotační titul v rámci programu – Podpora
regionu Moravskoslezského kraje – podpora rozvoje
infrastruktury v rámci cestovního ruchu.
Další žádost o dotaci se týká sanace panelových domů na
ulici Vrchlického 10, 12, 14, 16, 38 a 40 v Havířově –
Podlesí. Náklady na stavbu se odhadují na cca 25 mil. Kč.

Žádosti o dotace:
Rekonstrukce
bazénu
letního koupaliště.

Mění se kapacita Ústavu sociální péče pro mládež,
Tajovského. V roce 2003 byla kapacita 80 klientů,
v letošním roce se zvyšuje na 84 klientů s tím, že v denním
pobytu bude zařazeno 62 a v týdenním pobytu 22 klientů.
V letošním roce bude realizována výměna oken a zateplení
štítu objektu ÚSP na Tajovského ulici v hodnotě cca 3,5 mil.
Kč.

Změna kapacity Ústavu
sociální péče pro mládež
na rok 2004.

Rada města Havířova vzala na vědomí vyhodnocení
společensko kulturních programů realizovaných v Havířově
v roce 2003 v rámci Evropského roku osob se zdravotním
postižením a poděkovala všem organizátorům za vzornou
přípravu a realizaci těchto programů. K uvedené
mezinárodní události se připojilo také naše město Havířov,
které ve svém rozpočtu pro rok 2003 vyčlenilo a ZMH
schválilo 200 000,- Kč na realizaci akcí celoměstského
významu, což umožnilo zvýšit povědomí u spoluobčanů
města „O právech osob se zdravotním postižením“. Cíl,
který byl stanoven RMH a ZMH k uspořádání akcí v našem
městě v roce 2003 v rámci Evropského roku osob se
zdravotním postižením, byl splněn.

Vyhodnocení
společensko
kulturních
programů realizovaných
v rámci Evropského roku
osob
se
zdravotním
postižením.

Sanace panelových domů
na ulici Vrchlického.

10.

řádné zasedání Zastupitelstva města Havířova,
26. ledna 2004

Zastupitelstvo

na svém zasedání dne 3.11.2003 vydalo
Obecně závaznou vyhlášku č.j. 12/2003 o nakládání
s komunálním odpadem na území našeho města. Zastupitelé
vyhlášku doplnili o nové odstavce, ve kterých jsou
konkrétně vyjmenovány zákazy. Jednalo se o zákaz odkládat
do sběrných nádob látky, které mohou způsobit poškození
zdraví, zákaz odkládat do velkoprostorových kontejnerů
stavební, demoliční a zbytkový komunální odpad, zákaz
odkládání odpadů z domácností a z podnikatelské činnosti
do odpadkových košů, zákaz zapalovat odpad ve sběrných
nádobách a zákaz tyto nádoby poškozovat.
Nově budou fyzické osoby a podnikatelé povinni při

Nová Obecně závazná
vyhláška o nakládání
s komunálním a staveb.
odpadem na území města
Havířova.
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provádění stavební činnosti prokázat, jakým způsobem
zabezpečují likvidaci tohoto stavebního odpadu.
Projekt
nového
bakalářského
oboru
„Podnikání
a management v cestovním ruchu“, který již schválila
akreditační komise ministerstva školství, předložila
zastupitelstvu Vzdělávací akademie Havířov. V souladu
s tímto projektem připravuje škola otevření VŠ pracoviště již
v letošním roce. Soukromé VŠ nejsou státem dotovány
a probíhající rekonstrukce učeben je rozpočtována na 3 mil.
v roce 2003 a dalších 12 mil. Kč v následujících třech letech.
Žádost o dotaci bude po projednání v příslušných komisích
a výborech předložena zastupitelstvu.

Podpora
vzniku
pracoviště ve městě.

VŠ

Dosud byli nejlepší sportovci města oceňováni formou
finanční odměny. Sportovní komise navrhla nový způsob
oceňování sportovců, a to pamětní medailí. V každé
kategorii bude takto oceněno deset sportovců. Současně těm,
kteří se zasloužili o příkladnou reprezentaci města na
té nejvyšší úrovni, bude předán keramický pohár z dílny
výtvarníka. Pavla Zákravského. Grafický návrh medaile
zhotovil výtvarník Jiří Neuwirt, profesor Střední umělecké
školy v Ostravě.

Změna oceňování těch
nejlepších ze sportovců
města.

Od roku 1994/1995, kdy bylo v základních školách 11 323
dětí, ve školách dětí každým rokem postupně ubývá.
V letošním roce chodí do základních škol 8 604 dětí, avšak
kapacita všech základních škol v Havířově je 10 543 míst.
Dle demografické studie je v roce 2015 očekáván stav od
5 473 dětí – varianta nepříznivá, přes 5 674 – varianta reálná
až 5 772 – varianta optimistická. V letošním školním roce
ubylo v základních školách 406 dětí. Úbytek školních dětí se
samozřejmě promítá i do počtu dětí v mateřských školách.
Nyní je v mateřských školách 1790 dětí, ale jejich kapacita
je 2 130 míst. V letošním roce ubylo 32 dětí. Na základě
těchto skutečností je třeba se připravit na postupné snižování
počtu mateřských i základních škol.
MŠ Seifertova navštěvuje v současné době 36 dětí ve dvou
třídách, to zajišťují tři učitelé a provozní zaměstnanec.
Kapacita této školky je ale 75 dětí. Kapacita nejbližší MŠ
Horymírova umožňuje přemístění všech dětí a jednoho
až dvou zaměstnanců.

Zrušení MŠ Seifertova

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 15.12.2003 schválilo
úpravu zázemí sportoviště při stadionu ZŠ Kudeříkové
včetně vybudování ubytovacího zařízení pro cca 40 osob pro
potřeby mládežnického sportu v objektu MŠ Seifertova.
Záměr zrušení MŠ je v souladu s Dlouhodobým záměrem
vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy
Moravskoslezského kraje z roku 2003. Ten konstatuje, že

Využití prostor po zrušení
MŠ Seifertova.
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i demografický vývoj vykazuje za posledních 11 let neustálý
pokles počtu obyvatel a prognózy do dalších let nejsou
veselejší. Rapidně se vyprazdňují školy, a tak se snižuje
efektivita vzdělávací soustavy. Proto je důležité
harmonizovat a optimalizovat sítě škol. Školy, které nejsou
dostatečně využívány vyloučit, aby se zbývající co nejvíce
využily, a tak se snížily celkové provozní náklady.
Končí první měsíc nového roku, stále se však vracíme do
roku uplynulého. Jsou to předběžné výsledky hospodaření
města za loňský rok. Z těch je patrné plusové saldo
22,918 mil. Kč. Tedy příjmy za rok 2003 činily
1 465 537 tis. Kč a výdaje 1 442 619 tis. Kč. Výsledek
hospodaření za rok 2003 je plus 157,069 mil. Kč a zůstatky
na účelových fondech ke konci roku pak 102,564 mil. Kč.
Počáteční stav závazků činil 252,313 mil. Kč. Byly přijaté
úvěry na sanaci panelových domů ve výši 5,924 mil. Kč a na
kanalizační sběrač ve výši 68,144 mil. Kč. Oproti tomu se
splácely jistiny a úvěry na rekonstrukci správ. centra ve výši
24,9 mil. Kč, na sanaci panelových domů ve výši 10 mil. Kč
a na asanaci a rekultivaci skládky ve výši 3,438 mil. Kč.
Konečný stav závazků činil 288,044 mil. Kč.
Dotace ze státního rozpočtu za rok 2003 byly 654 921 tis.
Kč (včetně dotací na výplatu sociálních dávek, přímých
nákladů na vzdělání apod.). Investiční dotace jsme získali ve
výši 35 mil. Kč. Ukazatel dluhové služby činí 3,57%.

Výsledky
hospodaření
města za rok 2003.

Vývoj závazků.

Státní dotace.

32. jednání Rady města Havířova, 4. února 2004.
Rada

města schválila organizování soutěží vyhlašované
MŠMT. Okresní kolo Soutěže v cizích jazycích – angličtina
na Základní škole, ul. 1. máje a okresní kolo Chemické
olympiády na Základní škole, ul. Gen. Svobody.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje požádal město
o souhlas s organizováním soutěží vyhlašovaných MŠMT.
Dále schválila poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč Sboru
dobrovolných hasičů, na uspořádání jubilejního XV. ročníku
halové pohárové soutěže mladých hasičů. Součástí této
soutěže je zároveň XIII. Ročník neoficiálního mistrovství
Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Pravidelně se
zúčastňují i mladí hasiči z Polska. Jde o ojedinělou akci
tohoto druhu v Evropě, kde mladí hasiči nejen soutěží, ale
vyměňují si i cenné zkušenosti. Sbor dobrovolných hasičů se
zapojuje do výchovy žáků základních škol a spolupracuje na
akcích pořádaných městem.

Organizování
soutěží
vyhlašovaných MŠMT.

Poskytnutí dotace Sboru
dobrovolných hasičů.
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34. jednání Rady města Havířova, 25. února 2004.
Byly

schváleny podmínky účasti dětí na ozdravných
dětských rekreacích na Jadranském pobřeží a v Tatrách a na
dvou letních táborech v České republice. Pobytů se celkem
zúčastní kolem 250 dětí a město na ně vyčlenilo v rozpočtu
2 mil. Kč. Na zahraniční pobyty přispěje město rodičům
40 – 100% dle jejich příjmů a náklady na pobyty v ČR
uhradí v plné výši město. Pobyty u moře a v Tatrách jsou
pro děti ve věku od 8 do 15 let, výše dotace je závislá na
příjmu rodiny a podmínkou je, že rodiče dosud nečerpali na
obdobné pobyty dotaci z rozpočtu města. Letní tábory jsou
pro děti v náhradní rodinné péči a reedukační tábory pro děti
z málo podnětného rodinného prostředí. Výběr dětí provede
oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí
z vlastní klientely.
Bude podána žádost Ministerstvu pro místní rozvoj ČR o
dotace na regeneraci panelového sídliště Šumbark II –
3. etapa a Šumbark – Za Teslou – 1. etapa, a to v rámci
programu „Regenerace panelových sídlišť“, prostřednictvím
Úřadu Moravskoslezského kraje. Možnost získání dotace
byla ministerstvem stanovena na každou akci v rámci ČR
max. 6 mil. Kč a díky dobře připraveným projektům na obě
akce doufáme, že se nám podaří získat celou částku.
V letošním roce je v rozpočtu města celkem na regenerace
panelových sídlišť vyčleněno cca 14,2 mil. Kč.

Ozdravné pobyty pro děti.

Schválení podání žádosti
o dotace na regeneraci
panelového sídliště.

Odbor školství má v rozpočtu na letošní rok vyčleněny
mimo jiné finanční prostředky na realizaci výměny oken
v tělocvičně ZŠ K. Světlé. Bude vymalována, zřízeno bude
větrání v tělocvičně, gymnastickém sále a v posilovně. Dále
bude vybudována rampa uvnitř tělocvičny pro imobilní
žáky. Zároveň bude provedena oprava a nátěr fasády
a výměna venkovních vstupních dveří. Celkové náklady
budou cca 2,4 mil. Kč a stavba bude dokončena nejpozději
do poloviny listopadu.

Realizace výměny oken
v tělocvičně ZŠ K. Světlé.

Odbor investiční výstavby má v rozpočtu vyčleněny
prostředky na výstavbu parkoviště před OD Permon.
V souvislosti s výstavbou soudu v této oblasti je současné
parkoviště nevyhovující, a proto bude zvětšeno pro
47 osobních automobilů. Celkové náklady na výstavbu
budou cca 5 mil. Kč.

Vybudování parkoviště
před OD Permon.

Rada města schválila poskytnutí dotace z rozpočtu odboru
školství a kultury ve výši 40.000,- Kč na dokrytí provozních
nákladů hřiště spojených se zajištěním dopravní výchovy
žáků 3. a 5. ročníku havířovských základních škol v rámci

Dotace Mateřské škole
Sadová s.r.o. na dopravní
hřiště.
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programu BESIP pro rok 2004 pro Mateřskou školu Sadová
s.r.o. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na
vybudování přístřešku pro uložení jízdních kol, na doplnění
a údržbu jízdních kol, na údržbu plochy dopravního hřiště
včetně ochozu a travnaté plochy, na renovaci dopravního
značení a ostatní nutné opravy.
Jednalo se o zřízení vyrovnávací třídy pro děti žadatelů o
azyl na Základní škole Na nábřeží pro školní rok 2004/2005.
Tuto ZŠ v průměru navštěvuje 16 – 24 dětí žadatelů o azyl
různého věku. Vyrovnávací třídu je možno zřídit při počtu
12 žáků. U Odboru školství, mládeže a sportu Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje bude uplatněn požadavek na
financování zvýšených nákladů spojených se zřízením
vyrovnávací třídy od 1. 9. 2004.

Zřízení vyrovnávací třídy
pro děti žadatelů o azyl
pro šk. rok 2004/2005.

Bude zřízena jedna přípravná třída pro děti se sociálním
znevýhodněním pro školní rok 2004/2005 na ZŠ Gen.
Svobody. Tato speciální třída funguje na této škole již tři
roky a velmi se osvědčila. Proto vzhledem k zájmu rodičů
i možnostem školy, hodlá ZŠ v této formě přípravy dětí na
školní docházku pokračovat. V přípravné třídě bude 10 – 15
žáků. Financování přímých nákladů je zabezpečováno
prostřednictvím Odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Zřízení přípravné třídy na
ZŠ Gen. Svobody ve škol.
roce 2004/2005.

Rada města schválila výjimku z počtu žáků na třídu pro
Základní školu Selská s polským vyučovacím jazykem pro
školní rok 2004/2005. Jde o spádovou školu s polským
vyučovacím jazykem pro Havířov, Těrlicko, Soběšovice
a Třanovice. O výjimku se žádá pokud ZŠ nesplňuje
podmínku průměrného počtu nejméně 17 žáků na třídu. Pro
školní rok 2004/2005 by základní škola měla mít v šesti
třídách celkem 84 žáků s průměrnou naplněností 14 žáků na
třídu.

Udělení výjimky z počtu
žáků na třídu pro ZŠ
Selská.

Rada města na žádost ředitele školy schválila zřízení
speciální třídy (s počtem 5 žáků) pro mentálně postižené
žáky na ZŠ M. Kudeříkové od 1.9.2004.

Schválena speciální třída
pro mentálně postižené
žáky.

Rada města doporučila Zastupitelstvu schválit rozšíření
hlavní činnosti Ústavu sociální péče pro mládež Havířov
o celoroční pobyt mentálně postižených dětí a mládeže
od 1. 4. 2004. Po provozovaném denním a týdenním pobytu
přistupuje ÚSP pro mládež k další formě pobytu – a to
celoročnímu. Důvodem zřízení celoroční péče je především
potřebnost ze strany rodičů popř. opatrovníků, jejichž
pokročilý věk, zhoršený zdravotní stav, popř. úmrtí má za
následek neschopnost se o své postižené dítě starat.

Rozšíření hlavní činnosti
ÚSP pro mládež Havířov.
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35. jednání Rady města Havířova, 10. března 2004.
Rada města vzala na vědomí informaci o tvorbě koncepce
rozvoje cyklistické dopravy našeho města. Zastupitelstvo na
svém jednání v dubnu 2003 schválilo pořízení Strategického
plánu rozvoje cyklistické dopravy ve městě. Nedílnou
součástí tohoto plánu je Generel cyklistické dopravy města
Havířova, který bude sloužit jako základ pro pořízení
strategického
plánu.
Vzhledem
k předpokládanému
složitému projednávání bude tento koncept rozebrán
s dotčenými orgány státní správy, vlastníky komunikací
a občany. Zapojení všech zúčastněných stran v této fázi bude
přínosem pro větší informovanost občanů a možnost
zapracování jejich případných připomínek do celkového
návrhu. 1. etapa realizace je zaměřena na vybudování
cyklostezek podél Lučiny směrem k Žermanické a Těrlické
přehradě. Nejtěžší bude realizace stezek na Hlavní třídě,
Dlouhé třídě a Národní. Celkové řešení je odhadováno na
10 – 15 let.

Koncept
návrhu
Generelu
cyklistické
dopravy města

Rada schválila podání žádosti Ministerstvu pro místní rozvoj
ČR o poskytnutí účelové dotace v rámci programu „Podpora
rozvoje regionu NUTS II – Moravskoslezský kraj – Opatření
č. 2“ na vybudování prodloužení komunikace – ulice Letní,
včetně chodníku a parkovacích míst. Trasa komunikace je
vedena okolo Církevního střediska mládeže sv. Jana Bosca
a napojena na ulici Lomenou. Předpokládané náklady na
realizaci této stavby jsou cca 1,2 mil. Kč.

Prodloužení ulice Letní.

Rada doporučila Zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace
Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
na realizaci oprav požární stanice v Havířově ve výši
50 tisíc Kč. V havířově pracují dva sbory hasičů. Sbor
dobrovolných hasičů, který v letošním roce obdržel dotaci
na soutěž XV. Ročník halové pohárové soutěže mladých
hasičů a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,
který je krajským zařízením.

Dotace
Hasičskému
záchrannému sboru

Poskytnutí dotace ve výši 8.000,- Kč schválila Rada na
žádost Sdružení chovatelů koček. Jde o příspěvek na
pronájem Městské sportovní haly pro uspořádání výstavy
koček 24.4.2004.

Výstava koček.

Odbor investiční výstavby má v rozpočtu vyčleněny finanční
prostředky na opravu místní komunikace Hřbitovní. Celkové
náklady na opravu jsou cca 800 tis. Kč.

Oprava komunikace ulice
Hřbitovní.
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Rada doporučila Zastupitelstvu schválit rozdělení dotací
z kapitoly „dotace a dary“ sportovním a mimosportovním
subjektům v celkové výši 9 386 000,- Kč. Sportovním
subjektům 5 826 000,- Kč a mimosportovním subjektům
3 560 000,- Kč. Z toho pro kulturní oblast 1 mil. Kč, pro
školskou oblast 1,22 mil. Kč, pro sociální oblast 1 mil. Kč,
pro partnerské vztahy 80 tis. Kč a pro ozdravné pobyty 260
tis. Kč.
Celkem bylo podáno 144 projektů v nesportovní oblasti, 121
žádostí ve sportovní oblasti a 9 projektů na kroužky
havířovských středních škol a učilišť.
Na území našeho města působí celkem 61 sportovních
organizací. V těchto organizacích sportuje 9 360 členů,
z toho mládeže do 18 let je 5 324. Z vrcholových sportů je
nutno uvést oddíly provozující vzpírání, stolní tenis, florbal,
moderní gymnastiku, rugby, box, vodní lyžování, bojová
umění, americký fotbal, biliard, bridž, sálový fotbal,
kulturistiku, plavání, korfbal.
Mimosportovní oblast zahrnuje volnočasové aktivity pro
děti, mládež i seniory našeho města. Do kulturní oblasti jsou
zařazeny kulturní a společenské akce celoměstského
i mezinárodního charakteru, činnost neziskových organizací
pro seniory, vydávání internetových časopisů, podpora
projektů z oblasti životního prostředí. Školská oblast
zahrnuje projekty vzdělávání, sportovní akce na školách,
projekty na podporu činnosti mládeže. Klubů, přednáškovou
činnost, dopravní soutěž a přispívá také na školní akademie
v rámci výročí ZŠ a MŠ. Sociální oblast zahrnuje projekty
na podporu sociálně slabých skupin obyvatelstva, prevenci
patologických jevů, podporu činnosti pěstounských rodin,
rehabilitační a ozdravné pobyty, poradenskou činnost.

Návrh na poskytnutí
dotací z rozpočtu města
v roce 2004.

Rada města schválila podání žádosti o státní dotaci na rok
2005 na rekonstrukci objektu na ulici Mánesova. V případě
přidělení této dotace uvolní město ze svého rozpočtu částku
ve výši 30% celkových nákladů na realizaci záměru.
Celkové náklady na rekonstrukci objektu jsou odhadovány
na cca 43 mil. Kč. Tento objekt by byl využíván formou
Denního sanatoria (Domovinka) s kapacitou 30 míst a dále
by zde byla vytvořena jednotka pro pobytové služby
s charakterem respitní péče s kapacitou 22 míst. Udržení
klienta v domácím prostředí bez nutnosti jeho trvalého
umístění v ústavním zařízení je řešením naléhavé krizové
situace pečující rodiny.
Tímto návrhem by vznikl ucelený komplex služeb,
poskytovaných Sociálními službami města Havířova, řešící
otázku poskytování sociálních a zdravotních služeb
seniorské populaci. Vzhledem k demografickým studiím
a prognózám věkového vývoje obyvatelstva je nezbytný
rozvoj Sociální služby,aby mohla pokrývat jeho potřeby.

Návrh na využití objektu
Sociálních služeb.
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Rada doporučila Zastupitelstvu vzít na vědomí vyhodnocení
protidrogové politiky ve městě v roce 2003.
Protidrogová politika je v našem městě realizována od roku
1995. U drogové problematiky je alarmující snižování
věkové hranice uživatelů a dětí experimentujících
s návykovými látkami. Tato trestná činnost je většinou
spojena s další trestnou činností, a to majetkovou, násilnou
nebo mravnostní. V roce 2003 bylo zjištěno 22 případů
distribuce drog. Nejvíce zneužívanou drogou je pervitin
a taneční droga Extáze. Tato droga je zneužívána zejména
mladými lidmi ve věku 16 – 28 let.
Protidrogovou politiku město finančně podpořilo částkou
1 424 655,- Kč. Jednalo se o tři projekty:
1. Kontaktní a poradenské centrum prevence závislostí
v Havířově – Sociální služby města Havířova. –
Služeb tohoto centra prevence závislostí všeho druhu
využilo v roce 2003 2 544 osob cílové skupiny
a odborných besed na toto o podobná témata se
účastnilo 436 osob.
2. Centrum prevence pro mládež a rodiny ohrožené
závislostmi všeho druhu – Oblastní charita Český
Těšín – Centrum prevence. – Toto centrum
realizovalo v loňském roce psychosociální průpravu
pro žáky ZŠ a studenty SŠ, SOU formou tří
víkendových výcvikových akcí a navazující
pravidelnou práci ve skupině, preventivní
a intervenční prožitkovou práci s třídními kolektivy,
dotazníkové šetření u studentů I. a III. roč. na šesti
středních školách a pěti SOU (celkem 2 585
studentů). Tento dotazníkový průzkum po
vyhodnocení poskytne mnoho důležitých informací,
které pomohou lépe připravovat cílené preventivní
programy pro děti, mládež, pedagogy, rodiče atd.
3. Aktivní sociální učení – efektivní metoda realizovaná
v rámci minimálního preventivního programu
cíleného na středoškolskou mládež – Občanské
sdružení VIA. Cílovou skupinu respondentů tvořilo
402 žáků ze čtyř havířovských středních škol, kteří
absolvovali pod vedením pedagogů 30 schůzek
interaktivního programu aktivního soc. učení.
Celkové množství financí vynaložených na protidrogovou
politiku v roce 2003 činilo 2 817 640,- Kč. Z toho se město
podílelo částkou 1 424 655,- Kč, z ostatních zdrojů 136
985,-Kč a dotace 1 256 000,- Kč.

Informativní
zpráva
o realizaci protidrogové
politiky v roce 2003.

Rada dále doporučila Zastupitelstvu vzít na vědomí
vyhodnocení Programu prevence kriminality na místní
úrovni v našem městě v roce 2003.
Z analýzy situace o současném stavu bezpečnosti vyplývá,

Informativní
zpráva
o vyhodnocení Programu
prevence kriminality za
rok 2003.

Tři projekty protidrogové
politiky:
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že ve městě jsou hlavními důvody vysoké kriminality
především vysoká nezaměstnanost, hustá sídlištní zástavba
a anonymita obyvatel. V loňském roce bylo na území města
spácháno celkem 2 460 skutků, v rámci majetkové trestné
činnosti bylo evidováno 1 555 skutků. Nejzávažnějším
problémem se jeví nárůst krádeží vloupáním do motorových
vozidel – nejkritičtější je městská část Šumbark. Zároveň
neustále narůstá brutalita pachatelů u násilných trestných
činů – úmyslného ublížení na zdraví. V našem městě bylo
spácháno 63 těchto skutků a jeden trestný čin vraždy.
Nemalým dílem přispívá k objasňování kriminality ve městě
i kamerový monitorovací systém.
Do Programu prevence kriminality je Havířov zapojen již
osmým rokem a patří mezi první města v republice, kde se
začal tento program úspěšně realizovat. Havířovské děti,
které nenavštěvují pravidelně žádné kroužky a ve většině
případů se potulovaly po sídlištích, získaly možnost
smysluplného trávení svého volného času. Pod vedením
nadšenců z občanských sdružení a dalších neziskových
organizací, tak získávají pozitivní zkušenosti a dovednosti.
V minulém roce bylo ve městě realizováno celkem
6 projektů a celkové množství financí vynaložených na
prevenci kriminality činilo 725 940,- Kč. (Čerpaná dotace
164 940,- Kč, výše podílu města činila 113 800,- Kč, ostatní
448 200,- Kč.)
Realizované projekty: Šikovné ruce – Sdružení laiků Dona
Boska, Tolerance – Občanské sdružení SP+D Kontakt,
Sociálně psychologický výcvik pro rómské asistenty –
Občanské sdružení SP+D Kontakt, Pomoc obětem trestných
činů a prevence násilného chování dětí a mládeže Slezská
diakonie, Poradna pro oběti trestných činů a násilí – Poradna
Elpis, Prevence kriminality a media – Agentura MOSPRA,
Prevence kriminality – Institut pro místní správu Praha.

12.

řádné zasedání Zastupitelstva města Havířova,
29. března 2004

Zastupitelstvo

města Havířova doporučilo Zastupitelstvu
Moravskoslezského kraje, aby ponechalo Nemocnici
s poliklinikou Havířov jako příspěvkovou organizaci
Moravskoslezského kraje. Rada města v průběhu května
zadá zpracování studie, která by ukázala možné dopady na
naše město v případě budoucího převedení zřizovatelské
funkce z MS kraje na město, případně jeho účast v akciové
společnosti. Rada kraje předložila dvě varianty změny
právní formy nemocnic – buď zřídit 9 akciovek nebo jednu
velkou akciovou společnost, která by řídila všech
9 nemocnic.

Stanovisko ke změně
právní formy havířovské
nemocnice.
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Byl schválen postup rekonstrukce vybraných křižovatek
a komunikací. Cílem je vyřešit nebezpečná dopravní místa,
především křižovatky. Stavební úpravy se budou řešit
v tomto pořadí: Těšínská x Frýdecká x Okrajová – řešením
bude kruhový objezd nebo světelná křižovatka, Orlovská
x U Skleníků x Požárnická – světelná křižovatka,
rekonstrukce ul. U Skleníků, Těšínská x Padlých hrdinů
x Na Záguří – řešit jako kruhový objezd, I/11 x Ostravská –
s umístěním světelné signalizace. Rekonstrukce křižovatek
bude realizována v závislosti na finančních možnostech
nejen města, ale i ostatních vlastníků komunikací. Celkové
náklady na zmiňované stavby jsou odhadovány na cca 112
mil. Kč a jejich výstavba bude dle finančních možností
provedena během let 2005 a 2006. S ohledem na možnosti
financování těchto staveb z prostředků MS kraje, případně
Státního fondu dopravní infrastruktury lze očekávat pouze
částečnou finanční spoluúčast.

Návrh
na
křižovatek.

výstavbu

Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled statutárního
města Havířova na léta 2005 – 2006 a uložilo vedení města
připravit a předložit ke schválení na zasedání Zastupitelstva
v červnu plán investičních akcí a podklady k jejich realizaci,
a to v takové formě, aby po jejich schválení mohly být
předány na příslušné orgány k získání investičních dotací.
V letech 2001 až 2003 byl rozpočet sestaven vždy jako
rozpočet deficitní. Skutečné saldo však bylo vždy nižší než
saldo rozpočtované a bylo dokonce přebytkové. Za toto
období přijalo město úvěry a půjčky v celkovém objemu 251
582,4 tis. Kč a splatilo jistiny úvěrů a půjčky ve výši 88
144,0 tis. Kč. V současné době pro období let 2004 až 2006
není uvažováno s přijetím úvěru, ale v souladu s úvěrovými
smlouvami budou realizovány splátky jistin úvěrů ve výši
123 870,0 tis. Kč.
Dalším zdrojem financování investičních výdajů jsou
kapitálové příjmy včetně přijatých investičních dotací.
V rozpočtovém výhledu je uvažováno s kapitálovými příjmy
ve výši 233 mil. Kč v roce 2005 a 241 mil. Kč v roce 2006.
Běžné výdaje jsou odhadovány na 615 mil. Kč v roce 2005
a 632 mil. Kč v roce 2006. Zůstatky na účtech účelových
fondů se snižují, zdrojem těchto fondů byly v minulých
letech především výsledky hospodaření a příjmy z prodeje
majetku.
V upraveném rozpočtu na rok 2004 jsou rozpočtové rezervy
ve výši 77 264,77 tis. Kč, které budou čerpány na plánované
akce nebo budou použity na řešení dopadu DPH, ale není
s nimi uvažováno jako se zdrojem výsledku hospodaření za
rok 2004.
Od roku 2006 se vytváří prostor pro přijetí nového úvěru
v objemu 100 až 150 mil. Kč v závislosti na rozložení
splátek jistin, ale je nutné vzít do úvahy, že splátky jistin

Rozpočtový výhled města
Havířova na léta 2005 až
2006

Kapitálové příjmy, běžné
výdaje.

Rozpočtové rezervy.

Nový úvěr.
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stávajících úvěrů zatíží rozpočet města. Splátky jistin
nového úvěru nejvíce ovlivní zdroje na investiční výdaje
v letech 2007 až 2011.
Při rozboru hospodaření města z pohledu nejdůležitějších
ukazatelů (provozní přebytek, dluhová služba) v letech 2001
až 2006 lze konstatovat, že je dobré. Provozní přebytky
nemají klesající trend. V následujícím období bude nutné
důsledně sledovat a vyhodnocovat plnění příjmových
položek a v mezích možností usměrňovat běžné provozní
výdaje.

Hospodaření
dobré.

města

je

Dále byl schválen projekt „Bydlení na půl cesty“ a rozšíření
činnosti příspěvkové organizace Sociální služby města
Havířova v poskytovaných sociálních službách občanům
společensky nepřizpůsobeným na středisku „Pospeniterciální
péče“ na ul. Hřbitovní o azylové bydlení – bydlení na půl
cesty. Manažer prevence kriminality předloží žádost o státní
účelovou dotaci na prevenci kriminality v Havířově v roce
2004 na Ministerstvo vnitra a dojde k navýšení v rozpočtu
města o finanční prostředky na realizaci projektů o 370
200,- Kč jako podíl města. Celkové náklady na tento projekt
budou 1,37 mil. Kč. V případě, že bude tento projekt
ministerstvem schválen, bude zahájena činnost bydlení na
půl cesty již letos. Objekt je situován na okraji města
v rodinném domku a dosud je provozován jako středisko
postpeniterciární péče na ulici Hřbitovní 2 v Havířově –
Šumbarku. Po rekonstrukci objektu v I. podlaží je možné
rozšířit nabídku poskytovaných sociálních služeb
o ubytování ve třech ložnicích s kapacitou 10 lůžek. Toto
ubytování bude na základě žádosti klienta nebo doporučení
soc. pracovníků. V rámci režimu ubytování je zahrnuta
pracovní terapie s cílem abstinence a sociální adaptace.
Délka pobytu bude od 3 měsíců až 1 rok, dle individuální
závažnosti sociální situace klienta.

Projekt „Bydlení na půl
cesty“.

Zastupitelstvo města Havířova schválilo uzavření závazku
do roku 2006, podle kterého bude každoročně poskytnuta
HC Havířov Panthers, občanskému sdružení dotace ve výši
3 mil. Kč na činnost a rozvoj mládežnického sportu v ledním
hokeji ve třech splátkách, a to k 15.1., 15.6., 15.9. běžného
roku, za podmínky řádného plnění dohody o poskytnutí
dotace za předchozí rok.

Dlouhodobá spolupráce
s HC Havířov Panthers
(mládežnický hokej).

Zastupitelstvo dále schválilo z materiálů doporučovaných
Radou města: dotaci Hasičskému záchrannému sboru, návrh
na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2004,
rozšíření hlavní činnosti Ústavu sociální péče pro mládež
a vzalo na vědomí koncept návrhu Generelu cyklistické

Dále Zastupitelstvo města
schválilo:
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dopravy města Havířova a jeho veřejné projednání,
informativní zprávu o realizaci protidrogové politiky v roce
2003 a informativní zprávu o vyhodnocení Programu
prevence kriminality za stejný rok.

37. jednání Rady města Havířova, 31.3.2004.
Rada

města schválila nový ceník služeb na letním
koupališti. Po letošní rekonstrukci kombinovaného bazénu
na letním koupališti, kdy náklady dosáhnou cca 66 mil. Kč,
bude nový bazén připraven pro letní sezónu od 1. června.
Rekonstrukce bazénu zahrnuje dodání nerezového bazénu
včetně pochůzných ploch, očistných zón, vodních atrakcí
a dalšího nezbytného provozního zabezpečení. Mezi vodní
atrakce, které se instalují patří: mořské vlny, divoká řeka,
skluzavka, vzduchové lehátko, vodní trysky, vodní zvon,
perličkové a masážní trysky. S novými vodními atrakcemi
dojde také k navýšení nákladů na energie a materiálových
nákladů na chemickou úpravu vody. I přesto návrh cen
služeb pro letošní rok přinesl navýšení ceny vstupného
pouze pro dospělé návštěvníky, z loňských 30,- Kč na 40,Kč. Nově se objevují ceny zvýhodněné – důchodci 30,- Kč,
v posledních dvou hodinách denního provozu 20,- Kč a byl
zrušen poplatek za úschovu věcí. Děti do dvanácti let 20,Kč a celosezónní permanentka pro děti bude stát 400,- Kč
a pro dospělé 800,- Kč. Veškeré stávající i nové vodní
atrakce jsou již zahrnuty v ceně vstupného. Při porovnání
cen s ohledem na velikost koupaliště (4 vodní plochy)
a úroveň poskytovaných služeb vůči srovnatelným
provozovatelům jsou tyto ceny velmi nízké.
Dosud platný Tržní řád stanovuje dobu pro poskytování
služeb restaurační zahrádky od 9 do 21 hodin. Vzhledem
k žádostem provozovatelů se rada města rozhodla změnit
dobu provozu zahrádek na 9 až 22 hodin, nerozhodne li rada
města v individuálních případech jinak.
Vedení města zadalo Městskému kulturnímu středisku za
úkol zpracovat a předložit radě města návrh řešení
bezbariérového přístupu do sálu Společenského domu. Bude
nainstalována plošina pro imobilní občany za cca 250 tis.
Kč.

Rada města Havířova schválila účast našeho města
v evropských projektech:
1. Program PHARE, „Zdokonalení správy bytového fondu
města Moskva a Čerepovec.“

Nový ceník služeb na
letním
koupališti po
provedené rekonstrukci.

O jednu hodinu déle
mohou být otevřeny
restaurační zahrádky.

Bezbariérový přístup do
Společenského domu.

Správa bytového fondu
města, účast v evropských
projektech.
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2. SUSI – Man: Příprava městských enviromentálních
projektů.
Na základě víceleté úspěšné spolupráce francouzské
asociace organizací spravujících bytový fond DELPHIS,
města Havířov a MRA, s.r.o. byla francouzskou stranou
nabídnuta našemu městu účast v nově připravovaných
evropských projektech. Účast v těchto projektech zajistí
městu přístup k moderním metodám práce ve správcovské
oblasti, v oblasti enviromentálních postupů a postupů
udržitelného rozvoje, a také i určité zviditelnění s ohledem
na mezinárodní spolupráci.
Rada schválila návrh na ocenění osobnosti a kolektivu
v sociální oblasti a uložila udělovat ceny pro jednotlivce
a kolektivy jednou ročně, formou keramické sošky, obdobně
jako u osobností kultury. Jsou mezi námi Ti, kteří se plně
věnují a zapojují do práce a činností pro své občany, jejichž
životní osud, zdravotní problémy nebo stáří vyžadují pomoc
a pochopení. Komise sociální je přesvědčena, že takové
osobnosti a kolektivy v našem městě jsou a za aktivní pomoc
nad rámec svých pracovních a společenských povinností si
ocenění zaslouží. Návrhy na ocenění mohou podávat občané
a oceněna bude vždy koncem roku na samostatné kulturní
akci jedna osobnost a jeden kolektiv.

Návrh
na
ocenění
osobnosti a kolektivu
v sociální oblasti.

Pro chystanou společenskou akci „Češi do toho!“, pořádané
5.5.2004 na náměstí Republiky, rada schválila prodloužení
konání do doby ukončení přenosu. Akce je pořádána při
příležitosti Mistrovství světa v ledním hokeji v České
republice a je jednou ze série sedmi pořádaných akcí pod
širým nebem, vždy na náměstí měst: Třinec, Opava, Nový
Jičín, Havířov a Ostrava. Její náplní je sledování utkání
(čtvrtfinále) našeho národního týmu při MS 2004 na
velkoplošné projekci s doprovodným programem –
autogramiádou
s hokejisty,
hudebním
programem,
soutěžemi pro malé i velké atd.

Akce „Češi do toho!“ při
MS v ledním hokeji na
náměstí Republiky.

Rada města doporučila Zastupitelstvu schválit Koncepci
kultury města Havířova do roku 2010. Původní Koncepce
kultury ve městě byla schválena v roce 1992 a od tohoto
zpracování již uběhla dlouhá doba a mnohé se změnilo.
Cílem nové koncepce je zhodnotit změny, zaznamenat
současný stav a určit další směr vývoje kulturní oblasti
s ohledem na finanční možnosti města.Základem tvorby
kulturní činnosti našeho města jsou dvě příspěvkové
organizace – MKS Havířov a Městská knihovna Havířov.
Činnost těchto organizací doplňují příspěvkové organizace
kraje, zájmová sdružení a soukromé kulturní agentury.
V minulém roce město vydalo na podporu kulturní činnosti,
včetně dotací a darů, 33,86 mil. Kč.

Koncepce kultury našeho
města.
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KONCEPCE KULTURY – SOUČASNÝ STAV
Městské kulturní středisko – zařízení a vybavenost
Kulturní dům Petra Bezruče
Byl kolaudován v r. 1961 a bez větších oprav a úprav sloužil
svému účelu do r. 2001, kdy byl celkově zrekonstruován.
Samotná rekonstrukce KDPB stála cca 125 mil. Kč. Součástí
kulturního domu je velký sál s kapacitou 555 míst
a loutkový sál s kapacitou 106 míst, restaurace, minigalerie.
KDPB je zároveň sídlem vedení Městského kulturního
střediska. K využití je také velký počet učeben a taneční sál,
kde probíhají různé zájmové kurzy a kroužky – hudební,
taneční, jazykové, ruční práce, mažoretky KALA, filatelisté,
filumenisté,
bridžisté,
esperantisté,
kaktusáři,
numismatikové…
Kino Radost
Otevřeno v r. 1956. Kino bylo uzavřeno pro veřejnost
30. června 1993. Od tohoto roku sloužil objekt ke
komerčním účelům a nyní je budova vyprázdněna.
V minulém roce byla budova Ministerstvem kultury ČR
prohlášena kulturní památkou. V současné době je
zpracovávána dokumentace na celkovou rekonstrukci pro
opětovné využití ke kulturně – společenským účelům.
Kino Centrum
Otevřeno v roce 1967, v současné době nabízí filmová
představení se zvukovým systémem DOLBY DIGITAL.
Kapacita kina je 536 míst a v minulém roce byly předloženy
studie s návrhem na celkovou rekonstrukci objektu na
multikino I. kategorie.
Kulturní dům Leoše Janáčka
V objektu, který byl otevřen v roce 1987 se nachází Velký
sál – kino Úsvit s kapacitou 700 míst, Komorní sál
s kapacitou 127 míst a Výstavní síň Viléma Wünscheho.

Společenský dům
Byl otevřen v roce 1983 a nabízí společenský sál s pódiem
s kapacitou 400 – 570 míst. Konají se zde plesy, jednání
zastupitelstva, módní přehlídky, taneční, diskotéky a jiné
společenské akce.
Letní kino
Nabízí filmová představení v období letních měsíců.
Pořádají se zde například rockové festivaly. Letní kino má
kapacitu 1.570 míst a bylo otevřeno v roce 1964.
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Pořady, programy a kurzy pořádané MKS v současné době:
- kultura školám pro MŠ, ZŠ, střední školy (divadla,
koncerty, přednášky, protidrogové akce) – cca 8 – 10
představení v měsíci,
- výstavy ve Výstavní síni V. Wünscheho a Galerii
Maryčka – vždy 2x v měsíci,
- divadlo pro děti – sobotní a nedělní odpolední
pohádky v loutkovém sále KDPB po celý rok, kromě
letních prázdnin, a v restauraci Životice – 1x měsíčně
a 4 – 5x měsíčně ve velkém sále KDPB, DKLJ,
- pořádání koncertů vážné hudby – Cyklus komorních
koncertů – koncert 1 – 2x v měsíci (komorní sály
i kostely),
- divadelní scéna – zajištění hostujících divadel z celé
ČR a Slovenska – cca 2 představení v měsíci,
- populární pořady – koncerty kapel, muzikály,
zábavné pořady apod. – 1 – 2x pořady za čtvrt roku,
- filmová představení - v rámci Filmového klubu –
filmy náročného diváka – vždy každé úterý mimo LP
- projekt „FILM A ŠKOLA“ – 1x měsíčně v kině
Úsvit – pro studenty SŠ s cílem podat jim v ucelené
a propracované formě základní povědomí o dějinách
české i světové kinematografie,
- „PROJEKT 100“ – letos již 10. ročník, probíhá 2x
ročně a je zaměřen na filmy náročného diváka,
- „Přehlídka filmů náročného diváka“ – slovenský,
japonský, korejský, španělský, italský atd. film,
- filmová představení pro školní družiny – každé
pondělí v měsíci,
- vědecko-populární přednášky v loutkovém sále
KDPB 1-2x v měsíci
- promenádní koncerty dechových hudeb – vždy
v neděli v měsících červenec a srpen,
- plesy (ples MKS a MP, Ples města), karnevaly pro
děti – 1-2x ročně, SILVESTR,
- celoměstské akce bezplatně přístupné široké
veřejnosti ( např. Májová veselice, Den dětí,
Mistrovství mažoretek, Promenádní koncerty
dechových hudeb, Havířovské hornické slavnosti,
Vánoční městečko a další…),
- festivaly – hudební, divadelní (MINITEATRO,
VÁNOČKA)
- soutěžní pořady pro školní mládež – hudební soutěž
TALENT, vědomostní soutěž SŠ TURIMATU,
výtvarná soutěž GRAFFITI,
- taneční soutěže společenského tance
- kulturní akce s neziskovými organizacemi města
(DDM, SOŠ a SOU, ZŠ, ZUŠ, nadacemi,
občanskými sdruženími, apod.,
- přednášky pro kluby důchodců – ve spolupráci
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-

s Magistrátem,
páteční taneční večery pro starší občany ve
Společenském domě a v restauraci Radnice,
nedělní diskotéky pro mládež.

Zájmově umělecká činnost – ZUČ:
- amatérské divadelní soubory – 8 divadel: Sputnik,
Crepácy, Tom a Heft, Skřítek, Fénix, Najdixicht,
Suvel Studio Hades, v přípravné fázi je výchovně
vzdělávací kurz Dramatické umění a divadlo,
- 10 zájmových kroužků – filumenisté, filatelisté,
kaktusáři, numismatici, sportovní bridž, esperanto,
fotokroužek, klub sběratelů hokejových kartiček,
v přípravné fázi je kroužek fotografických prací,
- 3 další zájmové soubory – mažoretky KALA,
společenský tanec FLODUR a FLODURÁČEK
Oddělení kurzů
- pohybové kurzy, cvičení rodičů s dětmi, zdravotní
cvičení, cvičení pro seniory, cvičení pro ženy, jóga,
tai-chi, jazykové kurzy, odborné a praktické kurzy –
šití, výtvarná výchova, kresba a malba, hudební
kurzy,

Městská knihovna – 12 pracovišť
Zahrnuje půjčovnu pro děti a dospělé, čítárnu a studovnu,
přístup na Internet, oddělení hudby a umění, polské oddělení
pro děti a dospělé. Některé z pracovišť byly v posledních
letech rekonstruovány nebo přestěhovány do lepších prostor
(Havířov – Šumbark ul. U Jeslí a ul. Gen. Svobody, Havířov
– Město ul. Seifertova, Havířov – Prostřední Suchá ul.
Dělnická).
Knihovna ve svých fondech shromažďuje 200 000
knihovnických jednotek – knih, periodik, audiovizuálních
dokumentů, hudebnin a elektronických dokumentů.
13 tisíc (z toho cca 20% studentů, 25% dětí školního věku)
obyvatel města různých věkových kategorií a profesí jsou
registrovaní uživatelé knihovny, kteří ji navštíví v průměru
12x ročně (155 000 návštěvníků ročně) a vypůjčí si 650 000
dokumentů různého druhu.
Ročně pořádá knihovna cca 500 akcí kulturně výchovné
činnosti – besed, knihovnických lekcí, výstav, koncertů,
soutěží a dalších akcí. Ve svých prostorách má 70 studijních
míst ve studovnách, 17 počítačů je k dispozici veřejnosti,
z toho 14 má připojení k síti Internet. V současné době je
7 pracovišť plně automatizováno – používá pro výpůjční
službu knihovní program a veškerá evidence probíhá
prostřednictvím skenerů.
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Knihovna od roku 1996 provozuje Městské informační
centrum Havířov (MIC), které vzniklo rozhodnutím Rady
města dne 1.11.1995 a je umístěno ve Společenském domě.
Toto MIC provozuje vlastní databázi firem, služeb a institucí
na území města (přes 3.500 subjektů) a zdarma svým
návštěvníkům poskytuje základní informace, dále poskytuje
informace včetně předprodeje na kulturní a společenské akce
na území města, ale také např. v Ostravě, Olomouci, Brně,
Praze. Také vyhledává dopravní spojení vlakové
i autobusové v rámci celé ČR, MHD vybraných měst.
Muzeum Těšínska
Je regionálním muzeem se sídlem v Českém Těšíně, které je
řízené odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.
Pobočky muzea v Havířově :
Kotulova dřevěnka
Kulturní památka. Roubená lidová chalupa z roku 1781
s doškovou střechou, větrným mlýnkem a stodolou uprostřed
moderní zástavby na západním kraji města představuje
lidové bydlení a tradiční zemědělství na Těšínském Slezsku
(zahradní areál). Do seznamu kulturních památek je
zařazena i stodola a větrná turbína. Muzeum pořádá na
Kotulově dřevěnce tyto akce: Vítání jara, Mezinárodní den
muzeí, Rok na dřevěnce, Dny evropského dědictví.
Památník životické tragédie
Národní kulturní památka. V sedmdesátých letech bylo
v Životicích postaveno muzeum, kde je umístěna expozice
Okupace a odboj Těšínského Slezska 1938 až 1945. Zvláštní
část je věnována životické tragédii. Stálou expozici doplňují
proměnné výstavy (zbraně, problematika druhé světové
války, historie Těšínského Slezska, umění).
Výstavní síň Musaion sídlí na Dělnické ulici v Havířově –
Městě. Proměnné výstavy probíhají 3-4x do roka. Výstavy
sledují počáteční vývoj exponátů až po jejich současný stav.
Základní umělecké školství
Na území města působí dvě státní základní umělecké školy,
jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Školy
poskytují základy uměleckého vzdělání v jednotlivých
uměleckých oborech a připravují pro studium učebních
a studijních oborů ve středních školách uměleckého
zaměření a na konzervatoři i na vysokých školách tohoto
typu. Obě základní umělecké školy dosahují ve svých
oborech vynikajících výsledků a programově doplňují akce
MKS (Havířovské hornické slavnosti, Koncert k založení
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města, oslavy Dne učitelů…) Veřejná činnost ZUŠ patří
neoddělitelně ke kulturnímu životu ve městě.
Centra volnočasových aktivit
Jsou řízeny Moravskoslezským krajem. Hlavní náplní těchto
organizací je poskytovat mimoškolní činnost pro havířovské
děti a mládež.
Dům dětí a mládeže Havířov
Zaměřuje svou činnost na neorganizovanou mládež
pravidelnou činností a formou spontánních celoměstských
akcí (výstavy, soutěže, kroužky, prázdninová činnost). Sál
s kapacitou 150 míst využívají i havířovská občanská
sdružení pro svou činnost.
Stanice mladých techniků
Zaměřuje svou činnost na neorganizovanou mládež
pravidelnou činností. SMT již podniká kroky k přípravě
programu „Otevřeného klubu mladých s programovou
nabídkou“ pro návštěvníky ve věku od 14-26 let.
1. Pravidelná zájmová činnost: v kulturní oblasti (650 žáků
ve všech oblastech činnosti):
- kroužky keramiky a rukodělné, výtvarné, počítačové
animace, hry na kytaru
- Dílna uměleckých řemesel, mažoretky, moderní tanec
- folklórní soubor VONIČKA, SEDMIKRÁSKY (přípravka
pro Voničku)
2. Prázdninová činnost, letní odborná soustředění (5 táborů
pro 300 dětí).
3. Spolupráce s Městským kulturním střediskem, OŠK
MMH.
Ostatní subjekty
Na území města působí mnoho občanských sdružení, obecně
prospěšných společností apod. různorodého zaměření, které
bezprostřední občanskou aktivitou vhodně doplňují kulturní
a společenský život města. Tyto organizace jsou
financovány z různých zdrojů, avšak jak se obecně tyto
zdroje snižují, stále více se obracejí na město o pomoc při
financování své činnosti. Finanční příspěvky pro kulturní
subjekty jsou poskytovány z kapitoly „ostatní dotace a dary“
dle podmínek stanovených v Zásadách o poskytování dotací
a grantů z rozpočtu města.
Ostatní kulturní aktivity
Mimo tyto výše uvedené organizace působí v kulturní
oblasti další subjekty (občanská sdružení, agentury, fyzické
osoby…), kterým Havířov přispívá na činnost formou dotací
z rozpočtu města.
Přehled některých kulturních aktivit podporovaných městem
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Havířov:
taneční oblast
- společenský tanec a mažoretky TANEČNÍHO KLUBU
ANDRIA,
scénický
tanec
TANEČNÍ
ŠKOLY
HORIZONTY paní J. Jelínkové, mažoretky VARIACE paní
E. Chwistkové
hudební oblast
-soutěžní přehlídka amatérských hudebních souborů LÍHEŇ
pana L. Slowika, hudební produkce v Jazz klubu pana
J. Bořuty (vystoupení profesionálních a amatérských
zpěváků
a skupin),hudební festival HORNÍKOV
Divadelního klubu Liskanec, podpora činnosti dechového
orchestru AZEŤANKA pana R. Fabíka, podpora lidového
umění Nadačního fondu Patrimonium (folklorní soubor
Vonička)
rozvoj kulturních aktivit (komponované pořady, soutěže,
sympozia)
-hudebně společenské večery s kvalitním programem
občanského sdružení PRESENT-ART, soutěžní přehlídka
divadel pro děti MINITEATRO agentury pana J. Tibitanzla,
soutěž krásy MISS RENETA Klubu přátel školy
Kpt. Jasioka, soutěžní přehlídka mladých módních tvůrců
MODEL ÚLET Domu dětí a mládeže Havířova,
ESOTERICKÝ FESTIVAL pana D. Starzycného, K-MODE
ROZMARY SHOW SOŠ a SOU obchodu a služeb, Havířov
– Pr. Suchá, MEZINÁRODNÍ KAMENNÉ SYMPOZIUM
LANDEK Občanského sdružení pro činnost kamenných
sympozií a další…
oblast výtvarného umění
- mezinárodní soutěž dětské grafiky KRÁSNÁ JAKO
KVÍTKA o. s. TRANOSCIUS, mezinárodní sochařské
sympozium LÍPA HAVÍŘOV ZUŠ B. Martinů. Kulturní
dění ve městě doplňují i soukromé subjekty, např. hudební
agentura AG-ART D. Zbavitele, soukromá galerie
SPIRÁLA.
Neregistrované zájmové aktivity našeho města
„Havířovská filmová společnost“, Kruh přátel Havířova,
Ochotnické divadlo BUKOS, hudební soubory, skupiny.
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KONCEPCE KULTURY MĚSTA
HAVÍŘOVA DO ROKU 2010

Město Havířov může v praxi přispívat k rozvoji kultury na
svém území dvěma základními formami. Prostřednictvím
činností jím zřizovaných organizací přímo vytváří, chrání
a distribuuje kulturní hodnoty. Druhou formou tvorby
podmínek pro rozvoj kultury je přímé i nepřímé ovlivňování
aktivit jiných subjektů, které vyvíjejí své činnosti v oblasti
kultury na území města Havířova.

STANOVENÍ CÍLU ROZVOJE KULTURY, VČETNĚ
URČENÍ PRIORIT
Stanovení obecných cílů
Podpora tvůrčích kulturních aktivit
Podpora prezentace výsledků kulturních aktivit
Podpora rovnocenného přístupu ke kulturním hodnotám
Podpora kulturní výměny
Podpora péče o hmotné kulturní dědictví
Podpora lokálních kulturních tradic
Podpora kulturních aktivit plnících současně více funkcí
a sloužících jako prostředek kultivace člověka

KONKRÉTNÍ CÍLE
Městské kulturní středisko – hlavní cíle
- Centrální řízení kulturně-společenského života ve městě –
„kultura pro všechny“.
- Začlenění osob se zdravotním postižením do aktivního
kulturně-společenského života.
- Spolupodílení se na tvorbě kulturních programů, rozšíření
spolupráce s ostatními subjekty v oblasti kultury.
- Aktivní účast hudebních talentů města na koncertech
profesionální úrovně.
- Podpora činnosti národnostních menšin.
- Zpřístupnění profesionální kultury – divadlo, film, hudba,
tanec….
- Zvyšování úrovně propagace kulturně-společenských
aktivit.
- Prezentace místní profi umělecké sféry.
- Prezentace místní amatérské sféry.
- Rozvoj ZUČ nejširších vrstev obyvatelstva.
- Postupné kvalitativní zvyšování úrovně objektů kultury.
- Veškerá činnost organizace vyplývající z programů
Koncepce rozvoje kultury, kulturní politiky ČR.

Kronika města Havířova
Městská knihovna Havířov – hlavní cíle
- Průběžně doplňovat knižní fond.
- Zpřístupnění kultury znevýhodněným osobám:
- pokračovat v budování bezbariérových přístupů do
všech knihoven na území města,
- pokračovat v donášce knih a ostatních inf. zdrojů
imobilním osobám,
- pokračovat v budování fondů mg. kazet pro
nevidomé a slabozraké občany v odd. hudby a umění
na ul. Pavlovova,
- spolupracovat se svazy postižených, reagovat na
jejich podněty a připomínky.
- Zajištění přístupu občanů k informacím.
- Ostatní:
- na Internetu vystavovat průběžně nové kroniky
našeho města,
- na Internetu zveřejňovat databázi nemovitých
kulturních
památek,
kulturních
památek
a uměleckých děl na území města Havířova,
- udržovat aktuální www stránky knihovny
a informačního centra.

Magistrát města Havířova
Cíle: Zrekonstruování stávajících kulturních stánků
V rámci rozpočtu města Havířova zajistit tyto investiční
akce:
Rekonstrukci kulturní památky – objektu kina RADOST
- Termín zpracování projektové dokumentace 2004.
Rekonstrukci kina CENTRUM na multikino I. kategorie
- Termín zpracování studie a projektové dokumentace 2004.
- Termín zahájení rekonstrukce 2004 (fasáda, střecha)
Vybudování multikulturního obecně vzdělávacího centra
(internetová kavárna, sdružování národnostních menšin,
knihovny, přednáškové centrum, vzdělávací činnost, činnost
nadační, neziskové organizace,….)
- Termín přípravy a vstupního jednání 2004.
Rekonstrukce Letního kina včetně zastřešení
(v rámci vybudování areálu volného času)
- Termín bude řešen v komplexu Areálu volného času na
základě plánu i investičních akcí schváleného ZMH
v návaznosti na schválený rozpočtový výhled.
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40. jednání Rady města Havířova, 21. dubna 2004
Rada

města schválila rozdělení dotace v celkové výši
89.500,- Kč školským zařízením a sportovním subjektům na
částečnou úhradu nákladů v souvislosti s pořádáním
celoroční soutěže „Havířovská liga základních a středních
škol“ ve školním roce 2003/2004. Tato soutěž probíhá
v našem městě již šestým rokem a zapojují se do ní téměř
všechny havířovské školy. V průběhu celého školního roku
se soutěží v 15 disciplínách (basketbal, volejbal, halová
kopaná, atletický čtyřboj, štafetový běh, plavání, florbal,
šachy, stolní tenis, futsal, aerobic, vybíjená, přespolní běh,
laťka mládeže, zimní závod všestrannosti). Organizaci
jednotlivých soutěží zajišťuje např. ZŠ Kudeříková, ZŠ
K. Světlé, Atletický klub, Dům dětí a mládeže, Sportovní
klub stolního tenisu, střední školy a Církevní středisko
mládeže J. Bosca.

Dotace na Havířovskou
ligu
základních
a středních škol.

Dále Rada schválila přijetí další účelové neinvestiční dotace
z Ministerstva vnitra na integraci azylantů ve výši 150.000,Kč na bydlení a účelové neinvestiční dotace ve výši
150.000,- Kč na rozvoj infrastruktury obce.
V rámci integrace azylantů jsme již v minulém roce přidělili
jeden byt v rámci tohoto integračního programu a získali
výše uvedené dotace. Pro letošní rok schválila rada v únoru
poskytnutí dvou obecních bytů z bytového fondu města.
Jeden byt již byl přidělen konkrétnímu azylantovi, druhý
byt, který má být vhodný k bezbariérové úpravě bude teprve
vytipován Městskou realitní agenturou a přidělen.

Integrace azylantů v ČR
a našem městě v r. 2004.

Rada města schválila rekonstrukci objektu – Hotelového
domu na ul. Tesařské 1/321 v Havířově-Městě s využitím
„Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické
infrastruktury“ a uložila odboru investiční výstavby
zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci tohoto
objektu na nájemní byty.
V září loňského roku schválilo zastupitelstvo města směnu
nemovitostí s krajským úřadem, a to bývalé ZŠ Kolárova, ve
které je v současné době Střední průmyslová škola stavební,
za bytový dům na ulici Tesařské, který slouží dosud jako
ubytovna. Po rekonstrukci vznikne v přízemí chráněné
bydlení a v ostatních prostorech vstupní byty.
Po zpracování projektové dokumentace budeme žádat
o státní dotaci na rekonstrukci. Pokud bude přidělena, mohla
by se již v příštím roce zahájit samotná rekonstrukce. Ta si
vyžádá dle předběžných odhadů cca 40 mil. Kč.

Rekonstrukce Hotelového
domu na ul. Tesařské.

V roce 2002 město vybudovalo technickou infrastrukturu
pro stavbu rodinných domů v lokalitě zvané Osinky

Výstavba
rodinných
domků v lokalitě Osinky.
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umístěné jihovýchodně od místní komunikace Padlých
hrdinů nedaleko Těrlické přehrady. Bude zde vybudováno
59 sólo domků a 20 řadových rodinných domků. Cena
pozemků je 480,-Kč za metr čtvereční. V loňském roce již
byla zahájena výstavba prvních rodinných domků.
Celkové náklady na výstavbu jsou cca 50 mil.Kč (výkup
pozemků, věcná břemena, vybudování infrastruktury).
Havířov získal státní dotaci ve výši 5,76 mil.Kč a Stavební
bytové družstvo se spolupodílelo na financování
infrastruktury částkou 4,5 mil. Kč. Za prodej pozemků
město získá cca 21 mil. Kč.

42. jednání Rady města Havířova, 12. května 2004
Rada města schválila poskytnutí dotací základní organizaci
Českého svazu včelařů v Havířově ve výši 22 149,-Kč
a základní organizaci Českého svazu včelařů v Horní Suché
ve výši 7 521,-Kč na léčení včelstev. Jedná se o dotaci na
léčení včelstev proti varoáze vzhledem k silnému zamoření,
jež je příčinou silného úbytku včelstev. Dotace na jedno
včelstvo bude ve výši 69,-Kč.
Od roku 1995 má město zřízený Fond životního prostředí,
který slouží k financování investičních a neinvestičních
výdajů v oblasti životního prostředí.
V rozpočtu města na rok 2004 je ve výdajích pro odbor
životního prostředí vyčleněna částka ve Fondu životního
prostředí v celkové výši 570 tis.Kč, která bude použita
kromě neinvestiční dotace pro včelaře, na monitoring
ochrany ovzduší, na chráněné části přírody, na ekologickou
výchovu a dotaci Stanici pro záchranu živočichů.
Bylo schváleno poskytnutí dotace z rozpočtu města kapitoly
„ostatní dotace a dary“ z rezervy kulturní oblasti
p. Ladislavu Slowikovi, ve výši 5 000,-Kč na částečné
pokrytí nákladů na dopravu návštěvníků hudebního festivalu
INKUBÁTOR, který se letos uskuteční na TJ František
v Horní Suché. Pořadatel přistoupil na změnu konání
festivalu z důvodů vhodnějších podmínek pro jeho konání
(méně obydlená část obce).

Dále rada doporučila Zastupitelstvu schválit poskytnutí
dotace z rezervy školské oblasti z rozpočtu města kapitoly
„ostatní dotace a dary“
- Mateřské škole Havířov-Podlesí, Balzacova 2/1190,
ve výši 3 000,-Kč na kulturně společenské akce
spojené s výročím školy (zhotovení pozvánek,
fotogalerie). Tato mateřská škola byla uvedena do

Poskytnutí dotací z Fondu
životního prostředí na
léčení včelstev.

Poskytnutí dotace na fest.
INKUBÁTOR.

Dotace na oslavy výročí
založení Mateřské školy
na ul. Balzacova.
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-

provozu 1.9.1968. Vyvrcholení oslav bude probíhat
formou zahradní párty v měsíci květnu.
Základní umělecké škole Bohuslava Martinů,
Havířov.Město, ve výši 20 000,-Kč na projekt
„Hudba-zdroj porozumění-reprezentační koncerty
a vernisáž výstavy výtvarných prací – Pitea
Švédsko“. V návaznosti na projekt SOCRATES
COMENIUS a v souladu s podporou vstupu ČR do
EU má škola záměr zapojit aktivně do projektu
hlavně talentované žáky a uskutečnit reprezentační
koncerty a výstavu výtvarných prací ve švédském
městě Pitea. Výjezd se uskuteční v měsíci květnu
2004. Cena desetidenního pobytu je 380.000,-Kč.
Škola se snaží získat prostředky formou finančních
darů a dotací, aby podpořila výjezd talentovaných
žáků i ze sociálně slabších rodin.

Dotace
na
výjezd
talentovaných žáků do
švédského města Pitea.

Rada města doporučila Zastupitelstvu schválit poskytnutí
dotace na rok 2004 v celkové částce 556.000,-Kč pro níže
uvedené soukromé mateřské školy z rozpočtu odboru
školství a kultury:
1. MŠ MATEŘINKA, s.r.o., Okružní 13, HavířovŠumbark, 98 dětí ve výši 196.000,-Kč.
2. Sdružení pro činnost SMŠ K. Čapka 8, Ha-Město,
70 dětí ve výši 140.000,-Kč.
3. MŠ Sadová, s.r.o., Sadová 3, Havířov-Město,
110 dětí ve výši 220.000,-Kč.
Město od roku 1995 každoročně všem soukromým
mateřským školám působícím v Havířově poskytuje
příspěvek na provoz zpravidla podle počtu dětí částkou
2.000,-Kč na jedno dítě.

Poskytnutí dotace na
provoz
soukromým
mateřským školám.

Rada města vzala na vědomí výsledky projednání konceptu
návrhu cyklistické dopravy města a schválila navržené typy
cyklistických tras v jednotlivých koridorech (viz níže)
a uložila dopracovat celkový návrh generelu.
V polovině dubna proběhlo projednání konceptu generelu
dotčenými orgány státní správy, vlastníky a správci
komunikací, dále pak projednání s okolními městy a obcemi
a v neposlední řadě veřejné projednání s občany našeho
města.
V souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy rada
nyní schválila koncept návrhu generelu, včetně následujících
variant:
- v úseku Hlavní třídy vést cyklistickou dopravu po
chodníku
- v úseku podjezdu pod tratí ČD vést cyklistickou
dopravu ve vyhrazeném pruhu na vozovce stávající
komunikace
- v úseku Národní třídy vést cyklistickou dopravu ve

Další
projednávání
Generelu
cyklistické
dopravy města Havířova.

Výsledné varianty řešení
cyklistické dopravy.
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vyhrazeném pruhu na vozovce stávající komunikace
v úseku na Šumbarku vést cykl. trasu podél ul. SNP
v úseku ul. Dělnické mezi Kauflandem a ul. Vodní
zvolit variantu podle výsledku dohodovacího řízení
mezi Krajským úřadem Moravskoslezského kraje,
Správou silnic a zhotovitelem
- na ul. 17. listopadu vést cykl. trasu ve vyhrazeném
pruhu na vozovce
- na ul. Mládežnická a ul. 1. máje vést cyklisty mimo
vozovku obytné zóny
- v úseku ul. Okrajová – Padlých hrdinů preferovat
variantu mimo ul. Těšínskou
K zbývajícím úsekům navrženého řešení způsobu vedení
cykl. dopravy nebyly ze strany pracovní skupiny, komisí
rady města, dotčených orgánů státní správy a občanů
vzneseny žádné připomínky.
Předpokládaný termín odevzdání celkového návrhu
Generelu cyklistické dopravy města Havířova je 15. červen
tohoto roku s tím, že se bude dále, před konečným
schválením, projednávat.
-

Město zrealizovalo stavbu „Technická infrastruktura pro
výstavbu 79 RD v Ha-Životicích, lokalita Osinky“
a v současné době probíhá vydávání stavebních povolení.
V rámci této výstavby je nutné pojmenovat nově vzniklé
ulice a prodloužení ulice stávající. Občanská komise
v Životicích s maximálním počtem spoluobčanů doporučila
pojmenování ulic „K Přehradě“ a „Podélná“ a schválili
prodloužení ulice U Stavu. Rada města doporučila tyto
změny schválit Zastupitelstvu.

Nové pojmenování dvou
ulic a prodloužení ulice
U Stavu
v Životicích,
lokalita Osinky.

Rada města schválila způsob využití odměny od společnosti
EKO-KOM a.s.. Město spolupracuje s touto společností od
roku 2000, kdy byla podepsána smlouva o spolupráci
a zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů.
Odměna je městu poskytována na základě „Výkazů
o celkovém množství a druzích komunálního odpadu
vytříděných, využitých a odstraněných obcí“, které jsou
společnosti EKO-KOM a.s. pravidelně čtvrtletně zasílány.
Za rok 2001 byla tato odměna ve výši 484 628,-Kč, za rok
2002 1 024 590,-Kč a za rok 2003 1 363 985,-Kč. Veškeré
tyto částky byly použity na provoz systému sběru a třídění
druhotných surovin, zejména papíru, skla a plastů.
Separaci v plném rozsahu zajišťují pro město Technické
služby Havířov a.s. a veškeré náklady jsou jimi v plné míře
hrazeny. Tyto náklady jsou mnohonásobně vyšší, než činí
odměna od společnosti EKO-KOM a.s., která tvoří asi jen
25% z celkových nákladů. Přitom v jiných městech se
odměny od EKO-KOM a.s. podílí na celkových nákladech
na separaci v úrovni 75-95%! Je tedy nutné stávající systém

Způsob využití odměny
od společnosti EKOKOM a.s. na separaci
odpadů.
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přehodnotit.

44. jednání Rady města Havířova, 2. června 2004
Rada

města doporučila zastupitelstvu schválit plán
investičních akcí na roky 2005 a 2006. Ekonomický odhad
uvolnění prostředků na oba roky je v oblasti investiční
výstavby a velkých oprav ve výši 250 milionů Kč ročně.
Tato částka by měla pokrýt potřeby jak organizačních složek
města, tak i odborů školství a kultury, místního hospodářství
a investiční výstavby.
Mezi nejdůležitější a finančně nejnáročnější investiční akce
budou patřit v letech 2005 – 2006:
1. Sanace domu Vrchlického – 45 mil. Kč. Dofinancování
rozestavěné akce z letošního roku.
2. Regenerace panelového sídliště Šumbark – 30 mil Kč.
Jedná se o dofinancování rozestavěné stavby Prodloužená
Akátová z letošního roku.
3. Rekonstrukce kina Centrum – 40 mil. Kč.
4. Rekonstrukce objektu Tesařská 1 – 30 mil. Kč.
5. Světelná křižovatka pod Bludovickým kopcem a okružní
křižovatka na Bludovickém kopci – 25 mil. Kč.
6. Výstavba domova důchodců – 50 mil. Kč. Zatím nebyla
zahájena příprava akce.
7. Dokončení úprav mezi ulicemi Beethovenova a Fibichova
– 5mil. Kč. Nebyla zahájena příprava stavby.
8. Rekonstrukce parku za Lučinou – 5 mil. Kč. Nebyla
zahájena příprava.
9. Rekonstrukce náměstí u Severky – 10 mil. Kč. Nebyla
zahájena příprava stavby.
10. Předlažba chodníku na Hlavní třídě od světelné
křižovatky Na Nábřeží po Náměstí Republiky včetně úprav
přístupových chodníků mezi budovou Magistrátu a Hlavní
třídou – 12 mil. Kč. Nebyla zahájena příprava stavby.
11. Dočasné stavební úpravy křižovatky ul. Orlovská x U
Skleníků x Požárnická – 10 mil. Kč. Nebyla zahájena
příprava akce.
12. Modernizace školní jídelny v ZŠ Gorkého – 18 mil. Kč.
V letošním roce bude vydáno stavební povolení.
13. Výstavba sportovní haly, výstavba druhé kryté ledové
plochy – 35 mil. Kč. Nebyla zahájena příprava stavby.
14. Opravy bytového fondu MRA – 40 mil. Kč. Priority –
jednotlivé domy - budou vytipovány vedením MRA.
15. Úprava prostor objektu SSmH na ul. Mánesova – 15 mil.
Kč. Částka představuje předpokládané dofinancování stavby
při získání dotace.

Plán investičních akcí
na roky 2005 a 2006.

Mimo
uvedené
je
navrhováno na rok 2005
uvolnit cca 23,3 mil. na
realizaci
akcí
na
majetku
ve
správě
odboru
místního
hospodářství (komunikace,
parkoviště,
rekonstrukce hřbitova
apod.) a 25 mil. na
realizaci
akcí
na
majetku
ve
správě
odboru
školství
a kultury (opravy ZŠ
a MŠ). Přibližně stejné
částky by měly být
vyčleněny i v roce 2006.
Další akce, které byly
organizacemi předloženy,
zůstanou jako zásobník
do příštích let a jejich
pořadí a priority budou
průběžně aktualizovány.
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16. Půdní nástavba objektu A v areálu ÚSP Tajovského –
5 mil. Kč. Je zpracována studie.
17. Regenerace panelového sídliště Šumbark – 30 mil. Kč.
Je zpracována projektová dokumentace.
18. Rekonstrukce části „G“ Magistrátu po vystěhování
Okresního soudu – 30 mil. Kč. Nebyla zahájena příprava
stavby.
19. Výstavba chodníku ul. Hornosušská, II. etapa – 10 mil.
Kč. Nebyla zahájena příprava stavby.
20. Vybudování I. etapy cyklostezek na území města –
20 mil. Kč. Zpracovává se koncepce před předložením
schválení ZMH.
21. Rekonstrukce bývalého kina Radost – 70 mil. Kč.
Zpracovává se projekt.
22. Světelná křižovatka na komunikaci Ostravská – 5 mil.
Kč. Je navržena vybraná varianta.
23. Rozšíření stávajícího hřbitova Šumbark – 65 mil. Kč. Je
zpracována urbanistická studie.
24. Areál volného času – 250 mil. Kč. Zpracovává se projekt
protipovodňových opatření.

Adaptace školních kuchyní
Čtyři školní kuchyně (Lázeňská u ZŠ Nezvalova, ZŠ K.
Světlé, ZŠ Selská a ZŠ Frýdecká), které od 1. ledna tohoto
roku již fungují jako výdejny pokrmů, projdou o
prázdninách adaptací. Stavební úpravy bývalých kuchyní
uvedou výdejny jídla do souladu s novými hygienickými
normami. Investice do každé výdejny se bude pohybovat
okolo milionu korun.

Adaptace škol. kuchyní.

Zakoupení radaru a programového vybavení pro měření
rychlosti. Nehodovost ve městě je značným problémem. Jen
v roce 2003 se na území Havířova stalo 882 dopravních
nehod při nichž byli usmrceni 3 lidé, 18 lidí bylo zraněno
těžce a 124 lidí lehce. Ve 118 případech byla příčinou
dopravní nehody nepřiměřená rychlost. Náklady vložené do
pořízení tohoto zařízení se budou formou pokut vracet zpět
městu, neboť zjištěné dopravní přestupky nepřiměřené
rychlosti budou městskou policií předávány k řešení odboru
vnitřních věcí Magistrátu.

Radar
pro
měření
rychlosti ve městě.

Rada města vyhlásila výtvarnou soutěž na výtvarné
zpracování označníků našeho města na hlavních
přístupových trasách do města. Byly vybrány tyto lokality:
lokalita č. 1 – významný vjezd do města od Ostravy na
ul. Ostravské v klínu mezi železniční tratí Svinov – Č. Těšín
a vlečkou k bývalým mlýnům,
lokalita č. 2 – v ploše před prodejnou Jednoty u křižovatky

Výtvarná soutěž na
zpracování
označníků
města.
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ulic Těšínská a Padlých hrdinů,
lokalita č. 3 – plocha před autosalonem Peugeot na ulici
Dělnické,
lokalita č. 4 – na ulici Orlovské na tahu z Orlové.
Vyhlášení soutěže bude zasláno sedmi havířovským
a regionálním výtvarníkům, soutěž však bude otevřená i pro
veřejnost a bude ukončena v říjnu tohoto roku. Autor
vítězného návrhu bude mít přednost i na realizaci díla.

Školská komise jako poradní orgán Rady města chce navázat
na tradice minulých let, kdy se město účastnilo rozloučení se
žáky ukončujícími povinnou školní docházku, a proto
doporučila Radě města realizovat toto rozloučení formou
kulturního programu v Kulturním domě Petra Bezruče.

Rozloučení s deváťáky.

Rada vzala na vědomí poskytnutí dotací z Ministerstva
vnitra na projekty prevence kriminality našeho města na rok
2004 ve výši 354 000,-Kč. Z toho:
1. Sociální služby města Havířova na projekt Bydlení
na půl cesty – materiálové vybavení – 119 000,-Kč
2. Městská policie na projekt Řetízek k bezpečí –
materiál, montáž – 70 000,-Kč
3. Církevní středisko mládeže sv. Jana Boska na projekt
Mantinely proti zlu – sport. vybavení – 103 000,-Kč
4. SP+D Kontakt na projekt Tolerance – ubytování,
strava, lektorné, mater. náklady, doprava, volnočas.
aktivity – 62 000,-Kč
a doporučila Zastupitelstvu schválit uvolnění finančních
prostředků z rezervy rozpočtu Magistrátu jako podíl města
na realizaci projektů prevence kriminality v roce 2004
v celkové výši 177 500,-Kč, z toho:
1. Městská policie na projekt Řetízek k bezpečí –
materiál, montáž – 30 000,-Kč
2. Církevní středisko sv. Jana Boska na projekt
Mantinely proti zlu – sportovní vybavení, lavice,
osvětlení – 112 500,-Kč
3. SP+D Kontakt na projekt Tolerance – ubytování,
strava, lektorné, doprava, pronájem, volnočas.
aktivity, telefon, poštovné, kopírka – 35 000,-Kč

Projekty prevence kriminality města Havířova na
rok 2004.

Rada dále vzala na vědomí poskytnutí dotací z Rady vlády
na koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce
a soc. věcí a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na
projekty protidrogové politiky našeho města na rok 2004
v celkové výši 980 500,-Kč, z toho:
1. Sociálním službám města Havířova na projekt
Kontaktní a poradenské centrum prevence závislostí

Projekty
protidrogové
politiky města Havířova
na rok 2004.
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v Havířově – na provoz – 550 000,-Kč
2. Charitě Český Těšín na projekt Centrum prevence
pro mládež a rodiny ohrožené závislostmi všeho
druhu – na provoz – 430 500,-Kč
a doporučila Zastupitelstvu schválit uvolnění finančních
prostředků z rezervy rozpočtu Magistrátu jako podíl města
na realizaci projektů protidrogové politiky v roce 2004
v celkové výši 694 360,-Kč, z toho:
1. Sociálním službám města na projekt Kontaktní
a poradenské centrum prevence závislostí v Havířově
– na provoz – 609 360,-Kč
2. Charitě Český Těšín na projekt Centrum prevence
pro mládež a rodiny ohrožené závislostmi všeho
druhu – na provoz – 85 000,-Kč

46. jednání Rady města Havířova, 23. června 2004
Rada města vyhodnotila zimní údržbu místních komunikací
v období 2003/2004, kdy hlavním úkolem je zajišťovat
zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních
komunikacích vzniklých působením zimních povětrnostních
podmínek. Dodavatelem prací jsou Technické služby
Havířov a.s.
Provádění zimní údržby bylo zahájeno 1. listopadu 2003
a ukončeno 31. března 2004. Cena pro zajištění zimní
údržby v tomto kalendářním roce je stanovena paušálem
8 370 000,-Kč. Dosud bylo vyfakturováno 7 370 000,-Kč
a zbývající částka je určena na období listopad – prosinec.
Délka udržovaných vozovek činí 155,5 km a 80,74 km
chodníků. Ty jsou rozděleny do tří pořadí důležitosti.
Toto zimní období bylo co do množství sněhových srážek
a teplotních výkyvů nadprůměrné, ale bez větších
kalamitních situací. Spotřeba posypového materiálu byla
vyšší oproti předcházejícímu období, spotřeba soli byla
nižší.
Na základě zkušeností v zimním období 2003/2004 bude
sestaven plán na období 2004/2005. V tomto plánu by měly
být zpracovány další podněty a požadavky, například
by měly být upřednostněny komunikace s velkým stoupáním
a ty by se měly odklízet jako první.
Rada města schválila pořádání česko-polského setkání
podnikatelů, které se uskuteční 7. října 2004. Jako místo
konání byl předběžně určen Společenský dům Reneta.
Hlavním účelem tohoto setkání bude informovat podnikatele
o podmínkách a možnostech práce v opačné zemi.
Přednášky budou orientovány na finanční záležitosti,
zaměstnávání pracovníků, nutné evidence pohybu zboží

Vyhodnocení
zimní
údržby místních komunikací v období 2003/2004

Česko-polské
setkání
podnikatelů v Havířově.
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a materiálu a bankovní podmínky. Kromě toho umožní toto
setkání i vzájemné poznání a kontakt podnikatelů
a prezentaci jejich firem. Základní myšlenkou setkání bude
výměna zkušeností a poznatků po vstupu do Evropské unie.
Dále Rada města doporučila Zastupitelstvu schválit návrh
Smlouvy o vzájemné spolupráci a partnerských vztazích
mezi městy Havířov a Omiš v Chorvatsku.
Toto partnerství vzniklo z podnětu zástupců dobrovolných
hasičů v Havířově. Ti přivezli v loňském roce pozdravy
z Omiše v Chorvatsku, se kterým mají dobrovolní
i profesionální hasiči již několik let partnerskou spolupráci,
spočívající v pořádání turnajů a vzájemné výměně členů
sboru s tím, že zástupci města Omiš projevili zájem
o navázání partnerských vztahů mezi oběma městy.
V lednu letošního roku zaslalo naše město do města Omiš
dopis s návrhem na spolupráci, ten byl přijat a byl dohodnut
první termín setkání vedení obou měst. Tato návštěva se
u nás uskutečnila 12.-15. května. Koncem tohoto měsíce
odjede čtyřčlenná delegace našich zástupců na reciproční
služební cestu do Omiše, kde bude dopracována
a projednána konečná verze smlouvy o partnerství mezi
těmito městy.

Smlouva o partnerské
spolupráci
s městem
Omiš v Chorvatsku.

Rada doporučila zastupitelstvu schválit zařazení projektu
s názvem Výchovně terapeutický pobyt dětí s výchovnými
problémy a trestnou činností do Programu prevence
kriminality v Havířově v roce 2004.
Smyslem tohoto projektu je cílené působení na nezletilé,
u nichž byl nařízen soudní dohled nebo dohled probačního
úředníka. V rámci tohoto projektu bude spolupracovat
Policie ČR, Městská policie, Probační a mediační služba
a oddělení sociálně právní ochrany dětí havířovského
magistrátu. Organizačně bude celý projekt zajišťovat
Městská policie a Policie ČR, lektorskou činnost bude mít na
starosti Akademie J. A. Komenského v Karviné.

Projekt
„Výchovně
terapeutický pobyt dětí
s výchovnými problémy
a trestnou činností“

14.

řádné zasedání Zastupitelstva města Havířova,
28. června 2004

Příprava

rozpočtu města na rok 2003 byla oficiálně
zahájena 4.12.2002, rozpočet byl zastupitelstvem schválen

Vyúčtování hospodaření
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24.2.2003 a od 1. ledna 2003 do schválení rozpočtu se město
řídilo podle schválených Zásad rozpočtového provizoria.
Schválený rozpočet byl v průběhu roku šestkrát upravován,
a to 134 rozpočtovými opatřeními.
Veškeré závazky vyplývající z úvěrových smluv a ze
smlouvy o půjčce byly řádně a včas plněny. Město Havířov
bylo po celý rok solventní, což určitě ocenili dodavatelé,
městem zřízené příspěvkové organizace i příjemci dotací
z prostředků města. Ačkoliv byl rozpočet plánován jako
schodkový (plánované příjmy 1 009 788 tis. Kč, plánované
výdaje 1 162 501 tis. Kč), hospodaření města skončilo
přebytkem (skutečné příjmy 1 465 537 tis. Kč, skutečné
výdaje 1 442 619 tis. Kč). Ukazatel dluhové služby (dle
Ministerstva financí) 3,56% patří mezi nejnižší v republice.
Průběh realizace tvorby komunitního plánu dle schváleného
projektu je rozdělen do čtyř fází. První tři etapy již byly
zrealizovány a čtvrtá etapa se provádí v současné
době. První tři fáze zahrnovaly přípravu dokumentace
a podkladových materiálů. Zahájení analýzy současného
stavu zabezpečování sociálních služeb ve městě, provedeny
byly sociodemografické studie, expertíza o potřebě soc.
služeb ve městě.
Mezi občany bylo vydáno cca 1 100 ks Dotazníků
k provedení anonymní analýzy poskytování těchto služeb.
Tohoto šetření se zúčastnilo celkem 987 uživatelů soc.
služeb a občanů, kteří dosud tyto služby nevyužívají.
Z hodnocení obsahu vrácených dotazníků budou zpracovány
návrhy, cíle a opatření k poskytování soc. služeb.
V současné době je realizována poslední fáze, a to
presentace realizace projektu, zpracování Informačního
katalogu sociálně-zdravotních služeb ve městě, příprava
rekonstrukce stávajícího objektu SSmH na ul. Mánesova na
denní a lůžkové pobytové zařízení seniorů.
Na realizaci projektu komunitního plánu se podílí
119 zástupců z odborné a laické veřejnosti.
Na zasedání zastupitelstva byla předložena Koncepce
kultury, se kterou jste byli seznámeni v této kronice.

Dále bylo schváleno:
- poskytnutí dotací z rozpočtu města neziskovým
sportovním subjetkům z rezervy školské oblasti,
kapitoly „ostatní dotace a dary“, Mateřské škole
Havířov – Podlesí, ul. Balzacova a Základní
umělecké škole B. Martinů.
- poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským

města za rok 2003.

Zpráva o průběhu realizace projektu tvorby
Komunitního
plánu
rozvoje sociálních služeb
ve městě Havířově.

Koncepce kultury
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-

-

-

školám.
nové pojmenování dvou ulic a prodloužení ulice
U Stavu, lokalita Osinky v Havířově – Životicích.
plán investičních akcí na roky 2005 a 2006.
zakoupení radaru a programového vybavení pro
měření rychlosti,
uvolnění
finančních
prostředků
z rozpočtu
Magistrátu jako podíl města na realizaci projektů
prevence kriminality v roce 2004 v celkové výši
177 500,-Kč.
uvolnění finančních prostředků z rezervy rozpočtu
Magistrátu jako podíl města na realizaci projektů
protidrogové politiky v roce 2004 v celkové výši
694 360,-Kč.
zařazení projektu s názvem Výchovně terapeutický
pobyt dětí s výchovnými problémy a trestnou
činností do Programu prevence kriminality
v Havířově v roce 2004.

Zastupitelstvo dále schválilo poskytnutí dotace oblastnímu
spolku Českého červeného kříže Karviná ve výši 59 500,Kč z rozpočtu města na projekt: „Provozní náklady Úřadu
Oblastního spolku ČČK Karviná“.
Účelem použití je hrazení nájmu, tisku, propagace, spojů,
cestovného, dopravy, ubytování, el. energie, tepla, vody,
odměn účastníků, dohod o provedení práce, nákupu
materiálu, pojištění a oprav, spotřeby PHM, mezd včetně
odvodů.

Poskytnutí dotace oblastnímu spolku Českého
červeného kříže.

48. jednání Rady města Havířova
středa, 21. července 2004

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo zamítavé stanovisko
k dalšímu zařazení pracoviště NsP Havířov do programu
mamografického screeningu. Rada města s takovýmto
postupem nesouhlasí a vyslovila požadavek na obnovení
činnosti tohoto pracoviště. Na Radu se obrátily nespokojené
pacientky, které musí vyšetření absolvovat až na pracovišti
v Ostravě-Porubě a apelovaly na město pro podporu
možnosti tohoto vyšetření opět v Havířově, a to zejména
z těchto důvodů:
- snazší dostupnost vyšetření pacientkám ze spádové
oblasti Havířov
- existující prostorové, technické i personální vybavení
pracoviště v NsP Havířov
- dlouholeté zkušenosti této mammární poradny,
zařazené do sítě akreditovaných pracovišť.

Rada města nesouhlasí
s ukončením činnnosti
mamografického
screeningu v havířovské
nemocnici.
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V rámci možnosti poskytnutí finančních prostředků na
úhradu mezd ze strany Úřadu práce, jsou městem Havířov
zaměstnáváni absolventi středních a vysokých škol na dobu
určitou. Uplatňují se zejména na odborech, kde se vyskytují
mimořádné nárazové akce či nárůst agend po jejich
delimitaci z Okresních úřadů. Všichni vedoucí odborů, kde
absolventi pracovali, byli s jejich prací spokojeni. Poslední
skupina těchto absolventů, kteří pracovali na stavebním
úřadu, odboru školství a kultury, odboru sociálních věcí,
odboru vnitřních věcí, odboru kanceláře primátora
a interního auditu, opustila Magistrát ke dni 29.2.2004.
Úřad práce vyhlásil mimořádnou dotaci pro města a obce,
která zabezpečí v pracovním poměru absolventům středních
škol odbornou praxi nebo zabezpečí získání kvalifikace
mladistvým. Po dvanáct měsíců bude hradit zaměstnavateli
100% skutečně dosažené hrubé mzdy (max. 7 000,-Kč) při
minimální délce pracovního poměru s absolventem třináct
měsíců. Rada našeho města schválila přijetí sedmi
absolventů středních a vysokých škol do pracovního
poměru, a to na dobu určitou třináct měsíců. Tito absolventi
budou pracovat na stavebním úřadě, odboru vnitřních věcí,
územního rozvoje, místního hospodářství, dopravy a na
organizačním odboru.
V květnu vyhlásila Rada města výběrové řízení na
provozovatele dětského koutku v budově Magistrátu města.
Zájem provozovat tento dětský koutek má Mateřské centrum
Havířov – Dětský svět, které obdobný dětský koutek
provozuje již v Obchodním domě ELÁN. Koutek bude
umístěn v prvním patře hlavní budovy magistrátu
a v zařízení budou moci nechat své děti rodiče, kteří sem
přijdou vyřizovat své záležitosti. Koutek bude v provozu po
nezbytných drobných stavebních úpravách ve všech
úředních dnech po celou úřední dobu.
Odbor sociálních věcí připravil projekt, jak v terénu pomoci
vícedětným a sociálně nezralým rodinám, s názvem
„Asistenční služba pro rodiny s dětmi“. Účelem asistenční
služby v rodinách je pomoc při zajišťování základních
potřeb formou sociální práce a sociální pomoci. Projekt
reaguje nejen na nové společenské potřeby související
s ochranou zájmů dítěte, ale i na úspěšné zvládnutí
rodičovské role. Tato má důležitý význam pro celou
společnost a je také prevencí výskytu patologických jevů
v rodině. Pracovnice asistenční služby budou pomáhat
například při kontrole školní docházky dětí a jejich přípravě
na vyučování, při sestavování rodinného rozpočtu tak, aby
byly uhrazeny důležité poplatky, při organizování domácího
úklidu, zajištění hygieny u dětí a podobně. Také poradí při
vyřizování různých záležitostí s úřady. V první fázi je

Přijetí sedmi absolventů
středních a vysokých
škol do pracovního
poměru na dobu určitou.

Dětský koutek na
Magistrátu města.

Projekt Asistenční
služba pro rodiny
s dětmi.
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projekt zaměřen na lokalitu v Havířově – Šumbarku, kde
potřebuje průběžnou stabilní pomoc 30 až 40 rodin.
O spolufinancování projektu požádá magistrát Úřad práce
a Krajský úřad.
Havířov byl jedno z prvních měst, kde bylo započato
s regenerací panelových sídlišť a jejich humanizací. Proto se
Ústav územního rozvoje Brno obrátil na havířovský
magistrát s žádostí o možnost uspořádání mezinárodního
semináře na téma Regenerace panelových sídlišť právě
v Havířově. Tento seminář předpokládá 40 až 60 účastníků a
město bude seminář hostit ve dnech 15.-16.11.2004.
Součástí semináře budou odborné přednášky a referáty na
téma sídlišť, ale také exkurze účastníků na sídliště
Šumbark II a prohlídka realizovaných etap regenerace
sídliště.
Našemu městu se pořádáním tohoto mezinárodního semináře
nabízí příležitost prezentace v mezinárodním měřítku a do
budoucna i dobrá spolupráce s Ústavem územního rozvoje
při dalších projektech Regenerace panelových sídlišť.

Mezinárodní seminář na
téma „Regenerace panelových sídlišť“.

S ohledem na nedostatek parkovacích míst zpracoval odbor
místního hospodářství návrh úpravy dopravního značení na
místní komunikaci Dlouhá tř., v úseku mezi ul. 17. listopadu
a ul. Okrajovou. V současné době je provoz veden ve
čtyřech jízdních pruzích, které jsou směrově rozděleny
středním dělícím pásem. Na této komunikaci je nízká
intenzita provozu a dva jízdní pruhy v každém směru jízdy o
šířce cca 3,75m svádí řidiče k překračování povolené
rychlosti. S ohledem na zvýšenou bezpečnost provozu je
doporučováno zužování takto širokých jízdních pruhů a
nově je nelze zřizovat vůbec. Navržená úprava spočívá ve
snížení počtu jízdních pruhů na dva, každý v šířce 3,25m.
Zbylá část komunikace bude využita pro zřízení parkovacích
míst s šikmým stáním. Jedná se o stejnou úpravu, jaká již
byla po dobu 3 měsíců – v průběhu stavby parkoviště před
OD Permon – na tomto úseku použita a podle vyjádření
Dopravního inspektorátu nebyla v tomto prostoru řešena
žádná dopravní nehoda. Úpravou dopravního značení město
získá 160 nových parkovacích míst.

Zvýšení parkovacích
míst na Dlouhé třídě.

Projekt Regenerace panelového sídliště Havířov - Šumbark
v lokalitě Za Teslou je rozčleněn na 10 etap. V rámci
1. etapy bude vybudováno veřejně přístupné polyfunkční
sportoviště u Základní školy Pujmanové. Víceúčelové hřiště
40x26 m je navrženo s umělohmotným povrchem, bez
ohrazení, pro malou kopanou, házenou, s doplněním
o mobilní hokejové branky, napříč budou vyznačena dvě
hřiště pro košíkovou. Další hřiště o rozměrech 34x18 m

Veřejně přístupné polyfunkční sportoviště u ZŠ
Pujmanové.
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s umělohmotným povrchem bude určeno pro tenis, volejbal
a nohejbal. 200 m dlouhá bikrosová dráha v šířce 3-5 m je
navržena s hlinitopísčitým povrchem s terénními výškovými
překážkami. Mezi dráhami bude terén modelován a osázen
stromy a keři. Běžecká dráha s antukovým povrchem je
navržena jako 200 m dlouhý ovál o třech drahách,
sprintérská rovinka o 4 drahách. Sportoviště bude mít také
doskočiště pro skok daleký a na konci oválu je navržen
asfaltobetonový segment pro streetball. Toto veřejné
polyfunkční sportoviště město přijde na 18,6 milionu Kč
a dokončeno by mělo být v polovině příštího roku.

49. jednání Rady města Havířova
středa, 25. srpna 2004

Díky snížení nákupních cen od dodavatelů, mohla Rada
města upravit tarifní podmínky Městské hromadné dopravy
v našem městě s platností od 1.září, týkající se čipových
karet. Prodejní cena čipové karty se snižuje ze stávajících
250,-Kč na 180,-Kč a žákovská karta při prvním prodeji ze
120,-Kč na 100,-Kč. V případě ztráty žákovské karty se
musí zaplatit za nákup nové karty již plná cena.
Odbor školství a kultury má v rozpočtu na rok 2004
vyčleněny mimo jiné finanční prostředky na rekonstrukci
střešního pláště střechy pavilonu A ZŠ 1. máje,
s doplňujícím zateplením včetně výměny oplechování
a doplňků.Náklady na realizaci opravy budou cca 1,5 mil.
korun. Dále jsou vyčleněny prostředky na rekonstrukci
střešního pláště pavilonu A a části nad schodištěm
ZŠ Hrubínova s doplňujícím zateplením včetně výměny
klempířských výrobků a nové hromosvodové jímací
soustavy. Náklady na realizaci stavby budou cca 5,6 mil. Kč.
A v neposlední řadě jsou vyčleněny finanční prostředky na
opravu dvou střech pavilonů ZŠ Mládežnická v celkové výši
1,8 mil. Kč.
Okresní sdružení hasičů ČMS-Karviná se obrátilo na
Magistrát města Havířova se žádostí o finanční pomoc pro
zajištění Krajského kola soutěže v požárním sportu mužů
a žen Sborů dobrovolných hasičů Moravskoslezského kraje.
Na organizaci této soutěže se podílela také jednotka Sboru
dobrovolných hasičů v Havířově. Rada schválila dotaci
5.000,-Kč.
Rada města schválila výjimku z počtu dětí ve třídě pro
Mateřské školy Balzacova a Kosmonautů, protože počet
smyslově, tělesně a duševně zdravých dětí starších tří let je

Zvýhodnění podmínek
pro cestující MHD.

Plánované rekonstrukce
střech Základních škol.

Poskytnutí dotace
z fondu primátorky
Okresnímu sdružení
hasičů.

Výjimky z počtu dětí ve
třídě pro MŠ.
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vyšší, než ukládá vyhláška MŠMT. Ředitel se souhlasem
města může povolit výjimku.
4. září pořádá divadelní klub Liskanec ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem již VII. Ročník divadelněhudebního festivalu Horníkov-Revival fest, který proběhne
v areálu Letního kina. Rada města schválila prodloužení
hudební produkce do 24 hodin.

Povolení
prodloužení
hudební produkce.

Město obdrželo žádost Nadace LANDEK o poskytnutí
finančního příspěvku (nadačního daru) na podporu činnosti
nadace a přihlásilo se tak k hornické historii celého našeho
regionu. Rada schválila dotaci ve výši 10 tisíc Kč z rozpočtu
města, kapitoly „ostatní dotace a dary“ z rezervy kulturní
oblasti.

Poskytnutí dotace
Nadaci Landek.

Nadace Landek Ostrava v roce 2003 nejvýrazněji
podporovala činnost Hornického muzea OKD, v.o.s.,
Osrava-Petřkovice a Klub přátel Hornického muzea OKD,
o.s., kteří se svými nadačními projekty nejlépe uspěli ve
výběrovém řízení. Mezi podporovanými projekty je
i Mezinárodní sochařské sympozium „Landek“. (Sochařské
sympozium podpořilo naše město v r. 2002 dotací ve výši
40.000,-Kč a v r. 2003 dotací ve výši 20.000,-Kč.)
Rada města doporučila Zastupitelstvu schválit projekty
protidrogové politiky našeho města a uložila městskému
protidrogovému
koordinátorovi
zajistit
zpracování
a předložení projektů. Podíl města na protidrogové projekty
bude 821 880,-Kč.
Projekt č. 1 je Kontaktní poradenské centrum prevence
závislostí. Celkové náklady na toto centrum budou
1 842 200,-Kč, z toho podíl města 736 880,-Kč.
Realizátorem centra budou Sociální služby města Havířova.
Centrum, které zahájilo svoji činnost v roce 1995, zajišťuje
včasnou intervenci, terénní programy s cílem ovlivnit
motivaci klienta ke změně jeho rizikového chování.
Zpracovává reference do příslušných zařízení s provázaností
na státní správu, sociální služby v oblasti bio-psychosociálních služeb občanů, včetně komplexní péče v oblasti
protidrogové politiky na území města a okolí.
Cílovou populací jsou mladiství 15-18 let a dospělá
populace. Vybavení zařízení je na dobré úrovni a provoz od
pondělí do pátku. Projekt je přímo určen pro cca 3 000 osob.
Projekt č. 2 je Centrum pro mládež a rodiny ohrožené
závislostmi všeho druhu. Celkové náklady budou
1 002 905,-Kč a z toho podíl města je 85 tis. Kč.
Realizátorem tohoto centra bude Oblastní charita Český
Těšín – Centrum prevence. Cílem projektu, který je

Projekty protidrogové
politiky města Havířova
na rok 2005.
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realizován již od roku 1998, je nabídka a realizace kvalitní
specifické prevence pro děti a mládež, skupinová prožitková
práce s třídním kolektivem, nácvikový prožitkový program,
vzdělávání pro pedagogické, zdravotnické a sociální
pracovníky, aktivity na základě požadavků škol, individuální
poradenství pro veřejnost a rodiče a jiné. Projekt je určen
pro cca 1 700 osob, dotazníkového průzkumu se zúčastňuje
cca 2 500 studentů I. a III. ročníků středních škol.

50. jednání Rady města Havířova
středa, 8. září 2004

Na

realizaci stavby „Parkoviště ul. Dlouhá, Havířov –
Bludovice“ jsou vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu
odboru investiční výstavby na rok 2004. Jedná se o úpravu
stávající komunikace, která se nachází mezi občanskou
zástavbou a je napojena na Dlouhou třídu. Z části bude
provedeno frézování komunikace a z části při změně sklonu
bude provedena nová skladba živičných vrstev. Bude
zřízeno 23 kolmých parkovacích stání, z toho 2 stání pro
tělesně postižené. Součástí objektu bude chodník v šířce
1,90 m a plocha pro kontejnery. V prostoru parkoviště bude
dodáno nové osvětlení. Náklady na výstavbu budou cca 3,8
mil. Kč.
Další finanční prostředky v rozpočtu odboru investiční
výstavby na rok 2004 jsou vyčleněny na realizaci stavby
„Parkoviště ul. Slezská, Havířov – Město“. Stavba řeší
parkovací prostor ve dvoře ul. Slezská pro zřízení
parkovacích ploch pro individuální dopravu. Podél
komunikace budou vybudovány dva pruhy s 42 parkovacími
místy. Počítá se také s výsadbou stromů. Součástí stavby je
vybudování nových chodníků a ploch pro umístění
kontejnerů na komunální odpady. Náklady na výstavbu
parkoviště budou cca 3,8 mil. Kč.
Rada města doporučila Zastupitelstvu schválit poskytnutí
dotace ve výši 450.000,-Kč Hasičskému záchrannému sboru
Moravskoslezského kraje na opravy v garážích Hasičské
stanice v Havířově. Hasičský záchranný sbor MSK, který je
krajským zařízením, požádal vedení města o finanční
příspěvek na nejakutnější opravy v hlavní garáži stanice.
Dále Rada schválila poskytnutí dotací z rezervy v oblasti
sportu: 9.000,-Kč pro Klub sálového fotbalu SC Premium
Havířov na zkvalitnění přípravy reprezentantů ČR na ME
a 8.000,-Kč pro Billiard club KIMEX na účast mistra
republiky na ME v Turecku, konaného ve dnech 29.4.-

Parkoviště na Dlouhé
třídě, HavířovBludovice.

Parkoviště na ulici
Slezská, HavířovMěsto.

Žádost Hasičského
sboru MSK o poskytnutí
dotace

Návrh
v oblasti
sportu.

na

dotace
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2.5.2004.
Zastupitelstvu doporučila schválit poskytnutí dotací:
10.000,-Kč pro TJ Baník Havířov na Eurogym Finsko 2004
pro skupinu 8 dětí a 2 dospělých oddílů hudebně
pohybových forem odboru SPV TJ Baník. Tato evropská
přehlídka se uskutečnila 10.-16.7.2004.
10.000,-Kč pro Sportovní krasobruslařský klub AZ na
pronájem ledové plochy, 110.000,-Kč pro Slavia Havířov –
oddíl volejbalu a 10.000,-Kč pro Atletický Club Havířov.
Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací
v celkové výši 47.000,-Kč základním a středním školám za
umístění v celoroční soutěži „Havířovská liga základních
a středních škol“
Dotace pro základní školy dle jejich umístění:
12.000,-Kč ZŠ M. Kudeříkové, 7.000,-Kč ZŠ Gen. Svobody,
5.000,-Kč ZŠ Školní, 3.000,-Kč ZŠ Moravská, 2.000,-Kč ZŠ
M. Pujmanové.

Poskytnutí dotací
školám za umístění
v celoroční sportovní
soutěži.

Dotace pro střední školy dle jejich umístění:
7.000,-Kč Gymnázium Studentská, 4.000,-Kč Gymnázium
Komenského, 3.000,- Kč SPŠ elektrotechnická, 1.500,-Kč
SOŠ a SOU Lidická, 1.500,-Kč SOU Sýkorova, 1.000,-Kč
Hotelová škola a Obchodní akademie.
Tato soutěž probíhá mezi školami již šestým rokem a téměř
všechny se do ní zapojují. V průběhu celého školního roku
se soutěží v 15 disciplínách.
Doporučuje se Zastupitelstvu schválit čerpání fondu pro
zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě na úhradu faktur za převoz žáků
na okrskové kolo cyklistické soutěže ve výši 665,- Kč,
faktur za publikace k BESIPu ve výši 16.050,-Kč, které se
budou používat k výuce ve školách a 25.000,-Kč na
zorganizování Školy smyku.
Dále bylo schváleno podání projektu „Mosty k dětem“
k nadačnímu fondu Most naděje Mateřské škole Balzacova,
Havířov – Podlesí. Tato mateřská škola má zájem
o přihlášení se o grant prostřednictvím Nadačního fondu
Most naděje se sídlem v Praze. Projekt je zaměřen na
podporu mimořádných aktivit dětských předškolních
výchovně vzdělávacích zařízení, které u dětí předškolního
věku probouzejí, respektive prohlubují, úctu k ostatním
lidem, pozitivní vztah k přírodě a k tradičním hodnotám
občanské společnosti.

Čerpání
fondu
pro
zvýšení
bezpečnosti
a ochrany
osob
a
majetku.

Grant pro MŠ
Balzacova na projekt
„Mosty k dětem“.
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15. řádné zasedání Zastupitelstva města Havířova
pondělí, 20. září 2004

Zastupitelstvo schválilo:
-

-

-

poskytnutí dotace ve výši 450.000,-Kč Hasičskému
záchrannému sboru MSK na opravy v garážích
stanice v Havířově,
čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany
osob a majetku, zápis z Rady 8. září 2004,
poskytnutí dotací v celkové výši 47.000,-Kč
havířovským základním a středním školám za
umístění v celoroční soutěži, zápis z Rady 8. září.
Projekty protidrogové politiky města na rok 2005,
zápis z Rady 25. srpna 2004,
poskytnutí dotace ve výši 300 tis. Kč Tenisovému
klubu na údržbu tenisového areálu, a to na opravu
oplocení staré části areálu a vybudování
5 parkovacích
míst
v blízkosti
areálu
na
ul. Opletalova.

Na základě výběrového řízení se stala majitelem
vlastnických práv k fotbalovému stadionu v Havířově –
Prostřední Suché spol. Renomé export. Tento stadion
následně nabídla městu k pronájmu za 300 tis. Kč měsíčně
a následnému prodeji za 9,5 mil. Kč bez DPH (tento stadion
společnost odkoupila ve výběrovém řízení za cca 5 mil. Kč).
V rozpočtu města není s finančními prostředky na nákup
tohoto sportovního areálu počítáno, proto ji zastupitelstvo
nepřijalo. Schválilo však odkoupení tohoto areálu za cenu
4 mil. Kč včetně DPH. O této částce chce vedení města
jednat se současnými vlastníky. (Zdá se mi velice
nepravděpodobné, že by spol. Renomé export přistoupila na
takovou nabídku. Připomínám, že město mohlo ve
výběrovém řízení stadion za 4 mil. Kč získat.)
V současné době trénuje fotbalový klub částečně v areálu
stadionu FK Baník na základě dohody s vlastníky a částečně
na hřišti Městské sportovní haly.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o stávajícím systému
zajištění ukládání komunálního odpadu prostřednictvím
Technických služeb Havířov a.s. na skládku společnosti
Depos Horní Suchá.
Město je ve smyslu zákona o odpadech původcem
komunálního odpadu na svém území a uzavřelo 21.12.1998
Smlouvu o dílo při nakládání s komunálním odpadem ve
městě s Technickými službami Havířov a.s.(TSH a.s.), která
je uzavřena na dobu neurčitou.
Předmětem této smlouvy je sběr, svoz, třídění a likvidace

Nabídka prodeje
fotbalo- vého stadionu
FK Baník.

Ukládání komunálního
odpadu města Havířova
v období 2005-2015.
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komunálního odpadu. TSH a.s. zajišťují likvidaci odpadu na
základě vlastní smlouvy uzavřené dne 12.12.1995 se
společností Depos Horní Suchá, a.s. o ukládání komunálního
odpadu z území Havířova na skládku v Horní Suché.
Celkové roční náklady za svoz a likvidaci komunálního
odpadu hrazené TSH a.s. činily v roce 2003 cca 41 457 tis.
Kč, z toho náklady na skládkovné činily cca 11 720 tis. Kč.
Na skládku bylo uloženo 18 278 t odpadu.
Bylo schváleno zrušení Mateřské školy s polským
vyučovacím jazykem na ul. Čelakovského, a to k termínu
1.11.2004. V roce 2002, 7. října, schválilo zastupitelstvo
zřízení příspěvkové organizace Základní školy s polským
vyučovacím jazykem Selská. Její součástí se stala MŠ
ul. Čelakovského a MŠ ul. Selská. Vzhledem k aktuálním
krajským normativům je část prostředků na platy
zaměstnanců MŠ Čelakovského hrazena z výběru školného.
Této MŠ je už několik let udělována výjimka z počtu dětí ve
třídě. Ve školním roce 2003/2004 ji navštěvovalo 11 dětí.
Z ekonomického hlediska zabezpečení chodu obou
uvedených MŠ pro školní rok 2004/2005 je velmi složité,
protože prostředky z výběru školného nepokryjí rozdíl
nákladů mezi skutečnou potřebou a prostředky na platy
stanovenými krajským normativem. Odbor školství a kultury
byl požádán ředitelem ZŠ Selská o zrušení této MŠ. Po jejím
zrušení budou děti převedeny na MŠ Selská, rodiče dětí
s tímto převodem souhlasí. Pro školní rok 2004/2005 je
zapsáno dohromady na obě MŠ celkem 21 dětí.

Zrušení MŠ s polským
vyučovacím jazykem na
ul. Čelakovského.

Návrh investičních akcí realizovaných s podporou Programu
Společného regionálního operačního programu pro rok 2005
a 2006.
Zastupitelstvo schválilo realizace projektů investičních akcí
na rok 2005 a 2006 s využitím Programu SROP. Usnesením
z června letošního roku byl schválen výhled vybraných
investičních akcí a oprav na r. 2005 a 2006. Dle priorit
z hlediska jejich možné realizovatelnosti se to týká
následujících investičních akcí:
1. výstavba domova důchodců – předpokládané
náklady 50 mil. Kč, možná podpora ze SROPu
z programu Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
je max. 80%
2. rekonstrukce kina Centrum – předpokládané náklady
40 mil. Kč, možná podpora ze SROPu z programu
Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů je max.
80%
3. světelná křižovatka pod Bludovickým kopcem –
předpokládané náklady 10 mil. Kč, možná podpora
ze SROPu z programu Rozvoj dopravy v regionech
je max. 75%

Návrh investičních akcí
s podporou SROP.
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4. okružní křižovatka na Bludovickém kopci –
předpokládané náklady 15 mil. Kč, možná podpora
ze SROPu z programu Rozvoj dopravy v regionech
je max. 75%
5. rekonstrukce
křižovatky
ul.
Ostravské
–
předpokládané náklady zatím nejsou známy, možná
podpora ze SROPu z programu Rozvoj dopravy
v regionech je max. 75%
6. rekonstrukce
křižovatky
ul.
Orlovské
–
předpokládané náklady 10 mil. Kč, možná podpora
ze SROPu z programu Rozvoj dopravy v regionech
je max. 75%
Veškeré investiční náklady nese až do doby kolaudace
stavby město. Pokud splníme veškeré podmínky a dotaci
získáme, nastupuje pětileté období monitoringu, během
něhož budeme muset prokázat dodržení všech
ekonomických parametrů. V opačném případě bychom byli
povinni dotaci v plné výši vrátit.
Rada města na svém zasedání 12. května schválila navržené
typy cyklistických tras a tyto výsledky vzalo Zastupitelstvo
na vědomí a schválilo vedení těchto tras v navržených
koridorech. Generel cyklistické dopravy je prvním krokem
k tomu, aby se cyklodoprava mohla začít realizovat.
Navazovat na něj musí úpravy územního plánu, které se
uskuteční v příštím roce. Na generel bude také navazovat
tvorba Strategického plánu cyklistické dopravy ve městě,
který bude zahrnovat úkoly včetně stanovení zodpovědnosti
za jejich provedení a harmonogram se stanovenými termíny
jednotlivých úkolů.
Celkové předpokládané náklady na vytvoření cyklostezek
a cyklotras ve městě a okolí jsou cca 220 mil. Kč a časový
horizont jejich dokončení je rok 2015.
Zastupitelstvo města 28. června schválilo plán investičních
akcí pro roky 2005 a 2006, v rámci kterých se počítá
s vybudováním I. etapy cyklostezek na území města za
20 mil. Kč. Prioritně bude v rámci I. etapy řešena trasa
z Havířova na Těrlickou a Žermanickou přehradu. Vzhledem
k tomu, že trasy povedou přes Těrlicko, Žermanice a Horní
Bludovice, budou zahájena jednání s těmito obcemi se
snahou získat určitou finanční podporu.
Byl schválen záměr přípravy společného projektu investiční
akce „Dobudování kanalizační sítě a zajištění čištění
odpadních vod“ na roky 2004 – 2010 s využitím podpory
z Kohezního fondu.
Z přístupové smlouvy České republiky k Evropské Unii,
konkrétně ve smyslu Směrnice O čištění městských
odpadních vod, vznikla městům povinnost dobudovat
kanalizační síť a zajistit čištění odpadních vod, a to
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nejpozději do 31.12.2006. Jedná se o technicky, nákladově
i časově značně náročnou záležitost. Dle informací ze strany
Ministerstva životního prostředí ČR nebude trváno na tom,
aby vybraná města (mezi nimi i Havířov) dobudovala
kanalizační síť a zajistila čištění odpadních vod do konce
r. 2006, ale půjde o to, aby dostavba byla zahájena v tomto
termínu a ukončena do r. 2010, což je konečný termín pro
ČR.
Splnění těchto povinností se výrazně dotýká všech měst
a obcí Moravskoslezského kraje, a proto krajský úřad v této
věci svolal v červenci jednání za účasti zástupců oslovených
obcí a měst, kde byli přítomní zástupci informováni
o obsahu výše uvedené směrnice a o studii řešící dobudování
kanalizace a čištění odpadních vod s využitím finančních
prostředků z Kohezního fondu. Studie na úrovni našeho
města předpokládá investici ve výši 156,75 mil. Kč.
Základním předpokladem uplatnění projektu ucházejícího se
o podporu v rámci Kohezního fondu je minimální objem
investičních nákladů v úrovni přesahující 300 mil. Kč.
Z fondu je pak možno získat až 75% na akci. Jelikož se
všechny obce musí vypořádat s výše uvedenou směrnicí
a samostatně by nedosáhly částky 300 mil. Kč, která je
povinná pro získání podpory z Kohezního fondu, zahájili
jsme jednání pro podání společného projektu s obcemi
Albrechtice, Horní Suchá, Těrlicko a Horní Bludovice.
Návrh smlouvy o vzájemné spolupráci a partnerských
vztazích mezi městy Havířov a Omiš v Chorvatsku byl
schválen.
Zástupci měst se dohodli navázat partnerskou spolupráci
k upevnění přátelských vztahů mezi občany obou měst
v oblasti komunální politiky, sociální, kulturní, sportovní
a turistické. Bylo dohodnuto, že obě strany vytvoří vhodné
právní, organizační, technické a finanční podmínky pro
spolupráci mezi jednotlivými skupinami obyvatel působících
v neziskových organizacích, v oblasti kultury, sportu, mezi
podnikatelskými subjekty, při výměně skupin seniorů
a organizované mládeže.
Zastupitelstvo města pověřilo náměstka primátorky,
PaedDr. Svatopluka Nováka, zasláním dopisu Radě
Moravskoslezského kraje, ve kterém bude radu kraje žádat,
aby pověřila ředitele NsP předáním potřebné dokumentace
k provedení analýzy současné situace v nemocnici a toho, co
by pro město převzetí nemocnice znamenalo. Zastupitelé
rovněž požádali radu kraje, aby až do doby ukončení
analýzy a rozhodnutí města o případném převzetí NsP
ponechala veškerý majetek NsP beze změn (prodeje,
pronájmů majetku apod.). Rozhodnutí města o případném
převzetí nemocnice by mělo na základě provedené analýzy
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padnout do konce ledna příštího roku.
Ratingové hodnocení města Havířova
Havířov si nechal v letošním roce zpracovat rating města.
Ratingové hodnocení zpracovala ratingová agentura CRA
Rating Agency, která je jediným partnerem renomované
a nejstarší světové ratingové agentury Moody´s Investors
Service ve střední Evropě. V dvacetičlenné mezinárodní
stupnici pro ČR, která hodnotí subjekty na kvalitní, bonitní,
méně spolehlivé či nespolehlivé, se Havířov vyšplhal na
čtvrté místo, což znamená, že je bonitním subjektem se
stabilní současností. Město Havířov získalo hodnocení, které
je z dlouhodobého mezinárodního pohledu na úrovni o jeden
stupeň nižší, než je hodnocení ČR, a které se tedy nachází
v nejvyšším, tzn. Investičním pásmu hodnocených subjektů.
Náklady na zpracování ratingu činily 300 tis. Kč.
Vysoké hodnocení získalo město také v rámci krátkodobého
ratingu a dlouhodobého lokálního ratingu. Krátkodobý
rating hodnotí město na velmi dobré v plnění svých závazků,
v dlouhodobém lokálním ratingu bylo naše město zařazeno
do skupiny velmi kvalitních subjektů, které mají vysokou
schopnost splácet své závazky při mírném riziku v delším
časovém horizontu.
Výsledky hospodaření našeho města označila CRA jako
velmi dobré. Město ve sledovaném období let 1999 až 2003
dosahovalo provozních přebytků, jejichž kumulativní výše
786,5 milionu korun byla použita na krytí roční dluhové
služby a částečně na financování investičních aktivit města.
K financování investičních výdajů využívá Havířov rovněž
úvěrové zdroje, nicméně dle názoru CRA aktuální
zadluženost města neohrožuje jeho finanční stabilitu.
Hodnocení města se netýkalo jen ekonomiky, ale všech
souvislostí, které ovlivňují život občanů, ať už jde o základní
technickou infrastrukturu, o stav bydlení, zaměstnanost,
možnost k podnikání, turistiku, hodnocena byla hospodářská
situace regionu, politický a administrativní systém
i předpokládaný další vývoj města. Rating tak dal
jednoznačně najevo, že Havířov se ubírá správným směrem,
a že není pro jiné partnery rizikovým. Má to samozřejmě
význam pro případné investory, pro banky, které ví, že
mohou bez rizik nabídnout městu úvěr, pro čerpání peněz ze
strukturálních fondů a čerpání státních dotací.
Havířov byl hodnocen ratingem poprvé v roce 2001. Letos si
polepšil v mezinárodním hodnocení, kde poskočil o jeden
stupínek. Ostatní ukazatele měly stejnou hodnotu. Pozitivně
bylo hodnoceno i to, že město rekonstruovalo Správní
centrum Havířova, Kulturní dům Petra Bezruče, postavilo
Dům s pečovatelskou službou na Karvinské ulici, sanuje

Výborné ratingové hodnocení města Havířova.
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domy v majetku obce, rozšířilo plynofikaci do okolních
míst, revitalizovalo centrum města, pokračovalo ve výstavbě
kanalizačního sběrače. Stejně kladný ohlas měl i zpracovaný
plán na roky 2005 až 2006, v rámci nějž hodlá město
proinvestovat 465 miliónů korun.
Dlouhodobý mezinárodní rating Baa+, dlouhodobý lokální
rating cz Aa, krátkodobý rating cz P-1.

Informativní zpráva o vývoji příjmů, výdajů
a financování za první polovinu roku.
Zastupitelstvo schválilo informativní zprávu o vývoji
příjmů, výdajů, financování a rozvahových účtů města.
Schválený rozpočet na rok 2004 již prošel dvěmi
rozpočtovými úpravami (celkem 47 rozpočtových opatření).
Rozpočtové příjmy celkem jsou 1 209 710,93 tis. Kč,
dosažená skutečnost je 743 540,65 tis. Kč, to je 61,46%.
Rozpočtovaný objem celkových výdajů je 1 302 561,04 tis.
korun, a z této částky je vyčerpáno 691 285,77 tis. Kč
(53,07%). I po rozpočtových úpravách je rozpočet deficitní
s převahou výdajů nad příjmy ve výši 92 850,11 tis. Kč. Za
zhodnocené období je však převaha příjmů nad výdaji
vyjádřena saldem (příjmy – výdaje) +52 254,88 tis. Kč.
Upravený rozpočet kalkuluje s úbytkem finančních
prostředků na rozpočtových účtech města ve výši
143 060,11 tis. Kč, za zhodnocené období se však stav
finančních prostředků zvýšil, a to o 27 784,88 tis. Kč.

Příjmy
Reálný meziroční růst příjmů města za hodnocené období je
46 480,24 tis. Kč, to je meziroční index 1,0676. Největší
podíl na tomto růstu vykazují daňové příjmy, a to především
výnosy z daní.
Schválený rozpočet vlastních příjmů byl 710 303,00 tis. Kč,
upravený rozpočet je 747 675,97 tis. Kč. Zvýšily se
především příjmy z daní a to o 27 850,00 tis. Kč. Za období
leden – červen je příjem vlastních příjmů 398 612,70 tis. Kč
(53,31%).
Objem daňových příjmů byl ve schváleném rozpočtu
stanoven ve výši 678 420,00 tis. Kč. Na základě skutečných
příjmů za rok 2003 a předpokládaného vývoje byl
rozpočtovaný příjem zvýšen na 706 711,01 tis. Kč.
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Nedaňové příjmy byly ve schváleném rozpočtu v celkovém
objemu 24 165,00 tis Kč. Upravený rozpočet byl navýšen
o 9 101,96 tis. Kč a je po úpravách 33 266,96 tis. Kč.
Skutečný příjem z této příjmové třídy je 30 221,53 tis. Kč, je
to 90,85% z plánované částky.
V porovnání se stejným obdobím r. 2003 jsou tyto příjmy
větší o 8 520,23 tis. Kč.
Schválený rozpočet stanovil kapitálové příjmy ve výši
7 718,00 tis. Kč. Upravený rozpočet je 7 698,00 tis. Kč. Ke
snížení o 20,00 tis. Kč došlo na základě realizovaného
příspěvku na investice v roce 2003, kdy byl tento příjem
rozpočtován 40,00 tis. Kč a skutečnost byla 60,00 tis. Kč.
Dosažený příjem za hodnocené období je 4 602,01 tis. Kč
a tyto příjmy jsou plněny na 59,78%.
Přijaté dotace byly rozpočtovány na 338 940,10 tis. Kč.
V upraveném rozpočtu je objem dotací 462 034,96 tis. Kč.
Rozpočtovaný příjem z dotací se zvýšil o 123 094,86 tis. Kč.
Skutečný příjem je 344 927,95 tis. Kč a je plněn na 74,65%.
Výdaje
Ve schváleném rozpočtu byla na celkové výdaje vyčleněna
částka 1 124 667,20 tis. Kč. Po rozpočtových úpravách je
rozpočet celkových výdajů 1 302 561,04 tis. Kč.
Rozpočtované výdaje se zvýšily o 177 893,84 tis. Kč
(15,82%). Zdroje financování těchto zvýšených výdajů jsou:
31 066,63 tis. Kč
115 461,76 tis. Kč
7 633,10 tis. Kč

- zvýšení vlastních příjmů
- zvýšení příjmů z dotací
- zvýšení příjmů převodem z účtu
hospodářské činnosti
23 732,35 tis. Kč - zvýšení zapojení účelových fondů
do výdajů

177 893,84 tis. Kč

- celkem

Rozpočtovými úpravami se však vlastní příjmy zvýšily
o 37 372,97 tis. Kč, ale na zvýšení výdajů bylo použito jen
31 066,63 tis. Kč, zbývající část, to je 6 306,34 tis. Kč byla
použita jako zdroje tvorby účelových fondů. Z celkového
objemu výdajů schváleného rozpočtu bylo 270 160,50 tis.
korun určeno na výdaje investičního charakteru (včetně
rozpočtových investičních rezerv) a podíl investičních
výdajů na celkových výdajích byl 24,02%. V upraveném
rozpočtu jsou výdaje investičního charakteru 338 633,03 tis.
korun a jejich podíl je 26,00% při zvýšení o 68 472,53 tis.
Kč. Za hodnocené období je z rozpočtovaných investičních
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výdajů vyčerpáno 120 953,29 tis. Kč, to je 35,72% a podíl
na celkových výdajích činí 17,50%.
Výdaje organizačních jednotek se z částky 953 954,20 tis.
korun zvýšily o 76 810,58 tis. Kč, z této částky je 62 472,53
tisíc Kč určeno na investiční výdaje. Upravený rozpočet
organizačních jednotek je 1 030 764,78 tis. Kč a z této
částky je vyčerpáno 445 737,34 tis. Kč (43,24%). Na
příspěvky organizacím byla ve schváleném rozpočtu určena
částka 170 713,00 tis. Kč. Pro příspěvkové organizace
zřízené městem byl rozpočtován příspěvek na provoz
145 333,00 tis. Kč a investiční dotace 80,00 tis. Kč.
Schválený příspěvek na provoz nezahrnoval přímé výdaje na
vzdělání a tzv. „školné“. Ostatní dotace a dary byly
rozpočtovány částkou 25 300,00 tis. Kč.
Příspěvek na provoz příspěvkových organizací se
rozpočtovými úpravami zvýšil o 94 641,49 tis. Kč, z toho je
91 024,00 tis. Kč zvýšení na přímé výdaje na vzdělání
a 1 910,70 tis. Kč zvýšení vlivem tzv. školného. Z ostatních
důvodů (dotace, vyúčtování, změna odpisových plánů apod.)
se příspěvek na provoz zvýšil jen o 1 706,79 tis. Kč.
Ve schváleném rozpočtu bylo plánováno zapojení účelových
fondů ve výši 128 528,70 tis. Kč, z toho bylo 78 318,70 tis.
korun zapojení do výdajů a 50 210,00 tis. Kč do
financujících operací (splátky jistin a úvěrů). Rozpočtovými
úpravami se zvýšilo zapojení účelových fondů do výdajů
o 24 924,35 tis. Kč a v upraveném rozpočtu je celkové
zapojení ve výši 153 453,05 tis. Kč. Skutečné zapojení je
54 088,34 tis. Kč, to je 35,25%. Do výdajů bylo zapojení
účelových fondů 29 618,34 tis. Kč z plánované částky
103 243,05 tis. Kč (28,69%), zapojení do financujících
operací je pněno na 48,74%. Zapojení účelových fondů je
závislé na realizaci konkrétní akce, kde je zdrojem anebo
jedním ze zdrojů financování účelový fond.
Financování
Ve schváleném rozpočtu je financování ve výši +75 424,10
tis. Kč. Je tvořeno ze splátek jistin úvěrů ve výši –50 210,00
tis. Kč a změnou stavu rozpočtových účtů ve výši
+125 634,10 tis. Kč (+ znamená úbytek finančních
prostředků). Přijaté úvěry (další část financování)
rozpočtovány nejsou. Rozpočtované splátky jistin úvěrů se
v upraveném rozpočtu nezměnily, ale změnila se změna
stavu rozpočtových účtů na částku 143 060,11 tis. Kč, to
znamená, že se zvýšil plánovaný úbytek finančních
prostředků na rozpočtových účtech o 17 426,01 tis. Kč.
Změna

stavu

rozpočtových

účtů

byla

provedena
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rozpočtovými úpravami na základě výsledku hospodaření
r. 2003 a jeho vypořádání, změny rozpočtovaných příjmů
fondů a změny zapojení účelových fondů do výdajů.
Přesto, že je plánovaný úbytek finančních prostředků na
rozpočtových účtech celkem 143 060,11 tis. Kč, za
hodnocené období se stav finančních prostředků naopak
zvýšil o 27 784,88 tis. Kč.
Koeficient dluhové služby činil 4,12%, což je velice
pozitivní.

51. jednání Rady města Havířova
středa, 22. září 2004

Rada

města schválila účast Statutárního města Havířov
v následujících evropských projektech:
1. EQUAL – Senioři
2. Leonardo da Vinci II

S ohledem na ukončované evropské projekty řešící dílčí
problematiku správy bytového a domovního fondu
v majetku statutárního města Havířov a s ohledem na
existující tituly možných nových použitelných programů
a iniciativ evropské komise, byly zahájeny intenzivní práce
na přípravě konkrétních dalších projektů, které by
navazovaly na již řešené oblasti, a které by přispěly ke
zlepšení kvality správy.
1. Evropská iniciativa EQUAL
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a je součástí evropské strategie zaměstnanosti. Cílem
projektu je vytvoření nového typu pracovních míst
v „terénu“ u správců domovního fondu a celkové
zefektivnění jejich činnosti. Dále doplnit kompetence
u pracovních míst tak, aby umožňovaly zapojení mezi aktéry
poskytující služby seniorům v domácím prostředí. Senioři
potřebují jak technické úpravy bytů, tak i nové služby.
Základem fungování EQUAL je spolupráce klíčových
subjektů z minimálně dvou států EU. Prioritami této
iniciativy jsou zejména: zaměstnanost (nová pracovní
místa), posilování sociální ekonomiky (hlavně služby
a jejich kvality), rovný přístup atd.
2. Leonardo da Vinci II
Program je přístupný pro

všechny typy

veřejných

Účast v evropských
projektech Správy
bytového fondu města.
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a soukromých institucí a je mimo jiné určen k podpoře
kvality a přístupu k dalšímu odbornému vzdělání
a k celoživotnímu
vzdělávání.
Hlavními
aktivitami
programu je podpora mezinárodní spolupráce a výměna
zkušeností a tvorba pilotních projektů s inovační náplní.
V říjnu letošního roku úspěšně končí projekt Leonardo
da Vinci na téma „Odborné vzdělávání správců bytového
fondu“, jehož účastníci (mimo zahraniční i další tuzemské)
byli město Havířov a MRA, s r.o.
Rada města schválila poskytnutí obecního bytu č. 11
o vel. 1+5 v domě na ul. H. Malířové 6/1154 v HavířověŠumbarku k integraci azylantů v r. 2004. Dále schválila
přijetí účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů ve
výši 400 000,-Kč na bydlení v tomto bytě a účelové
neinvestiční dotace ve výši 200 000,-Kč na rozvoj
infrastruktury obce. Pro přidělení obecních bytů v rámci
integrace azylantů v r. 2004 vyčlenilo statutární město
Havířov kromě výše uvedeného bytu již další 2 obecní byty.

Integrace azylantů

Informativní zprávu o výstavbě objektu „Polyfunkčního
domu“ na náměstí Republiky , jehož investorem je Rhenia
Development, s r.o., vzala Rada města na vědomí. Začátkem
října se předpokládá podání žádosti o vydání stavebního
povolení na tuto stavbu.
Stavba se skládá ze dvou zrcadlově téměř shodných budov,
které mají jednoduchý tvar kvádru. Ten je ze strany náměstí
řešen jako jedna velká výkladní skříň a zbývající fasády
budou tvořeny kazetovým kovovým obkladem. Objekt ležící
u prodejny „Labužník“ bude dlouhodobě užívat Česká
spořitelna a.s.. Druhý objekt bude mít více nájemců. V 1.P.
bude umístěna jednak kavárna a jednak obchod, který bude
vnitřním schodištěm spojen s další prodejní částí umístěnou
ve 2.P.. Tam pak budou umístěny také kanceláře. Součástí
1.P. jsou WC přístupné ze strany dětského hřiště včetně WC
pro imobilní občany. Hlavní vstupy do jednotlivých
nájemních prostorů jsou ze strany náměstí.

Výstavba
„Polyfunkčního
domu“
na
náměstí
Republiky.

Odbor investiční výstavby má v rozpočtu na rok 2004
vyčleněny mimo jiné finanční prostředky na realizaci stavby
„Rekonstrukce Hasičské zbrojnice Havířov – Šumbark,
přístavba garáží a dešťové kanalizace“. Stavba obsahuje
přístavbu objektu hasičské zbrojnice – garáže, úpravu
elektroinstalace ve stávající garáži a přístavbě, provedení
přípojky dešťové kanalizace a úpravu zpevněných ploch
vyvolanou přístavbou, včetně rozšíření účelové komunikace
ke garážím. Náklady na rekonstrukci budou činit cca
2,4 mil. Kč.

Rekonstrukce hasičské
zbrojnice – přístavba
garáží.
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52. jednání Rady města Havířova
11. října 2004

Každoročně je navrženo poskytnout zařízením, která pečují
o děti, věcné dary při příležitosti vánočních svátků. Věcné
dary budou pořízeny z reprezentačního fondu primátorky
města. Protože se jedná o dary v hodnotě do 20 tisíc korun
v jednom kalendářním roce, rozhoduje o jejich poskytnutí
v souladu se zákonem o obcích Rada města. Ta schválila
rozdělení darů v celkové výši 110 tisíc korun mezi:
- Dětský domov, Ha-Prostřední Suchá, v ceně do
20 tis. Kč
- Dětské denní sanatorium, Ha-Město, v ceně do
10 tis. Kč
- Dětský domov, Ha-Podlesí, v ceně do 20 tis. Kč
- Ústav sociální péče, Ha-Město, v ceně do 20 tis. Kč
- Dům pro matku a dítě, Ha-Město, v ceně do
10 tis. Kč.
- MŠ Mozartova ul., Ha-Město, v ceně do 10 tis. Kč
- MŠ Lipová ul., Ha-Město, v ceně do 20 tis. Kč

Poskytnutí věcných
darů z fondu primátorky
města

Stavebnímu úřadu Magistrátu města byla postoupena Petice
občanů „Podpora stavby zvonice kostela sv. Dona Bosca
v Havířově – Šumbarku“, v areálu Církevního střediska
mládeže sv. Jana Boska v Havířově – Šumbarku –sportovní
a vzdělávací centrum a kaple v lokalitě vymezené ulicemi
Lomená a Letní a areálem ZŠ Moravská.
Předmětem obdržené petice je vyjádření podpory
s vybudováním této zvonice. Stavebnímu úřadu byla
podstoupena dne 9.9.2004 k vyřízení jiná petice vztahující se
ke stejné stavbě, vyjadřující ovšem nesouhlas s výstavbou.
Stavba zvonice je v současné době realizována jako součást
výše uvedené stavby, na kterou bylo vydáno stavební
povolení v roce 1997 a je stále platné. Stavba by měla být
dokončena do konce června příštího roku. V projektové
dokumentaci této stavby je taktéž tzv. „kostelní věž“
situovaná u kaple.
Hlučnost zvonů a vlastní užívání celé zvonice bude
stavebním úřadem zkoumáno v rámci zkušebního provozu,
ve kterém budou prováděna měření hlučnosti zvonů, na
základě kterého vydá Krajská hygienická stanice MSK své
stanovisko k užívání stavby.

Petice občanů za
podporu stavby zvonice
kostela sv. Dona Bosca
na Šumbarku.

Rada schválila poskytnutí dotace Základní organizaci
č.70/02 Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín ve výši
10 000,-Kč na provoz Stanice pro záchranu živočichů
a střediska ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě.
Dotace bude poskytnuta z Fondu životního prostředí.

Poskytnutí dotace na
provoz Stanice pro
záchranu živočichů
a střediska ekologické
výchovy
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Stanice se obrátila na naše město s žádostí o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 10 000,-Kč na provoz a údržbu
pro rok 2004. Jde o specializované zařízení ochrany přírody,
které přebírá zraněné a jinak handicapované chráněné
i nechráněné druhy volně žijících živočichů z celé Moravy
a Slezska. Stanice je prvním a největším zařízením tohoto
charakteru provozovaným v České republice. Pracovníci
bartošovické záchranné stanice v letošním roce doposud
přijali ze správního území odboru životního prostředí
Magistrátu města 13 živočichů (6 poštolek obecných,
4 kalouse ušaté, 1 kunu skalní, 1 krahujce obecného a
1 rorýse obecného).
Nález raněných či jinak handicapovaných živočichů mohou
občané nahlásit odboru životního prostředí Magistrátu nebo
přímo bartošovické stanici, která je schopna zajistit odborný
převoz živočichů v případě, že se jedná o zvláště chráněné,
velké či útočné jedince. Příspěvek by tedy měl pokrýt rovněž
náklady na převoz živočichů do stanice tak, aby o raněného
živočicha bylo kvalifikovaně postaráno už během převozu.
Tato služba bude tedy pro správní území našeho města
příspěvkem pokryta.

v Bartošovicích na
Moravě.

53. jednání Rady města Havířova
středa, 20. října 2004

Poplatky za odvoz komunálního odpadu pro příští rok jsou
navrženy ve výši 480,- Kč za osobu a rok. V současné době
je v Havířově evidováno 84 292 poplatníků.
Náklady na sběr, třídění komunálního odpadu, separaci
odpadů a sběr nebezpečného odpadu byly v roce 2003 42
milionů Kč, pro rok 2004 se předpokládají ve výši 46 mil.
korun.
Za rok 2003 bylo z místního poplatku za odpady, který činil
444,- Kč za osobu, vybráno cca 33,9 mil. Kč. Podle počtu
poplatníků jsme měli do rozpočtu získat cca 37,959 mil. Kč.
Za rok 2003 evidujeme cca 9 tisíc neplatičů poplatku za
odpady. Více než 10 mil. Kč doplácí na svoz odpadů,
třídění, separaci apod. město.
Obec má povinnost každoročně v obecně závazné vyhlášce
stanovit rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu na osobu. Navrženou výši poplatku
musí ještě schválit na svém řádném zasedání Zastupitelstvo.
Rada města doporučila Zastupitelstvu schválit poskytnutí
dotací neziskovým sportovním subjektům v celkové výši
200 tisíc Kč následujícím subjektům:

Poplatky za odvoz
komu- nálního odpadu.

Návrh na poskytnutí
dotací z rozpočtu města
sportovním subjektům.

Kronika města Havířova
20.000,- Kč – Sportovní klub vzpírání Baník Havířov na
činnost organizace
20.000,- Kč – Rugby Club Havířov, na činnost organizace
10.000,- Kč – Kraso klub Havířov, na akci „Mikuláš
a Silvestr na ledě“
30.000,- Kč – Slavia Havířov, na činnost organizace
10.000,- Kč – TJ Baník Havířov, na činnost organizace
20.000,- Kč – Tělovýchovná jednota SPORT MORAVIA,
na činnost organizace
10.000,- Kč – Tenisový klub Havířov, na činnost organizace
10.000,- Kč – Tělovýchovná jednota Start Havířov,
na činnost organizace
20.000,- Kč – Florbalový klub Torpedo Havířov,
na činnost organizace
20.000,- Kč – Fotbalový klub FK Havířov, na činnost org.
10.000,- Kč – Atletický Club Havířov, na činnost organizace
10.000,- Kč – Tělovýchovná jednota Slovan Havířov,
na činnost organizace
10.000,- Kč – Tělovýchovná jednota ČSAD Havířov,
na činnost organizace
Vydat obecně závaznou vyhlášku o pravidlech pro pohyb
psů na veřejném prostranství doporučila Zastupitelstvu Rada
města.
Pravidla upravující pohyb psů na veřejném prostranství
v Havířově byla do této doby zpracována v Obecně závazné
vyhlášce k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku. Nově je
zastupitelstvu města ke schválení navrženo upravit pravidla
pro pohyb psů v samostatné vyhlášce. Tento návrh stanovuje
jednak obecná pravidla držitelům psů při pohybu psa na
veřejném prostranství, jedna vymezuje prostory, na kterých
je při dodržení vyhláškou stanovených pravidel umožněn
volný pohyb psů. Držitelem psa je každá právnická nebo
fyzická osoba, která je vlastníkem psa nebo které byl pes
svěřen nebo má psa k jakémukoliv účelu, třeba jen
přechodně, ve své moci.
Dále platí povinnost držiteli psa při pohybu na veřejném
prostranství zabezpečit jej náhubkem a vedením na vodítku.
Povinnost zajištění tlamy psa se nevztahuje na psí plemena
trpasličího vzrůstu, jejichž výška nepřesáhne 35 cm
v kohoutku, na plemena psů krátkolebých se stejnou výškou,
tedy takové psy, jejichž tvar hlavy není uzpůsoben
k nasazení náhubku, a kterým by nasazený náhubek mohl
způsobit dýchací potíže. Tato povinnost se také nevztahuje
na psy zvláštního určení v situaci, kdy plní funkci, ke které
jsou vycvičeni (např. lovecký, služební pes policie, vodící
a asistenční pes).
Protože ve vzájemném kontaktu se psem jsou prokazatelně
nejohroženější skupinou děti, je vyhláškou zakázáno vodit
a přinášet psy do prostorů, které svým určením slouží

Obecně závazná
vyhláška o pravidlech
pro pohyb psů na
veřejném prostranství.
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dětským aktivitám – do prostoru dětských a školních hřišť
do vzdálenosti 5 m od jednotlivých prvků dětského
mobiliáře, veřejně přístupných sportovišť, pískovišť a do
vzdálenosti 5 m od nich.
Na území města bylo vymezeno celkem 9 ploch pro volný
pohyb psů o celkové ploše 71 005 m². Pes, který nebude pod
neustálou kontrolou a přímým dohledem svého držitele bude
odchycen. Odchyt provádí městská policie, která přijímá
i oznámení o výskytu opuštěného psa. Evidenci
odchycených psů umístěných v útulku vede odbor místního
hospodářství magistrátu. Další povinností držitele psa je
zajistit na svůj náklad spolehlivou identifikaci psa, zajistit
okamžité odstranění tuhých psích výkalů, zabezpečit psa,
aby volně nepobíhal a neohrožoval zdraví a majetek osob.
V dubnu 2003 zastupitelé schválili zadání zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci bývalého kina
Radost, kde měl být v 1. podzemním podlaží prostor pro
umístění
hudebního
oddělení
Městské
knihovny,
v 1. nadzemním podlaží hudební sál včetně cukrárny, ve
2. nadzemním podlaží víceúčelový sál se stupňovitou
podlahou a ve 3. nadzemním podlaží měly být kanceláře
a řada sedadel jako balkon. Byla zpracována studie
a mezitím byl objekt bývalého kina vyhlášen kulturní
památkou.
Vybraný projektant nechal zpracovat stanovisko Státního
památkového ústavu, na základě kterého navrhl nové
varianty budoucího využití tohoto objektu. Rada města na
této schůzi doporučila zastupitelstvu schválit dopracování
rekonstrukce s následujícím využitím:
1. podzemní podlaží – výstavní prostory dělené na část
obrazů, grafik, část fotografickou, umělecké předměty
a plastiky atd.
1. nadzemní podlaží – sál s částí taneční a s pódiem –
variabilní řešení stolové a židličkové úpravy, vinárna,
kavárna, prostory pro literární večery, taneční večery,
koncerty, recitály
2. nadzemní podlaží _ víceúčelový sál – variabilní úprava
sálu a) reprezentační jednací sál, b) přednáškový sál, c)
koncertní sál.
3. nadzemní podlaží – kanceláře včetně zázemí

Zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci objektu
bývalého kina Radost.

Rada schválila udělení „Ocenění osobností v sociální oblasti
pro rok 2004“. Toto ocenění, které se v letošním roce
uděluje poprvé a slavnostní předání proběhne 27. listopadu,
získali na návrh sociální komise paní Pěva Žaludová – in
memoriam a RSDr. Doc. Eduard Pawera CSc.

Ocenění osobností
v sociální oblasti pro
rok 2004.

Od školního roku 2001/2002 je na ZŠ Gen. Svobody
zřizována vždy jedna přípravná třída pro děti se sociálním

Výjimka z počtu žáků
v přípravné třídě.
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znevýhodněním. Příprava dětí, které mají odloženou školní
docházku, ke vstupu do školy se jednoznačně osvědčila.
Vzhledem k zájmu rodičů i možnostem školy se děti v této
třídě připravují na školní docházku i letos. Přípravná třída
pro děti se sociálním znevýhodněním může být zřízena při
minimálním počtu 10 a maximálním 15 žáků. Výjimky
z tohoto počtu schvaluje město a kraj. V současné době
navštěvuje tuto třídu 15 dětí, ale ze strany rodičů vzešel
požadavek na přijetí dalších dvou žáků. Proto Rada na této
schůzi schválila výjimku z maximálního počtu žáků od 1.
listopadu – na 17 žáků.
Financování přímých nákladů na vzdělávání na přípravnou
třídu je v kalendářním roce 2004 zabezpečováno
prostřednictvím Odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Rada města schválila poskytnutí dotací mimosportovním
subjektům:
a) z rezervy sociální oblasti v celkové výši 86 000,- Kč
5 000,- Kč Sdružení laiků Don Bosca, na akci „Víkendové
kulturně historické expedice pro chlapce
a děvčata ze soc. slabých rodin
5 000,- Kč SP+D Kontakt, na projekt „Soc. psychologický
výcvik“.
5 000,- Kč Svaz postižených civil. chorobami,
ZO KARDIO Havířov, na projekt „Rekondice
a resocializace osobnosti postižených civil.
chorobami, koronárním a vertebrogením syndr.
10 000,- Kč Slezská diakonie organizace pro křesťanskou
soc. práci při Slezské církvi evangelické a.v.,
na projekty: „Centrum respitní péče“ a „Kriz.
ubytování pro oběti domácího násilí“.
5 000,- Kč TyfloCentrum ČR, o.p.s., na projekt „Odstraň.
informačního deficitu ze života zdravotně
postižených občanů“.
16 000,- Kč Občanské sdružení AMOS-Havířov, na projekt
„Rozvoj podporovaného zaměstnání se zaměř.
na skupinu zdravotně postižených občanů“.
40 000,- Kč Občanské sdružení APROPO na realizaci
projektu soc. pomoci prostřednictvím osobní
asistence.
b) z rezervy kulturní oblasti v celkové výši 10 000,- Kč:
5 000,- Kč Československá obec Legionářská, Jednota
Havířov, na projekt „Činnost Jednoty Havířov“.
5 000,- Kč Československý ústav zahraniční, na projekt
„Památník T.G. Masaryka a M.R. Štefánika
v Košicích“.

Návrh na poskytnutí
dotací z rozpočtu města.
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Poskytnutí dotací:
a) z rezervy školské oblasti v celkové výši 107 800,- Kč:
52 800,- Kč JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, na projekt
„Energie, aneb bez tepla je zima“.
35 000,- Kč Základní umělecká škola B. Martinů,
na projekty: „Hudba, zdroj porozumění-reprez.
Koncerty a vernisáž“ a „Výjezd 30 žáků a dvou
pedagog. do Švédska- reprez. koncerty a ver.“
20 000,- Kč Střední odborná šk. a Střední odborné učiliště
obchodu a služeb na projekt „K-mode Rozmary
show 2004 aneb Den plný her“.
b) z rezervy oblasti partnerských vztahů:
6 000,- Kč Střední odborná šk. a Střední odborné učiliště
Lidická na projekt „Družební spolupráce mezi
SOŠ a SOU Lidická a Zespolem Szkól,
Jastrzębie Zdrój“.
c) z rezervy kulturní oblasti v celkové výši 52 000,- Kč:
32 000,- Kč Edita Chwistková, na projekt „Mažoretkymateriální vybavení a příprava oslav 35. výročí
založení souboru“.
20 000,- Kč Základní umělecká škola Leoše Janáčka, na
projekt „Aktivity vokální skupiny Cantabile
a aktivity žákovského škol. dechového orch.“.

Plán zimní údržby místních komunikací na období listopad –
prosinec 2004 a kalendářní rok 2005 projednávala
a schválila Rada města.
Tento plán mimo jiné stanoví i potřebné priority údržby a to
jak místně, tak i časově. Tyto priority vyplývají z nestejné
důležitosti místních komunikací a z technických možností
provádění zimní údržby.
Zimní údržba začíná dne 1. listopadu a končí 31. března.
Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období,
zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé
situaci.
Na zimní údržbu ve městě je v rozpočtu města vyčleněno
8,4 mil. Kč. Prováděním těchto prací jsou pověřeny
Technické služby Havířov, které předkládají přehled
skutečných výkonů.
Z celkové délky udržovaných vozovek 156 104 m je
zařazeno do I. pořadí důležitosti 38 289 m, do II. pořadí
důležitosti 35 602 m a do III. pořadí důležitosti 82 213 m.
Celková délka udržovaných chodníků činí na chodnících
v I. pořadí důležitosti 7 700 m, ve II. pořadí důležitosti
19 925 m a ve III. pořadí důležitosti 55 598 m. Celkem tedy

Zajištění zimní údržby
místních komunikací na
období listopadprosinec 2004 a rok
2005.
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83 223 m. Oproti minulé sezóně byla provedena úprava
časové lhůty pro údržbu vozovek zařazených do III. pořadí
důležitosti, a to zkrácením ze 48 hodin od výjezdu na
36 hodin, z důvodu požadavků občanů na včasné zajištění
sjízdnosti obslužných komunikací.

16. řádné zasedání Zastupitelstva města Havířova
pondělí, 8. listopadu 2004

Havířovská hokejová společnost, s r.o. se obrátila na město
se žádostí o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 4 mil. Kč.
Žádost byla předložena k projednání sportovní komisi
a Finančnímu výboru. Zastupitelé schválili na základě těchto
doporučení poskytnutí dotace v plné výši. Dle sdělení
představitelů Havířovské hokejové společnosti bude dotace
použita na provozní náklady, jelikož část dotace letošního
roku byla použita na doplacení zbývajících závazků
z minulosti, které tato společnost nezpůsobila. V letošním
roce byla na havířovský hokej vyplacena dotace ve výši
7 mil. Kč.
Člen rady města, Ing. Břetislav Petr (ČSSD), byl jmenován
poslancem Parlamentu ČR. Na zasedání zastupitelstva
8. listopadu rezignoval na svou funkci člena rady, aby se
mohl plně věnovat práci v parlamentu. Novým členem rady
města byla veřejnou volbou schválena paní Jarmila
Světlíková (ČSSD).
Zastupitelstvo města na minulém zasedání v září pověřilo
náměstka primátorky PaedDr. Svatopluka Nováka zasláním
dopisu Radě Moravskoslezského kraje s žádostí o pověření
ředitele NsP předáním potřebné dokumentace k provedení
analýzy současné situace v nemocnici.
V polovině října souhlasila rada kraje s provedením analýzy
nemocnice Havířov. 26. října proběhlo jednání pracovní
skupiny k NsP za účasti ředitele nemocnice, na kterém bylo
zformulováno zadání rozboru nemocnice. Součástí analýzy
bude provedení ekonomického rozboru, auditu řízení, auditu
personálního, sociální a demografická studie, zdravotní
a sociální posouzení. Tuto analýzu provede pro město
odborná firma.
Rozhodnutí města o případném převzetí nemocnice by mělo
na základě provedené analýzy padnout do konce ledna
příštího roku.

Žádost Havířovské
hokejové společnosti
o mimořádnou dotaci.

Volba člena rady města.

Nemocnice
s poliklinikou
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Zastupitelstvo města Havířova udělilo Cenu města Havířova
za rok 2004 panu Františku Trnkovi za významný přínos
městu v kulturní oblasti. Předání Ceny města bude
provedeno 4.prosince - v den konání Koncertu k založení
města.
František Trnka je uměleckým vedoucím, aranžérem
a klavíristou pěveckého souboru Cantabile při ZUŠ Leoše
Janáčka v Havířově. Kromě hry na klavír a trubku
v tanečních a dechových orchestrech, v minulosti působil
jako učitel, spolupracoval s divadelními soubory, zabýval se
skladatelskou činností, byl redaktorem a hudebním
dramaturgem v Českém rozhlase Ostrava. Dále se zabýval
tvorbou pro děti – napsal dětskou minioperu Komárkova
ženitba a dětský muzikál Piky, piky na hlavu. Po odchodu do
důchodu vedl dechovou kapelu Těrličanka a po ní dechový
soubor Retro band.

Cena města Havířova.

Rekapitulace dříve oceněných:
za r. 2000 p. Martin Pekara in memoriam - za statečný čin
za r. 2001 PhDr. Alena Šlégrová – oblast školství
kolektiv Ústavu sociální péče Havířov
za r. 2002 folklórní soubor Havířovské babky
za r. 2003 Ing. Naděžda Porubčanová in memoriam
Pavel Hlavatý – kulturní oblast
Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, kterou
20. října projednala a doporučila rada města.
Dále schválilo poskytnutí dotací neziskovým sportovním
subjektům v celkové výši 200 tisíc Kč a dotace z rezervy
školské oblasti v celkové výši 107 800,- Kč, z rezervy
oblasti partnerských vztahů ve výši 6 000,- Kč a z rezervy
kulturní oblasti v celkové výši 52 000,- Kč.

Na zasedání zastupitelstva proběhla diskuze k rekonstrukci
objektu bývalého kina Radost. K tomuto materiálu bude
ještě do konce roku (po projednání v komisi pro územní
rozvoj a investiční komisi) svolána pracovní schůzka
zastupitelů, členů odborných komisí a zpracovatelů projektu.
Na zasedání v prosinci budou zastupitelé projednávat
materiál k budoucímu využití objektu kina Radost, který byl
vyhlášen národní kulturní památkou.
Návrh na využití kina Radost byl postoupen k projednání
v odborných komisích a na „workshopu“ zastupitelů.

Diskuse ke kinu Radost.

Rozpočet města Havířova i po rozpočtových úpravách je
schodkový (deficitní); za období leden – září 2004 je však

Zpráva o vývoji příjmů,
výdajů, financování,
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rozpočet přebytkový. To znamená, že skutečné příjmy jsou
větší než vyčerpané výdaje. Saldo (příjmy – výdaje) je
+ 45 701,47 tis. Kč. Je to dáno tím, že rozpočtované příjmy
1 342 754,63 tis. Kč jsou již splněny na 79,90 % při jejich
skutečné výši 1 072 812,10 tis. Kč. Z rozpočtovaných
výdajů 1 435 998,61 tis. Kč je za hodnocené období
vyčerpáno 1 027 110,63 tis. Kč (71,53 %). Nižší čerpání
výdajů ovlivňují investiční výdaje.
Po rozpočtových úpravách je na výdaje investičního
charakteru určeno 340 472,43 tis. Kč a z této částky je
vyčerpáno jen 170 308,79 tis. Kč (50,02 %).
To, že je rozpočet za hodnocené období přebytkový, se
příznivě projevilo na stavu finančních prostředků na
rozpočtových účtech. Podle upraveného rozpočtu se má
v roce 2004 stav finančních prostředků na těchto účtech
snížit celkem o 143 453,98 tis. Kč, ve skutečnosti se stav
finančních prostředků zvýšil o 8 332,47 tis. Kč.
V měsíci září došlo k výpadku u daní z příjmů
právnických osob, a to se projevilo v meziročním porovnání
poklesem za období leden – září o 11 364,39 tis. Kč.
V měsíci říjnu se situace vyvíjela u tohoto příjmu velice
příznivě a tak lze u tohoto příjmu počítat za období leden –
říjen s meziročním růstem o 6 770,06 tis. Kč.
Zapojení účelových fondů do výdajů a financujících
operací je nízké. Je to způsobeno nízkým čerpáním
investičních výdajů, kde je zvláště fond rezerv a rozvoje
jedním ze zdrojů financování těchto výdajů a také je
zapojeno do rozpočtových rezerv. Proto jsou také vysoké
zůstatky na účtech účelových fondů. Rozpočtované zůstatky
na účtech účelových fondů k 31.12.2004 jsou v celkové výši
116 847,07 tis. Kč, k 30.9.2004 jsou ještě zůstatky ve výši
192 463,22 tis. Kč.
Nízké čerpání zapojení účelových fondů (vysoké
zůstatky) se projevuje příznivě v příjmech z úroků, kde jsou
již překročeny rozpočtované příjmy o 1 237,14 tis. Kč, to je
plnění na 138,69 %.
leden – září 2004
Daňové příjmy
534 524,17 tis.Kč
Nedaňové příjmy
38 902,77 tis.Kč
Kapitálové příjmy
5 591,45 tis. Kč.
Vlastní příjmy
579 018,39 tis.Kč
Přijaté dotace
493 793,71 tis.Kč
Příjmy celkem
1 072 812,10 tis.Kč
Výdaje celkem
1 027 110,63 tis.Kč
Saldo (příjmy-výdaje) +45 701,47 tis.Kč
Zůstatky účelových fondů k 1.1.2004 102 564,26 tis.Kč
k 31.10.2004 187 043,73 tis.Kč

zapojení účelových
fondů a hospodářské
činnosti za období
leden-září 2004.
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55. jednání Rady města Havířova
středa, 10. listopadu 2004

Rada

města doporučila Zastupitelstvu schválit použití
nedočerpané části provozní dotace na městskou dopravu (ve
výši 2 mil.Kč) na dofinancování nákupu 6 nových autobusů
do systému Městské hromadné dopravy (na krytí provozní
ztráty město po této změně dá letos ČSAD Havířov celkem
33 mil.Kč ročně a na investice 10 mil.Kč).
V původně schváleném rozpočtu bylo na provozní dotaci
určeno 35 mil.Kč a 8 mil.Kč na investice. Po provedeném
zhodnocení očekávaných ekonomických výsledků do konce
r. 2004, dojde k nedočerpání objemu provozní dotace
poskytnuté městem Havířov v systému MHD, naproti tomu
vzniká deficit v oblasti zdrojů k zajištění financování nákupu
autobusů v r. 2004.
S ohledem na tuto skutečnost
dopravce požádal
o schválení
použití
zisku
nad
5%
rentabilitu
v předpokládaném objemu
2 mil.Kč na dofinancování
nákupu 6 autobusů:
2 vozidla B 952
3 vozidla SOR s pohonem CNG (plyn) - ekologický
1 vozidlo SOR s pohonem nafta
Celkové náklady na nákup těchto 6 autobusů budou cca 30
mil.Kč, z toho 10 mil.Kč bude dotace města a 9 mil.Kč
dotace ze Státního fondu rozvoje dopravy. Autobusy budou
dodány do konce letošního roku. V Havířově je v provozu
nejvíce autobusů na pohon CNG v rámci ČR.
ČSAD má v rámci systému MHD 55 autobusů, z toho
33 ekologických.
Rada města Havířova schválila poskytnutí dotací v sociální
oblasti:
- občanskému sdružení ANGELES, ve výši 20 000,- Kč na
projekt „Dofinancování nájemného, služeb, dalších nákladů
spojených
s chodem
centra
občanského
sdružení
ANGELES“,
- Automotoklubu zdravotně postižených motoristů Havířov,
ve výši 5 000,- Kč na šachový turnaj a turnaj ve stolním
tenise mládeže i dospělých,
- Středisku rané péče Ostrava, ve výši 12 000,- Kč na
projekt „Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením“,
- Speciální mateřské škole, Mozartova 2, Havířov, ve
výši 13 000,- Kč na projekt „Pořízení učebních pomůcek pro
děti se specifickými potřebami“.
Město Havířov dosud postrádá označení města u hlavních
vjezdových tahů. Z tohoto důvodu byly odborem územního
rozvoje a hlavním architektem města vytipovány lokality pro

Použití nedočerpané
části provozní dotace na
nákup autobusů.

Návrh na poskytnutí
dotací z rozpočtu města
v roce 2004 neziskovým
mimosportovním
subjektům
z rezervy
soc. oblasti.

Výsledek výtvarné
soutěže na ztvárnění
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umístění informačního zařízení.
Rada města Havířova na své schůzi 2.června vyhlásila
Výtvarnou soutěž na ztvárnění označníků města Havířova.
Do soutěže bylo podáno 5 návrhů následujících výtvarníků:
- ak.sochař Evžen Scholer
- ak.sochař Oto Cienciala
- výtvarník Jiří Sibinský
- výtvarník Jiří Moldřík
- p.Fukala
Rada města Havířova schválila výsledek výtvarné soutěže
na ztvárnění označníků města Havířova v souladu s návrhem
hodnotitelské komise, která vybrala jako nejlepší návrh
z hlediska výtvarné hodnoty soutěžní návrh Jiřího
Sibinského. Za umístění na 1. místě získá výtvarník finanční
odměnu ve výši 9,5 tis.Kč. Realizace díla bude provedena
nejdříve v roce 2005. Označníky budou vysoké 3,5 – 4 m.
Pro umístění označníků byly vytipovány tyto lokality:
lokalita č.1 - významný vjezd do města od Ostravy na
ul.Ostravské v klínu mezi železniční tratí Svinov-Č.Těšín
a vlečkou k býv.mlýnům.
lokalita č.2 - v ploše před prodejnou Jednoty u křižovatky
ulic Těšínská a Padlých hrdinů
lokalita č.3 - plocha před autosalónem Peugeot na ulici
Dělnické
lokalita č.4 - na ulici Orlovské na tahu z Orlové

označníků města.

Hlavními kriterii při výběru lokalit byly nároky na
exponovanost a dopravní nezávadnost u hlavních
příjezdových tahů do města.

57. jednání Rady města Havířova
středa, 1. prosince 2004

Rada

města projednala a doporučila Zastupitelstvu
schválit rozdělení dotace na zajištění ostatní dopravní
obslužnosti, a také udělení odměny pro základní školy, které
se umístily na prvních místech v soutěži ve sběru papíru.

Rada města Havířova doporučila Zastupitelstvu schválit plán
hospodářské činnosti města na r. 2005, včetně finančního
plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2005.
Hospodářská činnost města Havířova, která není součástí
rozpočtu města na daný rozpočtový rok, je od 1.7.2000
realizována v oblasti správy domovního fondu ve vlastnictví
města Havířova a tuto správu na základě uzavřené mandátní
smlouvy pro město zajišťuje Městská realitní agentura, s r.o.

Hospodářská činnost
města Havířova – návrh
na rok 2005.
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Účet hospodářské činnosti je účet v majetku města, ze
kterého se platí veškeré aktivity spojené s bydlením – voda,
eletro, teplo. Jsou zde dávány všechny peníze, které přijdou
z bytů (nájem) a zpět se recyklují ve formě oprav bytů
a domů. Na rok 2005 předpokládáme, že přijde z nájemného
99 mil.Kč –budou použity v roce 2005 na opravy. Na rok
2005 je v plánu na investice 56 mil.Kč. Celkem jsou teda
v plánu akce za 155 mil.Kč (investice + opravy).
Finanční plán údržby domovního fondu je rozdělen na
předepsané, udržovací práce a plánované akce, které budou
financovány ze skutečně vybraného nájmu v roce 2005,
jehož výše je odhadována na 99 mil.Kč. Jedná se např.
o revize, opravy a údržbu hromosvodů, požární techniky,
výtahů, vodoměrů, komínů, balkónů, dále stolařské,
vodařské, zednické, malířské práce atd.
Plán hospodářské činnosti domovního fondu na rok 2002
Výnosy – tržby -nájem bytů
99 mil.Kč
- nájem NP
10,723 mil.Kč
- praní
0,098 mil.Kč
- obstarav.činnost
0,16 mil.Kč
- přijaté penále
0,3 mil.Kč
- běžné úroky
0,2 mil.Kč
- ostatní výnosy
0,1 mil.Kč
Celkem
110,581 mil.Kč

Náklady
-spotřeba mater.
-spotřeba energií
-opravy domovního fondu
- výkony spojů
- poplatky OKSS
- mandátní smlouva
-ostatní služby
- poplatky za vedení účtu
- ostatní náklady
správní poplatky
Celkem
Hospodářský výsledek

0,116 mil.Kč
1,595 mil.Kč
76,65 mil.Kč
0,14 mil.Kč
0,26 mil.Kč
26,126 mil.Kč
0,429 mil.Kč
0,06 mil.Kč
0,2 mil.Kč
0,005 mil.Kč
105,581 mil.Kč
5 mil.Kč

Plánované akce:
- opravy střech A.Staška 2-6, Slovanská 2-6, Dělnická
(1,2 mil.Kč)
- sanace Vrchlického (50 mil.Kč)
- úpravy vstupních hal Jedlová 2 (v rámci projektu
Sureuro) 2,6 mil.Kč
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výměna oken – ul.Jedlová 4, Hlavní 67, 69
(1,7 mil.Kč)
- izolace zdiva – ul.Sukova 4-8
- oprava balkonů ul. Na Nábřeží 129-133, Horymírova
1-5, Dlouhá 23-33, Majakovského 6, K.V.Raise 1-5,
Gogolova 1-7 (celkem 5,5 mil.Kč)
- rozvody vody a odpady – Moskevská 1 e, Hlavní 67,
Pujmanová 8, Lašská 13-17, H. Malířové 2-6,
Jedlová 2-6
Dále budou provedeny opravy vstupů do domů ul.Česká 1 11, Národní za 1,4 mil.Kč a nátěry za cca 2,8 mil.Kč.
-

17. řádné zasedání Zastupitelstva města Havířova
pondělí, 13. prosince 2004

Zastupitelstvo schválilo rozpočet a plán hospodář. činnosti
na rok 2005, který bude podrobně rozepsán v Kronice 2005.
Dále byly schváleny poplatky za odvoz odpadů a použití
nedočerpané části provozní dotace ČSAD na nákup nových
autobusů. (Náklady na zakoupení ekologického autobusu
jsou cca 5,5 mil. Kč, na pořízení „normálního“ 3,5 mil. Kč.
Rostoucí náklady jsou odrazem toho, že rostou náklady na
pohonné hmoty, náklady na mzdy apod., město přesto
nezvyšuje jízdné, ale přidává ČSAD dotaci na provoz.)
Rada města doporučila Zastupitelstvu schválit rozdělení
dotace v celkovém objemu 2 500 000,- Kč ke krytí
prokazatelné ztráty při zajišťování ostatní dopravní
obslužnosti linkami příměstské dopravy na území města
Havířova v r. 2005 jednotlivým dopravcům takto:
ČSAD Karviná a.s.
ČSAD Havířov a.s.
ČSAD Frýdek Místek a.s.
BUS Slezsko a.s.

498 000,1 745 000,90 000,167 000,-

Kč
Kč
Kč
Kč

Rozdělení dotace na
zajištění ostatní
dopravní obslužnosti.

Dotace se vypočítává podle počtu kilometrů, které dopravce
najede o sobotách a nedělích nebo o svátcích na území města

Bylo schváleno udělení odměny pro základní školy, které se
umístily na prvních třech místech v soutěži ve sběru papíru :
1.místo - 4 000,- Kč pro ZŠ Žákovská za nasbírání 1,64 tun
papíru (2,92 kg na žáka),
2.místo - 3 000,- Kč pro ZŠ Kpt. Jasioka za nasbírání 0,820
tun (2,31 kg na žáka),

Soutěž základních škol
ve sběru starého papíru.
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3.místo - 2 000,- Kč pro ZŠ M. Pujmanové za nasbírání
0,96 tun (2,02 na žáka).
Kromě odměn od města získali od spol.EKOKOM za
1.místo 3 tis.Kč, za 2.místo 2 tis.Kč a za 3.místo 1 tis.Kč.
Společnost EKOKOM a.s. v rámci spolupráce se
statutárním městem Havířov připravila pro žáky
havířovských základních škol soutěž ve sběru papíru.
Organizačně tuto akci zajistil Institut komunitního rozvoje
se sídlem v Ostravě. Tato akce byla zaměřena na
problematiku odpadů a jejich třídění v rámci kampaně
„Nebuďte líní, třiďte odpad“ a je součástí pilotního projektu
„Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných
složek komunálního odpadu v obcích Moravskoslezského
kraje.
Na všechny havířovské základní školy byla zaslána
pozvánka s organizačními pokyny, kterou zasílal Institut
komunitního rozvoje Ostrava. Soutěž ve sběru papíru
probíhala od 1.10.2004 do 15.11. 2004. Soutěže se
zúčastnilo v Havířově 6 škol (2 900 žáků) – Žákovská,
Kpt. Jasioka,
Pujmanová,
Mládežnická,
Gorkého
a Na Nábřeží.
Odměny zástupcům jednotlivých škol předalo vedení města
a ředitelka Institutu komunitního rozvoje, Dana Diváková,
v úterý 14.prosince.

Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku
o zrušení Obecně
závazné vyhlášky o příspěvku na
částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol,
školních družin a školních klubů.
Od 1. ledna 2005 nabývá účinnosti zákon o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání
(školský zákon). Výše uvedený zákon nově mimo jiné
stanoví, že školské služby lze poskytovat za úplatu,
která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost
daného školského zařízení. Výši úplaty stanoví v případě
škol a školských zařízení zřízených státem, krajem, obcí
nebo svazkem obcí ředitel školy nebo školského zařízení.
V roce 1993, kdy byla vydána obecně závazná vyhláška
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřských škol, školních družin, školních klubů, použil
Úřad města Havířova ustanovení školského zákona (1990
Sb.) o příspěvcích na úhradu neinvestičních nákladů
v předškolních zařízeních. Na základě těchto údajů byly
propočítány náklady na 1 dítě za rok a proveden propočet
pro stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů.
Dle nového školského zákona bude výši úplaty stanovovat

Zrušení vyhlášky
o příspěvku na
částečnou úhradu
neinvestičních nákladů
mateřských škol,
školních družin a škol.
klubů.
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ředitel školy nebo školského zařízení. Proto město ruší
dosud platnou obecně závaznou vyhlášku.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí poskytnutí věcných
darů z fondu primátorky v celkové výši 110 tis.Kč. Vedení
města předá dárky dětem z dětských domovů a podobných
zařízení v úterý 21.prosince. Dárky dle výběru jednotlivých
ředitelů (např. panenky, kočárky, autíčka, brusle, sáně, míče,
hokejky, stavebnice a podobně) obdrží děti z Dětského
domova na Hornické ulici, z MŠ Mozartova, z Dětského
denního sanatoria, z Ústavu sociální péče, z MŠ Lipová,
z Domova pro matku a dítě a Dětského domova na
ul.Čelakovského.

Poskytnutí věcných
darů z fondu
primátorky.

59. jednání Rady města Havířova
středa, 15. prosince 2004

Rada

města schválila pořízení čipových karet MHD
Havířov pro r. 2005 pro držitele „Zlaté Janského plakety“
(40 odběrů, jedná se o 50 občanů), „Zlatého kříže I (160
odběrů, jedná se o 1 občana), II (120 odběrů, jedná se o 5
občanů) a III. třídy“ (80 odběrů, jedná se o 10 občanů), kteří
dosáhli požadovaného počtu odběrů v roce 2004. Jedná se
o 66 občanů, pro které bude z prostředků města Havířova
zakoupena tato čipová karta, v celkové hodnotě 16 500,-Kč.
Občanům, kteří výše uvedené ocenění získali bude
poskytnuta bezplatná přeprava pro období roku 2005. Pokud
sami dárci nemají možnost čipovou kartu využít, je možný
převod karty na blízkého rodinného příslušníka (manžela,
manželku, děti).
Naše město si váží havířovských občanů - čestných dárců
krve a tohoto jejich lidského počinu si velmi cení. Jako
uznání významu darování nejcennější tekutiny jim vždy
začátkem roku předává poděkování formou předání čipové
karty pro bezplatnou přepravu v systému ČSAD Havířov.
Ocenění dárců krve se uskuteční na setkání zástupců města
Havířova s těmito občany dne 18. 1. 2004 v 16.00 hodin v
restauraci Radnice.

Ocenění dárců krve.

Za období posledním tří let bylo „obdarováno“ čipovou
kartou cca 230 havířovských občanů.

Rada města schválila poskytnutí dotací v sociální oblasti:
- Sdružení SLUŽBA
lidem v psychosociální krizi,
Třeneckého 98/8, Havířov – Město, ve výši 9 000,- Kč na
projekt - Občanská poradna Havířov,

Návrh na poskytnutí
dotací z rozpočtu města
v roce 2004 neziskovým
mimosportovním subjektům
z rezervy
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- Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR –
základní organizace INNA Havířov, ve výši 10 000,- Kč na
projekt – Provoz org. ZO INNA,
- Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR –
základní organizace KARDIO Havířov, ve výši 10 000,- Kč
na projekt – Rekondice a resocializace osobností
postižených
civilizačními
chorobami,
koronárními
a vertebrogením syndromem,
- Slezské diakonii, organizaci pro křesťanskou sociální
práci při Slezské církvi evangelické,a.v., ve výši 10 000,- Kč
na projekt – Ráchel, zvláštní zařízení pro pěstounskou péči
pro handicapované děti,
- Speciální mateřské škole, Havířov, Mozartova 2, ve výši
9 000,- Kč na projekt - Pořízení učebních pomůcek pro
děti se specifickým postižením,
- SP +D Kontakt občanské sdružení pro prevenci a pomoc
osobám ohroženým sociálně patologickými jevy a drogovou
závislostí, ve výši 15 500,-Kč na projekt -Sociálně
psychologický výcvik,
- Svazu tělesně postižených v ČR, základní organizaci
Havířov, ve výši 5 000,- Kč na projekt – Plavání
a rehabilitační cvičení ve vodě.

soc.oblasti.

