Kronika města Havířova

Na

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

86. schůze Rady města Havířova,
11. ledna 2006
V důsledku vývoje cen uhlí, zemního plynu a elektřiny
dochází k nárůstu ceny tepelné energie v roce 2006. Cena
tepelné energie dodávané ze zařízení HTS v roce 2006 je
stanovena v souladu s CR 9/2004 a s ohledem na nárůst ceny
nakupované tepelné energie od společnosti Dalkia ČR,
a také na nárůst ceny nakupované elektrické energie a plynu.
Při nárůstu průměrné ceny nakupované tepelné energie od
Dalkia ČR, a.s. oproti roku 2005 o 5 % a při dodržení
povoleného nárůstu oprávněných stálých nákladů
o předpokládanou inflaci za rok 2005 ve výši 3 %, bude
průměrná kalkulovaná cena tepla prodávaného ze zařízení
HTS v roce 2006 činit 350 Kč/GJ bez DPH a oproti
očekávané skutečnosti roku 2005 bude vyšší o 4,8 %.
Fakturační cena tepelné energie dodávané na výstupu
z předávací stanice pak bude 331 Kč/GJ bez DPH a na
vstupu do objektu 360 Kč/GJ bez DPH; k cenám tepelné
energie je uplatňována 5% DPH, a to na základě výjimky
udělené do konce roku 2007 v rámci vstupních jednání ČR
do EU. Vlivem uvedeného zvýšení ceny tepelné energie
dojde v roce 2006 u bytu o velikosti 70 m2 otopné plochy
k průměrnému zvýšení nákladů na dodávku tepla a teplé
vody o cca 20 Kč měsíčně.

Nárůst ceny tepelné energie
v roce 2006.

24. zasedání
Zastupitelstva města Havířova,
23. ledna 2006
Zastupitelstvo schválilo usnesení, podle nějž bude odeslán
premiérovi Jiřímu Paroubkovi dopis, který vyzývá vládu
ČR, aby řešila případný náhlý útlum Dolu Dukla
v Havířově, který by postihl 1600 lidí.
Na jednání zastupitelstva se dostavili odboráři zmíněného
dolu v čele s p. Zábojníkem a informovali o tom, že se
chystá s největší pravděpodobností rychlý útlum dolu. Podle
něj má OKD zájem jen o asi 300 lidí z hlavních kont
tj. rubání a příprav a asi dalších 3000 z obsluh. Přitom ještě
nedávno vedení OKD podle Zábojníka tvrdilo, že důl
pojede do roku 2011. Tak by se odepsaly zásoby 4 milionů
tun koksovatelného uhlí. Propouštění lidí by výrazně zvýšilo
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nezaměstnanost v Havířově, která je kolem 19 procent a na
jednoho havíře se přitom počítají zhruba tři lidé v jiných
profesích, obchodech, službách apod. Propuštění tolika lidí
by přineslo závažné ekonomické potíže, protože by snížilo
koupěschopnost obyvatelstva. Přitom podle odborářů je na
Dole Dukla přes sedm stovek polských horníků.
Odboráři spekulují o útlumu z důvodu, že se má od 1. února
údajně Důl Dukla oddělit od Dolu Lazy a spojit s Dolem
Paskov.
Zastupitelé schválili text otevřeného dopisu předsedovi
vlády ČR ve věci předpokládaného urychleného útlumu
Dolu Dukla Havířov a s tím spojených dopadů na
zaměstnanost ve městě i regionu.

Dále zastupitelstvo schválilo rozšíření stávajícího hřbitova
v Havířově – Šumbarku jižním směrem a vzalo na vědomí
vybudování nového pohřebiště v Havířově – Prostřední
Suché naproti stávajících pohřebišť.
Začátkem roku 2005 si odbor místního hospodářství
a dopravy nechal zpracovat doplnění studie z roku 2003
o možnosti rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku
a vybudování nového pohřebiště. Tyto studie zpracoval
Ing. Václav Graf odborník na hřbitovnictví a pohřebnictví,
jeden ze spolutvůrců zákona o pohřebnictví a člen vedení
gesce pohřebnictví a hřbitovnictví. Studie jsou zaměřeny
převážně na počty hrobových míst pro pohřbívání do země.
Ze zpracovaných studií vyplývá, že v současné době má
město nejméně 20 let dostatečnou kapacitu pro pohřbívání
do země na hřbitovech ve správě města, v případě rozšíření
pohřebišť v rámci stávajících ploch. Po rozšíření hřbitova
v Havířově – Šumbarku jižním směrem se kapacita
prodlouží o 5 let. Kapacita hřbitovů cca 25 let je
z dlouhodobého hlediska minimální, a proto je nutno řešit
problematiku pohřbívání vybudováním nového pohřebiště.
Zastupitelé se rozhodli pro rozšíření hřbitova v Havířově –
Šumbarku jižním směrem. V roce 2005 vykoupilo město
zahradu sousedící se stávajícím hřbitovem a dále vykoupili
další rodinný dům u hřbitova. Vzhledem k uvedeným
skutečnostem je možno v souladu z územním plánem
částečně rozšířit hřbitov jižním směrem a to umístěním
urnových a epitafních hrobových míst. Tímto by se ušetřilo
místo pro pohřbívání do země na stávajícím hřbitově a délka
využitelnosti hřbitova by se prodloužila o 5 let tj.na 11 let .
V Pr. Suché na ul. Starý Svět je možno vybudovat hřbitov
východně, tedy na protilehlém poli od stávajících hřbitovů
do mírného svahu. V této lokalitě nejsou patrné žádné stavby
ani lesní porosty. Tato lokalita má více jak 2 ha což by byla
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rezerva pro pohřbívání v horizontu více jak sta let
s možností rozšíření nového pohřebiště na několik set let.
Toto je ovšem možno za předpokladu, že se provedou
příslušné stavební a legislativní práce. Především vyžaduje
změnu ÚP města Havířova.

Bylo schváleno rozdělení dotace v celkovém objemu
2 726 000,- Kč ke krytí prokazatelné ztráty při zajišťování
ostatní dopravní obslužnosti linkami příměstské dopravy na
území města v r. 2006 jednotlivým dopravcům takto:
ČSAD Karviná a.s.
ČSAD Havířov a.s.
ČSAD Frýdek Místek a.s.
BUS Slezsko a.s.

523 000,1 833 000,110 000,260 000,-

Dotace dopravcům příměstské hromadné dopravy.

Kč
Kč
Kč
Kč

Dle zákona o silniční dopravě prokazatelnou ztrátu vzniklou
dopravci plněním závazku veřejné služby při zajišťování
základní dopravní obslužnosti hradí kraj, financování ostatní
dopravní obslužnosti zajišťované formou závazku veřejné
služby přísluší obcím.
Účetní ztrátu tvoří rozdíl mezi ekonomicky oprávněnými
náklady vynaloženými dopravcem na plnění závazku veřejné
služby a mezi tržbami a výnosy dosaženými dopravcem.
Město dotovalo dopravce v roce 2003 částkou 2 546 000,korun, v roce 2004 částkou 2 500 000,- Kč, stejnou částkou
i v roce 2005.
Koncepce je dokončena po téměř tříleté práci a podílela se
na ní také jako zpracovatel Vysoká škola báňská – TU.
Nejde však o privatizaci, ta je jen podotázkou celého
problému. Město Havířov je na území města třetím
největším správcem bytového fondu se zhruba 7 tisíci byty.
Ročně na údržbu a opravy dává zhruba 30 milionů korun,
někdy i více, např. když se rekonstruoval dům na ulici
Vrchlická, tak to bylo 65 milionů. Je jednoznačné, že vláda
chce deregulovat nájemné a to až ve výši 14 procent ročně.
Za několik let by se tak náklady města do bytového fondu
mohly srovnat s příjmy z nájemného. Vyvstane tedy otázka,
zda byty vůbec prodávat. Nyní je tento požadavek, aby se
vytvořil trh s byty, ale on se vytvoří, pokud odprodej bytů
zahájí největší vlastník – OKD. To by mohlo být zhruba za
tři roky. Každopádně však padl návrh, aby se, v případě
nastartování privatizace, prodalo maximálně 2 500 bytů.
Dále bylo doporučeno stavět hlavně malometrážní byty pro
mladé, seniory, stavět byty v Domovech s pečovatelskou
službou, Domovech důchodců. Zájem je i o lukrativnější
nájemní byty a o rodinné domy. Vytvoření koncepce, která
má tedy říci jak dál s bytovým fondem v Havířově,
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každopádně nezruší pořadník na byty.
Tak koncepci hodnotí její předkladatel, náměstek primátorky
Ing. Heczko.
Hovořilo se o psím útulku v Dětmarovicích, který je stále
mimo provoz. Majitel útulku má odstranit závažné
nedostatky, hlavně hygienické, poté bude moci útulek zase
provozovat a bude psy z Havířova odebírat. Nyní musí
město situaci řešit převozy psů do jiných útulků v okolí.
Jednoznačné je však, že se musí urychlit výstavba vlastního
útulku, který by měl stát v Prostřední Suché na odhlučněném
pozemku, cena zhruba 15 milionů korun. Ve správní budově
bude veterinární ordinace, prostor pro očistu psů, pro
přípravu krmiva apod. Budova pak bude spojena chodbou
s kotci, které budou v uzavřené budově s vyhřívanou
a omyvatelnou podlahou. Kapacita bude 80 pejsků. Bude
možnost ustájení i většího zvířete např. koně i umístění
drobnějších živočichů.

Psí útulek.

87. schůze Rady města Havířova,
1. února 2006
Jedná se o vybudování 40 parkovacích míst rozšířením
stávající místní komunikace, nových chodníků, úpravu
komunikace Jedlová a ulice Letní, dále vylepšení trávníku
a úpravu aleje.
Ve schváleném rozpočtu na rok 2006 jsou vyčleněny na
realizaci této stavby finanční prostředky ve výši 20 mil.Kč.
Předpokládaná cena stavby je dle projektové dokumentace
19 031 000,- Kč bez DPH , (22 647 000,- Kč vč.DPH).
Předpokládaná doba realizace: zahájení 05/2006 –12/2006.

Rada města schválila oznámení zadávacího řízení na
podlimitní veřejnou zakázku na odkanalizování částí města.
Předmětem zakázky je zadání zpracování projektové
dokumentace této stavby pro vydání územního rozhodnutí
a stavebního povolení. Projektová dokumentace bude řešit
odvod splaškových vod v souladu s platným územním
plánem města a v souladu s připravovanou změnou
územního plánu a s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Moravskoslezského kraje.
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2006 jsou vyčleněny
na projektové práce finanční prostředky ve výši celkem
10 mil.Kč. Předpokládaná cena projektových prací 7,14 mil.
korun a doba realizace je 04/2006 –10/2007.
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Dále rada města schválila zakázku vybudování topení
v Městské sportovní hale. Na realizaci této stavby je
počítáno s finančními prostředky ve výši 5 mil. Kč
a předpokládá se zahájení v červnu až srpnu tohoto roku.

Topení v Městské
tovní hale.

spor-

Byla přidělena veřejná zakázka výstavby světelné křižovatky
pod Bludovickým kopcem firmě ELSPOL spol. s r.o. za
cenu 11,5 milionů korun. Dalším uchazečem v pořadí je
ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s. Dosud tak nebezpečná
křižovatka se začne budovat v červnu letošního roku.

Světelná křižovatka pod
Bludovickým kopcem.

88. schůze Rady města Havířova,
22. února 2006
Rada města souhlasila s přijetím účelově určené neinvestiční
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2006 pro
Městskou knihovnu Havířov na zabezpečení výkonu
regionálních funkcí knihoven ve výši 1.182.000 Kč.
Rada města již v září 2005 projednala záměr knihovny
poskytovat
regionální
funkce
pro
MK Orlová
a MK Bohumín a schválila přijetí finančních prostředků
z rozpočtu Moravskoslezského kraje bez uvedení konkrétní
částky, která v té době nebyla známa. Výše dotace byla
schválena Zastupitelstvem MS kraje dne 22.12.2005.

Přijetí dotace pro Městskou
knihovnu.

Byly projednány podmínky účasti dětí na ozdravných
pobytech pro tento rok. Pro realizaci ozdravných pobytů
byla vybrána cestovní kancelář Kovotour Plus, s.r.o. Ostrava
a jedná se o desetidenní pobyty plus dva dny cesty. Cena pro
jedno dítě je 11.900,-Kč. Podmínkou účasti dětí je trvalý
pobyt v Havířově, věk od 7 do 15 let, plnící povinnou
základní školní docházku, jejichž zdravotní stav umožňuje
ozdravný pobyt. Z jedné rodiny se mohou zúčastnit
maximálně dvě děti. Rodiče se podle výše svého příjmu
podílí na úhradě nákladů pobytu. Výběr dětí a jejich
náhradníků bude proveden odborem sociálních věcí na
základě žádostí zákonných zástupců dětí a seznam bude
předložen radě města ke schválení.
Na výši dotace města není zákonný nárok. Přednostně budou
uplatňovány požadavky těch, kteří mají životní minimum do
1,6 násobku. Pobytů využije 240 dětí v 6 turnusech.

Ozdravné pobyty dětí pro
rok 2006.

Rada města dále schválila s účinností od 1. 5. 2006 změnu
tarifních podmínek v systému MHD Havířov pro kategorii

Změna tarifních podmínek
v městské hromadné do-
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cestujících - držitelů dokladu, vydaného Ústředním
výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací
politických vězňů ČR, Svazem PTP-VTNP a Sdružením
bývalých politických vězňů České republiky, kterým bude
poskytována bezplatná přeprava na základě čipové karty.

pravě.

Dosud měli občané důchodového věku s platným průkazem
nárok na bezplatnou přepravu, ale novým Cenovým
výměrem Ministerstva financí č. 01/2006, již k 1. 1. 2006 se
cena pro výše uvedenou kategorii cestujících stala
neregulovanou cenou, a je proto pouze na rozhodnutí
dopravce (v systému příměstské dopravy) a rozhodnutí
města (v případě městské hromadné dopravy) zda jízdní
výhoda bude nadále zachována.
Dle informace zástupce dopravců ČSAD Havířov a.s.,
ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s. byla
bezplatná přeprava pro účastníky odboje v systému
příměstské dopravy k 1. 1. 2006 zrušena, a proto předložil
odbor místního hospodářství a dopravy radě města tuto
informaci na vědomí spolu s návrhem na posouzení dalšího
zachování bezplatné přepravy pro účastníky odboje
v systému městské hromadné dopravy na základě čipové
karty, která by byla aktivována po předložení platného
průkazu

Rada města řeší problémy s ustájením odchycených psů.
Město má smlouvu s útulkem v Dětmarovicích, ale
v současné době je vydán zákaz přemísťování odchycených
zvířat do tohoto útulku Krajskou veterinární správou pro
Moravskoslezský kraj, protože byly objeveny základní
nedostatky v péči o tato zvířata.
Do doby vyřešení celé záležitosti byly po předchozím
projednání v RMH dne 1.2.2006 operativně připraveny
smlouvy s předem dohodnutými vlastníky útulků a zařízení
pro ustájování zvířat na dočasné ustájení omezeného počtu
odchycených psů z Havířova v případě, že budou mít volnou
kapacitu. Jde o tyto subjekty: útulek v Ostravě-Třebovicích
– 5 psů, MVDr. Polák, veterinární klinika Havířov, kotce ve
veterinární klinice – 5 až 10 psů, Třinec-Staré Město,
městský útulek - 5 psů, Orlová-Lutyně, městský útulek – dle
počtu volných míst.
V období od 17.1.2006 do 13.2.2006 umístila městská
policie po předchozí dohodě v útulku v Ostravě-Třebovicích
celkem 5 psů, kterým se nepodařilo po dobu pobytu
v záchytných kotcích MP dohledat majitele.
Dne 25.1.2006, převzala z útulku v Dětmarovicích do
pěstounské péče 21 psů z Havířova paní Šíblová, která
zastupuje Sdružení pro ochranu a záchranu zvířat v tísni
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EFAS. Na odbor místního hospodářství a dopravy se obrátili
písemně nebo prostřednictvím e-mailu občané, kteří
navrhovali, aby byl p. Šíblové poskytnut příspěvek na
zajištění péče těmto psům. V současné době město
pěstounům příspěvek na zajištění péče neposkytuje.
Předpokládaný termín zprovoznění nového městského
útulku pro psy je dle sdělení odboru správy a rozvoje
majetku červenec 2007. Do doby jeho zprovoznění město
potřebuje ustájovat větší množství psů a není známo zda
a kdy bude obnoven provoz útulku v Dětmarovicích. Na
nového dodavatele, který poskytne ustájení pro odchycené
zatoulané psy z území Havířova do doby zprovoznění
nového městského útulku pro psy, musí být vyhlášena
veřejná zakázka. Protože toto řízení je poměrně časově
náročné tím, že musí být dodrženy zákonné lhůty, rada
schválila oznámit zahájení zadávacího řízení pro nadlimitní
veřejnou zakázku.
Bylo
schváleno
pořádání česko-polského
setkání
podnikatelů v Havířově a záštitu nad akcí převzala
primátorka města. Rozpočet akce je 80 tisíc korun, z čehož
spoluúčast města činí 50 tisíc a bude hrazena z prostředků
organizačního odboru.
Jedním z hlavních očekávaných přínosů společné
koexistence České a Polské republiky v EU je podstatné
rozšíření hospodářské spolupráce. To mimo jiné
předpokládá i růst aktivit českých podnikatelů v Polsku
a polských v České republice. V poslední době je možno
sledovat, že se příhraniční spolupráce rozšiřuje. Investice na
území sousedního státu mohou přispět k jeho příznivému
hospodářskému vývoji a je možno očekávat z této
mezinárodní spolupráce efekt, který může výrazně převýšit
případné problémy s cizí konkurencí. Jednou z podmínek
pro dosažení tohoto efektu je dobrá znalost podmínek pro
podnikání na druhé straně hranice a s tím související osobní
kontakty na tamní podnikatelské prostředí. S iniciativou na
uspořádání setkání podnikatelů přišel konzul Polské
republiky v Ostravě Mgr. Piotr Czosnyka. Záměr byl
předběžně projednán ve vedení města. O návrhu byla
informována i Hospodářská komora okresu Karviná, která
souhlasila se svou účastí na přípravách setkání. Na přípravné
schůzce 31.1.2006 byl vypracován návrh na organizaci
setkání. Termín konání akce byl předběžně stanoven na
27. dubna 2006 a místem konání by měl být Společenský
dům RENETA.
Předpokládá se účast cca 100 osob. Počet podnikatelů by
měl být cca 60 a to 30 z české a 30 z polské strany.
Akce by měla přispět ke zlepšení kvality podnikatelských
aktivit v regionu. Havířovští podnikatelé také nemají tak
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dobré styky na polské straně regionu, jako podnikatelé
z ostatních měst okresu Karviná. Jednak Havířov leží
v o něco větší vzdálenosti od hranic a jednak, a to hlavně,
v Havířově je menší podíl původních obyvatel, kteří měli
tyto kontakty vybudovány v důsledku dlouhodobých
přesunů obyvatel z jedné strany hranice na druhou. Protože
společné podnikatelské aktivity českých a polských
podnikatelů nabývají na významu a tento trend se jeví jako
trvalý, je nutno tento handicap havířovských podnikatelů co
možno snížit. Navrhovanou akci bude rovněž možno využít
pro vyhlášení soutěže podnikatelů o titul Podnikatel roku,
která je připravována ve spolupráci s Hospodářskou
komorou.

89. schůze Rady města Havířova,
15. března 2006
Rada města přidělila veřejnou zakázku na rekonstrukci kina
Radost uchazeči Sdružení Kino Radost, zastoupené
vedoucím účastníkem společností Stavos Stavba, a.s., za
cenu 121.631.185,- Kč včetně DPH, s délkou záruční doby
78 měsíců a s dobou plnění 362 kalendářních dnů.
Komise hodnotila celkem 5 nabídek podle kritérií
uvedených v oznámení zadávacího řízení, t.j. dle výše
nabídkové ceny vč. DPH, délky záruční doby za jakost
v měsících a lhůty výstavby v kalendářních dnech.

Přidělení
zakázky
na
rekonstrukci kina Radost.

Dále byla přidělena veřejná zakázka na modernizaci školní
jídelny při ZŠ Gen. Svobody uchazeči Beskydská stavební,
a.s., za cenu 9.800.610,- Kč včetně DPH, s délkou záruční
doby 121 měsíců za stavební práce a 70 měsíců za
technologii a s dobou plnění 33 kalendářních dnů.

Modernizace školní jídelny
při ZŠ Gen. Svobody.

Radou města bylo schváleno oznámení zadávacího řízení na
podlimitní veřejnou zakázku na modernizaci školní jídelny
při ZŠ Majakovského.
Stavební práce budou prováděny v 1.P.P. a 1.N.P. Pro návrh
technologie kuchyně je stanovena kapacita 650 jídel denně.
Součástí stavby je nová přípojka NN a vody. V rámci
navrhovaných úprav bude provedena v prostoru stávajícího
objektu demontáž kuchyňského zařízení, výměna a doplnění
kuchyňské technologie, výměna obkladů a dlažeb, zednické
opravy a nové vnitřní omítky, provedení nátěrů a maleb
a z části budou měněny stávající vnitřní rozvody vody,
kanalizace, elektro, plynu a VZT.
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Pro rekonstrukci hotelového domu na ul. Tesařské na
malometrážní byty rada schválila uvolnění části rezervy ve
výši 3.012.784,40 Kč včetně DPH a uzavření Dodatku č.1 ke
smlouvě o dílo na prodloužení termínu ukončení realizace
stavby do 30.5.2006.
Z důvodů klimatických podmínek (nebylo možné dopravit
betonovou směs) požaduje zhotovitel prodloužení termínu
dokončení na 30.5.2006, a to z důvodu, že nebylo možné
provést betonáž podlah v celém objektu dle schváleného
harmonogramu.
Jelikož se jedná o rekonstrukci objektu postaveného před
cca. 50-ti lety, narazila firma při vlastní realizaci na nové
skutečnosti, které nebylo možné zapracovat do projektové
dokumentace, nebo byly vzneseny doplňující požadavky ze
strany budoucího provozovatele.

Rekonstrukce domu na
Tesařské ulici na malometrážní byty.

25. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
27. března 2006
Zastupitelstvo města schválilo dne 21. září 1995 Zásady
(koncepci) rozvoje tělesné výchovy a sportu na území města
Havířova. Základní ideou těchto zásad byl jednoznačný
záměr zaměřit se v oblasti tělesné výchovy a sportu na
mládež, a tím docílit preventivní formou předcházení
a odstraňování negativních jevů mládeže a zároveň vytvářet
ve všech směrech bohatou členskou základnu pro sportovní
organizace ve městě.
Od zpracování původní koncepce v roce 1995 uběhla
dlouhá doba a mnohé se změnilo.
Sportovní komise v průběhu roku 2005 zpracovala novou
Koncepci tělovýchovy a sportu města Havířova navazující
a aktualizující předchozí z roku 1995. Její pracovní verze
byla předložena sportovním klubům, tělovýchovným
jednotám, základním a středním školám k připomínkování.
Jejich návrhy a komentáře byly sportovní komisí
zapracovány do konečné podoby koncepce.
Cílem nové koncepce je zhodnotit změny, zaznamenat
současný stav a určit další směr vývoje sportu a tělovýchovy
ve městě pro léta 2006 - 2015.
Tento materiál se zabývá sportem, jakožto významným
faktorem života občanské společnosti v konkrétních
podmínkách města Havířova. Specifikuje hlavní cíle činnosti
v oblasti sportu, způsoby a cesty k jejich dosažení.
Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro
sport, zejména zabezpečením rozvoje sportu pro všechny,
přípravou sportovních talentů, včetně zdravotně postižených
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občanů. Dále zajišťují výstavbu, rekonstrukci, údržbu
a provoz svých sportovních zařízení a poskytují je pro
sportovní činnost občanů. Obce ve své působnosti kontrolují
účelné využívání svých sportovních zařízení a zabezpečují
finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. Návrh koncepce
se zabývá v širší míře vrcholovým a výkonnostním sportem,
méně však sportem masovým a rekreačním.
Na území města Havířova se nachází jak sportoviště pro
žáky základních a středních škol, tak sportoviště pro širokou
veřejnost. Základní a střední školy disponují celkem
33 tělocvičnami a 22 hřišti. Tato zařízení jsou rovněž
využívána občany města Havířova.
Město podporuje v co nejširší míře výstavbu nových
sportovišť, udržuje nemalými finančními prostředky
stávající sportoviště, rovněž finančně podporuje jak činnost
sportovních klubů, tak volnočasové aktivity žáků základních
a středních škol – kroužky na školách.
Na území města působí 43 městem registrovaných
sportovních organizací, tělovýchovných jednot a občanských
sdružení, které se zabývají sportem na úrovni masově
rekreační, výkonnostní a vrcholové. Celkem v těchto
organizacích sportuje
téměř
8 000 členů. Z těchto
organizací jsou počtem nejvyšší tělovýchovné jednoty, které
v sobě sdružují více sportovních oddílů. Jsou to Slavia
Havířov (počet členů 1829), TJ Baník Havířov (počet členů
971), TJ Slovan Havířov (počet členů 649), Tělovýchovná
jednota Start Havířov (počet členů 376).
Snahou autorů původní koncepce bylo podporovat
vybudování specializovaných pracovišť zajišťující zdravotní
péči pro sportovce a širokou veřejnost. Je uvažováno, že
v rámci plánované výstavby areálu volného času bude
vybudováno pracoviště poskytující regenerační služby.
V našem městě mohou občané využít několik rehabilitačních
a regeneračních zařízení, která jsou však v soukromém
sektoru.

Chystá se sloučení příspěvkových organizací Domu dětí
a mládeže a SPEKTRUM – Stanice mladých techniků do
konce roku 2006 do nové příspěvkové organizace města
Asterix – středisko volného času Havířov, která by vznikla
k 1. lednu 2007. Budou převedeny všechny činnosti, movitý
i nemovitý majetek a budou zachovány pracovněprávní
vztahy všech zaměstnanců.
Firma Atlantik-Kilcullen Asset Management, a.s. se sídlem
v Brně při provádění své akviziční činnosti nabídla městu
Havířov službu aktivní správy finančních prostředků. Jednou
z forem této správy jsou tzv. repo obchody. Výše jmenovaná
firma působí na českém trhu aktivní správy peněz od
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r. 1995. V letech 1999 – 2005 byla součástí bankovní
skupiny holandské banky ABN AMRO. Na základě
získaného zahraničního know-how nabízí klientům službu
aktivní správy finančních prostředků. Dále nabízí možnosti
investování prostřednictvím několika desítek otevřených
podílových fondů skupiny ABN AMRO Funds SICAV. Tyto
fondy jsou zaměřeny jak na vyspělé světové trhy, tak i na
perspektivní rozvíjející se trhy.
Společnost Atlantik-Kilcullen Asset Management, a.s. je
licencovaným obchodníkem s cennými papíry a vlastníkem
devizové licence.
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu s touto společností
o obhospodařování peněžních prostředků formou repo
obchodů ve výši 80 mil. Kč na maximální dobu 90 dnů.

zapůjčením skoro 10%
rozpočtu města této firmě
a uvádí, že míra rizika je
velmi vysoká. Firma patří
do impéria Karla Komárka,
stejně jako firma Atlantik
IB,
která
nesplatila
v termínu směnky za více
než 400 milionů vydané
firmami
ze
skupiny
Vítkovice a.s. Je s podivem,
že na tento obchod nebylo
vypsáno výběrové řízení.

Bylo schváleno poskytnutí dotací z výdajové části „Ostatní
dotace a dary“ rozpočtu města v roce 2006 v celkové výši
28 020 000,- Kč a uzavření dohod s příjemci dotací, a to
takto:
a) z mimosportovní sféry ve výši 4 000 000,- Kč
b) ze sportovní sféry ve výši 6 000 000,- Kč
c) dotace ostatním subjektům ve výši 18 020 000,- Kč.

Poskytnutí dotací z rozpočtu neziskovým sportovním a mimosportovním
subjektům.

V mimosportovní sféře jsou dotace rozděleny následovně:
Sociální oblast – 1 050 000,-Kč, kulturní oblast –
1 550 000,-Kč, školská oblast – 930 000,-Kč, oblast
partnerských vztahů – 100 000,-Kč, oblast prevence
kriminality a protidrogové prevence – 230 000,-Kč, oblast
bezpečnosti
v silničním
provozu
–
40 000,-Kč
a nespecifikovaná rezerva mimosportovní oblasti – 100 tisíc.
Sportovní sféra:
Sportovní oblast zahrnuje projekty jak na běžnou činnost
sportovních klubů a tělovýchovných jednot, tak projekty na
mimořádné akce – v letoším roce např. pořádání
mezinárodního softtenisového turnaje. Náklady na pořádání
celoměstských a regionálních akcí mají sportovní subjekty
zahrnuty v celkových nákladech na činnost.
Zároveň je v oblasti sportu vyčleněna částka na organizaci
a za umístění středních škol v rámci soutěže Havířovské ligy
středních škol. Tato částka bude rovněž poskytována
průběžně, na základě doporučení sportovní komise, která má
patronát nad touto soutěží.
Dotace ostatním subjektům:
Občanskému sdružení Slavia Havířov byla schválena dotace
ve výši 200 tis. Kč na vybavení atletického oválu. Předseda
Slavie Havířov žádal o změnu použití dotace na činnost
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1. ligy volejbalu Slavie, ale toto nebylo podpořeno.
Městskému fotbalovému klubu Havířov byla schválena
dotace 1 milion korun.
V rámci tohoto bodu zastupitelstvo schválilo dotace v roce
2007 – 11.mil.Kč na seniorský hokej a další 2 mil.Kč při
postupu do play of za podmínky změny stanov obč. sdružení
a vytvoření revizní komise ze zástupců jednotlivých polit.
stran v zastupitelstvu. Zastupitelé tak nechtěli zavazovat
příští členy zastupitelstva na další roky a rozhodli se
financovat jen jediný rok vzhledem k začátku sezóny
v letošním roce.

Havířovská
hokejová
společnost,
s.r.o.
–
dlouhodobá spolupráce na
léta 2007 – 2009.

Zastupitelé neschválili zařazení stolního tenisu mezi
strategické sporty, ale schválili zvýšení výdajové části
„Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města na rok 2006 pro
sportovní sféru z původně schválených 6 000 tis. Kč na
7 200 tisíc korun, za účelem poskytnutí dotace ve výši
1 200 tisíc korun na činnost Sportovního klubu stolního
tenisu Baník Havířov.

Dotace stolnímu tenisu.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí odpověď Ing. Milana
Urbana, ministra průmyslu a obchodu ČR a dopis
Ing. Lubomíra Langra, ředitele pro lidské zdroje OKD, a.s.,
jako reakci na otevřený dopis ZMH ze dne 24.1.2006
k problematice útlumu na Dole Dukla.
Langr ve svém dopise uvádí, že OKD bude mít zájem
převádět zaměstnance na jiné doly a nabízet rekvalifikace,
aby dopad na nezaměstnanost byl co nejmenší. Ministr
Urban uvádí právě tento deklarovaný závazek OKD s tím, že
jde o soukromou společnost. Každopádně ministr uvádí, že
regionu Havířovska se bude vláda snažit v politice
zaměstnanosti pomáhat.

Odpovědi na otevřený dopis
zastupitelů k problematice
útlumu na Dole Dukla.

V průběhu roku strážníci prováděli především kontrolu
všech platných obecně závazných vyhlášek a nařízení města
Havířova. Jednalo se především o tyto obecně závazné
vyhlášky: o zabezpečení veřejného pořádku a o udržování
čistoty veřejných prostranství, o pravidlech pro pohyb psů
na veřejném prostranství, o nakládání s komunálním
a stavebním odpadem, o způsobu a odstraňování závad ve
schůdnosti místních komunikací v zimním období, tržní řád
a nařízení o vymezení místních komunikací k stání za cenu
sjednanou. Celkem strážníci odhalili 29 255 přestupků, což
je o 880 více jak v roce 2004 a z tohoto počtu strážníci
vyřešili na místě 89,9 % přestupků a 10,1 %,
tj. 2944 přestupků oznamovali k dalšímu řešení ke

Vyhodnocení
činnosti
Městské policie Havířov
a trestné činnosti na území
města.
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správnímu orgánu. Počet řešených přestupků v dopravě
k ostatním přestupkům proti veřejnému pořádku je v poměru
52,8 % ke 47,2 %. K bezpečnosti osob a majetku strážníci
přispěli zadržením 228 osob podezřelých ze spáchání
trestných činů, 51 hledaných osob a nalezením 8 vozidel
v pátrání.
V oblasti prevence prováděli strážníci besedy s dětmi
mateřských škol a s žáky prvního stupně základních škol
zaměřené na základní informace související s pravidly
silničního provozu a bezpečného pohybu dětí na
komunikacích, s žáky II. stupně ZŠ na základy jejich
právního vědomí. Besed se zúčastnilo 7944 žáků. V Ústavu
sociální péče pro mládež a v Klubu neslyšících byly
provedeny 3 besedy pro 90 klientů a pro 60 seniorů byly
provedeny 2 besedy na téma sebeochrany pro důchodce.
V rámci preventivních programů byl v červenci a srpnu
realizován projekt Bezpečné pískoviště, začala realizace
projektu Bezpečná cesta do školy na deseti základních
školách a v rámci dokončování realizace projektu Řetízek
k bezpečí
strážníci bezplatně dodali a namontovali
79 řetízků seniorům a občanům se zdravotním postižením
žijícím osaměle. Celkem tedy bylo namontováno
903 řetízků.
V bezplatné evidenci u městské policie bylo do konce roku
2005 evidováno 1626 jízdních kol. Během roku provedli
strážníci odchyt 240 toulavých psů a koček a do útulku
v Dětmarovicích bylo převezeno 192 psů. Pomocí
městského kamerového systému byli strážníky zadrženi
3 pachatelé trestných činů, odhaleno 282 osob podezřelých
ze spáchání přestupků, dále bylo zjištěno 9 dopravních
nehod. Na signalizaci PCO bylo uskutečněno 896 výjezdů,
při kterých došlo ve dvou případech k narušení námi
hlídaných objektů a to pouze rozbitím okna bez další škody.
Do měsíce května bylo realizováno měření rychlosti vozidel
ve městě pomocí laserového měřiče rychlosti Lidar Pro
Laser III. V tomto období bylo provedeno 640 měření,
z toho 397 podezření ze spáchání přestupků strážníci
oznámili příslušnému správnímu orgánu k dořešení.
V dalším období roku měření probíhalo na základě
požadavku PČR a řešení zjištěných přestupků bylo v jejich
kompetenci.
Stav zaměstnanců k 31.12.2005 byl 113. V průběhu roku
přijali 4 zaměstnance a pracovní poměr ukončili se
2 zaměstnanci. Průměrný plat zaměstnanců MP Havířov
v roce 2005 činil 21.853,- Kč.
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90. schůze Rady města Havířova,
5. dubna 2006
Rada města schválila prodloužení hudební produkce
agentuře WIKING AGENCY s.r.o., v zastoupení panem
Ladislavem Slowikem, pro konání hudebního festivalu
„Havířovský INKUBÁTOR“ dne 3. června 2006 od
22.00 hod. do 03.00 hod. (následujícího dne) v areálu
Letního kina. Pořadatel pan Ladislav Slowik 10 dnů před
konáním akce bude vhodným způsobem informovat občany
bydlící na ul. Na Nábřeží o konání festivalu.
Letošní 7. ročník hudebního festivalu „Havířovský
inkubátor“ se uskuteční pouze jeden den, a to v době od
13.00 hod do 02.30 hod. následujícího dne. Počítá se
s časovou rezervou pro ukončení akce od 02.30 do
03.00 hodin.
Festival je velmi oblíben u mladé generace z Havířova
a velkého okolí. V programu se představí česká a slovenská
hudební scéna. Vystoupí např. skupina Horkýže Slíže, ve
světě uznávaná Sunshine, seskupení Děda Mládek Ilegal
Band, Ondřej Hejma a Žlutý pes a další. Mimo jmenované
i tradičně vystoupí čtveřice finalistů soutěže „Líheň 2006“,
do které se přihlásilo celkem 100 hudebních skupin z celé
ČR. Porota vybrala na základě zaslaných hudebních
nahrávek 34 hudebních skupin, které soutěžily
v 8 předkolech a 2 semifinálových kolech.
Město v roce 2006 poskytne agentuře dotaci na
„Havířovský inkubátor“ ve výši 120 000,- Kč a na soutěžní
přehlídku „Líheň 2006“ 50 000,- Kč.

Havířovský INKUBÁTOR

Rada města vzala na vědomí zprávu o průběhu jednání
a postupu prací při realizaci uměleckého díla „Brána
s kyvadlem a pramenem“.
V současné době ještě není dohodnut termín nástupu
společnosti ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. k odstranění
vady na spodní části (základech) uměleckého díla.
Zhotovitelé uměleckého díla byli písemně vyzváni, aby
sdělili
termín
nástupu
na
dokončovací
práce
a předpokládaný termín předání díla v souladu s uzavřenou
smlouvou o dílo investorovi. Telefonicky bylo ale sděleno,
že umělci nastoupí na dokončovací práce nejdříve v termínu
po 15.5.2006, neboť do 10.5.2006 pracují na zakázce
v zahraničí.

Dílo - Brána s kyvadlem
a pramenem.

Bylo schváleno udělení odměny pro základní školy, které se
zúčastnily soutěže ve sběru starého papíru.
Institut komunitního rozvoje se sídlem v Ostravě
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zorganizoval ve spolupráci s odborem místního hospodářství
a dopravy soutěž ve sběru starého papíru. Na všechny
havířovské základní školy byla zaslána pozvánka
s organizačními pokyny. Soutěž proběhla na konci roku
2005. Technické služby Havířov a.s. po skončení soutěže
zajistily svoz papíru a jeho zvážení.
1. místo Základní škola Žákovská, nasbíráno 6,94t,
odměna 5.000,-Kč
2. místo
Základní škola Gorkého, nasbíráno 2,58t,
odměna 3.000,-Kč
3. místo Základní škola M.Pujmanové, nasbíráno 1,18t,
odměna 2.000,-Kč
4. místo Základní škola Mládežnická, nasbíráno 0,58t,
odměna 1.000,-Kč
U příležitosti Dne země 2006 dne 20.4.2006 bude soutěž
oficiálně vyhodnocena a zástupcům zúčastněných škol bude
předána finanční odměna.

Rada města zadala zakázku zpracování projektu sportovní
haly v lokalitě ZŠ Žákovská uchazeči HUTNÍ PROJEKT
Frýdek – Místek, ten jako jediný splnil stanovené podmínky
zadání.
Smlouva o dílo s uchazečem HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek bude uzavřena s nabídkovou cenou včetně DPH
2 196 740,- Kč.

Nová
sportovní
u ZŠ Žákovská.

Bylo schváleno pořádání soutěže Podnikatel roku v roce
2006.
Hospodářská komora okresu Karviná nabídla Statutárnímu
městu Havířov spoluúčast na vypsání soutěže o získání titulu
Podnikatel roku. Tato soutěž by byla vypsána ve dvou
kategoriích a to Společnost roku a Živnostník roku pro
právnické a fyzické osoby. V každé kategorii by byli
oceněni 3 soutěžící, bez určování pořadí a odměněni
diplomem a trofejí. Soutěže by se mohli zúčastnit
podnikatelé se sídlem nebo provozovnou v Havířově,
Albrechticích, Horních Bludovicích, Horní Suché
a Těrlicku. Vyhlášení soutěže by mělo být slavnostní
a vyhodnocení by mohli po dobu 1 roku užívat značku
Podnikatel roku. Hodnocení by provedla komise složená ze
zástupců představenstva HK a zástupců města.

Soutěž o titul Podnikatel
roku.
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92. schůze Rady města Havířova,
26. dubna 2006
Bylo schváleno částečné rozdělení dotací z výdajové části
„Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města na rok 2006 ze
sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti
na mimosportovní kroužky za I. čtvrtletí roku 2006 určené
na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních
kroužků havířovských středních škol a na částečnou
úhradu nákladů v souvislosti s pořádáním „Havířovské
ligy základních a středních škol“ v roce 2006, a to
takto:
7 320,-Kč

Vyšší odborná škola Havířov sport.
mimosportovní kroužky

20 840,-Kč

Střední škola, ul. Sýkorova
z toho: 15 840,- Kč sport. a mim. kroužky
5 000,- Kč na pořádání ligy

18 220,- Kč

Hotelová škola a Obchodní akademie
z toho: 15 720,- Kč sport. a mim. kroužky
2 500,- Kč na pořádání ligy

8 960,- Kč

Střední škola technických oborů Lidická
z toho: 4 960,- Kč sport. kroužky
4 000,- Kč na pořádání ligy

9 580,-Kč

Střední průmyslová škola elektrotechnická,
z toho: 7 080,- Kč sport. a mim. kroužky
2 500,- Kč na pořádání ligy

16 900,- Kč

Gymnázium, Havířov-Podlesí,
z toho: 14 400,- Kč sport. a mim. kroužky
2 500,- Kč na pořádání ligy

2 960,- Kč

Střední průmyslová škola stavební,
sport. a mimosport. kroužky

25 700,-Kč

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá,
z toho: 23 200,- Kč sport. a mim. kroužky
2 500,- Kč na pořádání ligy

12 360,- Kč

Gymnázium, Havířov-Město,
z toho: 7 360,- Kč sport. a mim. kroužky
5 000,- Kč na pořádání ligy

2 500,- Kč Církevní středisko mládeže sv. Jana Boska
na pořádání Havířovské ligy
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2 000,- Kč

Sportovní klub orientačního běhu Baník
na pořádání Havířovské ligy

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit částečné
rozdělení dotací
16 800,- Kč Střední škola řemesel a služeb,
z toho: 4 800,- Kč sport. kroužky
12 000,- Kč na pořádání ligy
29 000,- Kč Slavia Havířov, na pořádání ligy
12 000,- Kč
3 000,- Kč

Dům dětí a mládeže, na pořádání ligy
Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov,
na pořádání Havířovské ligy

Soutěž "Havířovská liga středních škol“ probíhá v Havířově
již osmým rokem a zapojují se do ní téměř všechny
havířovské školy. Soutěží se celkem ve 13 disciplínách
v průběhu celého školního roku.
Současně s HLSŠ probíhá ve městě i „Havířovská liga
základních škol“. Soutěže organizují
základní školy
a sportovní kluby.
Příspěvkovým organizacím města bude dotace na organizaci
poskytnuta navýšením příspěvku na provoz.

93. schůze Rady města Havířova,
17. května 2006
Statutární město Havířov každoročně pořádá „Havířovské
hornické slavnosti“.
Pro letošní rok připravilo Městské kulturní středisko ve
dnech 8.-10.9.2006 kulturní program na venkovních pódiích:
na hřišti Městské sportovní haly a na prostranství před
OD Elan. Tato pódia nabídnou občanům našeho města řadu
atraktivních vystoupení profesionálních i amatérských
umělců, pořady pro děti, vystoupení havířovských tanečních
souborů a základních uměleckých škol.
Celý zábavný program pro občany všech
věkových
kategorií bude doprovázen
stánky s občerstvením,
atrakcemi v podobě kolotočů, skákacích hradů, autíček pro
děti, dále budou v areálu předvedeny ukázky bezpečnostních
složek – Městská policie, hasičský sbor dle jejich vlastní
nabídky, soutěže, např. přetahování lanem.
Vstupné Havířovských hornických slavností: pátek a neděle
30, - Kč, sobota 40, - Kč a děti do 10ti let zdarma.
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Letos se můžeme těšit například na pět bubeníků kapely
Jumping Drums a dále na kapely Vypsaná fixa, Mňága
a Žďorp, Ready Kirken, Děda Mládek Ilegal Band, Daniela
Nekonečného, Čechomor a na zahraničního hosta, skupinu
Slade.
Základní škole Fr. Hrubína byl RMH účelově zvýšen
investiční fond na vybudování bezbariérového přístupu do
bazénu. Pro smysluplnost celé akce je nutné také zřídit
bezbariérové sociální zařízení. Předpokládané náklady jsou
odhadnuty na cca 40.000,- Kč.
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit použití
výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu
města ve výši 19.500,-Kč na dofinancování bezbariérového
sociálního zařízení u bazénu.

Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč
z rezervy v sociální oblasti a 10 000,- Kč z rezervy ve
sportovní oblasti z výdajové části „Ostatní dotace a dary“
rozpočtu města, celkem maximálně 30.000,- korun
Nadačnímu fondu ZŠ 1. máje Havířov na projekt „I my
umíme lámat rekordy“.
Nadační fond ZŠ 1. máje požádal město o dotaci ve výši
50.000,- Kč na 1. ročník paralympiády.
Letošní 1. ročník bude organizován na ZŠ 1. máje
16. června 2006. V průběhu akce si žáci na rozdílných
stanovištích vyzkouší celou řadu sportovních disciplín, ale
také prověří samostatně nebo s pomocí své schopnosti.
Svoji účast přislíbily tyto školy– ZŠ 1. máje,
ZŠ Kudeříkové, ZŠ Gen. Svobody, ZŠ K. Světlé,
ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ Mánesova, ÚSP-Havířov a SPMPHavířov.
Dle vyjádření žadatele o dotaci se tato akce bude
každoročně pořádat pod patronací jedné z havířovských
škol a smyslem paralympiády je přiblížit a vzbudit zájem
o sportování u dětí s handicapem v rámci jejich postižení
a využít těchto zkušeností do dalších let. Na organizaci celé
akce společně spolupracují pedagogové, rodiče, asistenti
i studenti UP v Olomouci.

Rada města schválila zpracování projektu „Systém včasné
intervence“ a jeho předložení jako žádost o státní účelovou
dotaci na Ministerstvo vnitra ČR v roce 2007.
Cílem tohoto projektu je zefektivnit metody práce
jednotlivých článků systému a využít všech legislativních
nástrojů vztahujících se k oblasti delikvence dětí, trestné
činnosti páchané na dětech a sociálně-právní ochrany dětí.
Systém včasné intervence umožňuje i včasné odhalení
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případů týrání a zanedbávání dětí – syndrom CAN
(sledování dětí se syndromem CAN je uloženo obcím
s rozšířenou působností usnesením vlády č. 218 ze dne
21.7.2004). Systém práce v SVI dokáže detekovat rizikové
faktory a umožňuje častější a včasnější ukládání opatření,
která řeší chování dětí. Shromážděné informace vedou
k přípravě širších preventivních opatření v rizikových
lokalitách. Spisová dokumentace k jednotlivým případům je
bohatší a poskytuje objektivnější pohled na dítě a jeho
rodinu.
SVI odhaluje jakékoliv patologické počínání vůči dětem ve
zvýšené míře i proto, že do systému vstupuje 5 základních
subjektů, které bezprostředně navazují na činnost sociálněprávní ochrany dětí. Jedná se tyto subjekty: město, Policie
ČR, Probační a mediační služba, státní zastupitelství, okresní
soud.
V měsíci dubnu 2006 proběhlo pracovní jednání
s pracovníky Odboru prevence kriminality Ministerstva
vnitra ČR, kde byl doporučen následující postup přípravy
realizace projektu SVI:
- seznámení zúčastněných subjektů (za spoluúčasti
pracovníků MV ČR) s projektem SVI na konferenci, která se
uskuteční v Havířově v měsíci červnu 2006. Představitelé
všech zapojených subjektů (město, Policie ČR, soud, státní
zastupitelství, Probační a mediační služba) vysloví souhlas
se zapojením do projektu SVI a podepíší souhlasné
prohlášení o spolupráci v rámci SVI.
Na konferenci budou přizváni také zástupci měst Orlová
a Karviná.
- pracovní jednání s Magistrátem města Hradce Králové,
který předložil žádost o státní účelovou dotaci na projekt
SVI v roce 2006
- zmapování situace o informačním propojení zúčastněných
subjektů na jednotný informační systém a zpracování
finanční analýzy projektu SVI firmou AutoCont.
Na základě zjištění všech potřebných údajů
bude
zpracována žádost o státní účelovou dotaci na projekt SVI
a tato žádost bude předložena ke schválení na jednání RmH
a ZmH. Poté bude žádost předložena Ministerstvu vnitra
ČR v požadovaném termínu v roce 2007.

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí
dotace pro Nemocnici s poliklinikou Havířov pro rok 2006,
a to na pořízení novorozeneckého inkubátoru ve výši
700 tisíc korun.
Dne 29. března 2006 odbor školství a kultury převzal
písemnou žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov
o projednání pomoci spojené s přiznáním mimořádné dotace
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pro rok 2006 z rozpočtu města na krytí změny DPH
u stavebních prací, která měla negativní dopad u rozestavěné
investiční akce pod názvem ,, Nemocnice Havířov –
rekonstrukce a modernizace operačních sálů I“.
Tuto žádost dne 10. 4. 2006 nemocnice doplnila
o projednání pomoci spojené s přiznáním mimořádné dotace,
která by měla být zaměřená na přístrojové dovybavení
investiční akce, a to ke zdravotnickým přístrojům s určením
pro multioborovou JIP a porodní a novorozenecké oddělení,
které jsou v celkové ceně 9.979 tisíc korun.
Město poskytlo nemocnici od roku 1992 do roku 2004
dotace celkem 42.265 tisíc korun a v minulém roce
1.070 tisíc korun.

94. schůze Rady města Havířova,
7. června 2006
Rada města odsouhlasila změnu automatizovaného
knihovnického systému Městské knihovny Havířov ze
systému LANius, který MK používá od roku 1993 a funguje
v prostředí MS DOS a je již zastaralý na modernější
CLAVIUS a doporučila zastupitelstvu schválit záměr
pořízení movitého majetku - software CLAVIUS
z rozpočtových prostředků Městské knihovny Havířov.
Přechod MK na systém CLAVIUS bude přínosem v rámci
zkvalitnění služeb čtenářům, on-line propojení všech
poboček MK, ale také za účelem usnadnění komunikace
s Národní knihovnou a získání záruky dalšího rozvoje
systému, který je připraven pro novou moderní techniku
a operační systémy.
Nový systém CLAVIUS:
 je modernější, pracuje v systému Windows, průběžně
dochází ke zkvalitňování aplikací,
 větší variabilnost služeb knihovny,
 on-line propojení všech poboček, aktualizace
výpůjčního katalogu není třeba provádět ručně jako
doposud,
 v souvislosti s poskytováním regionálních funkcí pro
knihovny Orlová a Bohumín dojde k vytvoření
spolupracujících poboček všech 3 knihoven (všechny
budou využívat systém CLAVIUS),
 dojde
k propojení
s databází
knihovnických
poplatků, meziknihovní výpůjční služby, pokladnou
apod.
Náklady na nový software jsou 689.557,- Kč, z toho
z dotace MK ČR bude uhrazeno 360.000,- Kč, a z vlastních
zdrojů 329.557,- Kč formou dvou splátek. V r. 2006 ve výši
200.000,- Kč a v r. 2007 ve výši 129.557,- Kč.
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Rada pozměnila své rozhodnutí a doporučila Zastupitelstvu
města Havířova schválit poskytnutí investiční dotace ve výši
700.000,- Kč pro Nemocnici s poliklinikou Havířov,
novorozenecké a porodní oddělení, a to na pořízení tohoto
zdravotnického vybavení :
- inkubátor novorozenecký
- lůžko pro novorozence, vyhřívané, výškově stavitelné
- kardiotokograf pro dvojčata
- pumpu infúzní
za podmínky, že město Havířov bude mít svého zástupce
v hodnotící komisi pro veřejnou zakázku na dodávku výše
uvedeného zdravotnického zařízení, případně Nemocnice
s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace předloží
doklady k soutěži, na jejichž základě byl dodavatel
přístrojového vybavení vybrán.

Dotace pro nemocnici.

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zapojení
města
Havířova do Evropského dne bez aut, který se uskuteční
dne 22. 9. 2006 .
Naše město se v loňském roce poprvé připojilo
k Evropskému dni bez aut. 22. září – stejně jako jinde
v Evropě - byl připraven program jak pro žáky havířovských
škol, tak pro celou havířovskou veřejnost. Dopoledne byla
uzavřena část ulice Na Nábřeží, kde se mohli všichni přijít
podívat na zásah hasičů při dopravní nehodě a na ukázku
poskytnutí první pomoci při havárii, kterou připravil
havířovský Junák. Na náměstí Republiky probíhala pod
vedením Stanice mladých techniků výtvarná skládanka
Kola, kolečka. Městská policie seznamovala zájemce
s činností cyklohlídek a prevence zaměřené na dopravu ve
městě, BESIP instaloval přenosné dopravní hřiště, na kterém
si žáci mohli vyzkoušet pravidla silničního provozu, své
dovednosti v biketrialu předvedli Havířovští drtiči. Odbor
školství a kultury rovněž navrhuje spojit tuto akci
zaměřenou a propagující zdravý životní styl s další akcí
podobně zaměřenou – Během Terryho Foxe 2006.

Evropský den bez aut.

Město žádalo dopisem pražské umělce, aby stanovili termín,
kdy jsou schopni se dostavit do Havířova k dokončení
uměleckého díla Brána s kyvadlem a pramenem. Bohužel
reakcí byl jen požadavek na úhradu peněz za pozdě započaté
práce, s čímž měst nemohlo souhlasit, a proto šel následný
dopis s těmito návrhy:
Dne 29.05.2006 byla napsaná odpověď zhotovitelům díla na
jejich dopis, kde jsou nabídnuty tři varianty možného
vypořádání vzájemných závazků, a to:
1. Zhotovitelé uměleckého díla provedou práce
v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Způsob dokončení díla
Brána s kyvadlem a pramenem.
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2. Zhotovitelé uměleckého díla provedou práce nutné
pro předání díla s tím, že kývání si vyřeší město
Havířov a dále, že nebudou mít požadavky na
investora finanční nebo autorské.
3. Zhotovitelé uměleckého díla uzavřou s městem
dohodu o zrušení smlouvy.
Bylo schváleno poskytnutí dotace Základní organizaci
Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín ve výši
15 000 korun na provoz Stanice pro záchranu živočichů
a střediska ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě.
Základní organizace se obrátila na statutární město Havířov
v zastoupení odborem životního prostředí se žádostí
o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000,-Kč na
provoz a údržbu Stanice pro záchranu živočichů pro rok
2006. Část této částky ve výši 20% bude použita na
částečné krytí mzdových nákladů. 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. Bartošovická záchranná stanice přijala
v období od 1.1.2006 do 21.5.2006 následující živočichy ze
správního obvodu města Havířova: Ježek západní 3 ks,
Netopýr hvízdavý 1 ks, Poštolka obecná 2 ks, Kalous ušatý
1 ks, Puštík obecný 2 ks.

Dotace Českému
ochránců přírody
Jičín.

Dále rada schválila poskytnutí dotací základní organizaci
Českého svazu včelařů v Havířově ve výši 34 884,- Kč
a základní organizaci Českého svazu včelařů v Horní Suché
ve výši 14 076,- Kč na obnovu a léčení včelstev z Fondu
životního prostředí. Letošní zimu došlo v našem regionu
k velkému úhynu včelstev, cca 50 - 60%.
Zastupitelstvo města schválilo na svém 23. zasedání
rozpočet na rok 2006. Ve výdajích pro odbor životního
prostředí byla schválena částka ve výši 44 000,-Kč na
neinvestiční dotace pro včelaře z Fondu životního prostředí.
Na základě rozpočtové úpravy doporučujeme zvýšit částku
o 5 000,-Kč na 49 000,-Kč, jelikož došlo k velkému úbytku
včelstev. Při rozdělení dotace se bude vycházet z počtu
včelstev v roce 2005. Dotace na jedno včelstvo bude ve výši
102,-Kč. Základní organizace Havířov měla 342 včelstev na
území města Havířova, dotace pro ni bude ve výši 34 884,korun. Základní organizace Horní Suchá měla 138 včelstev
na území města a dotace pro ni bude ve výši 14 076 Kč.

Dotace na obnovu a léčení
včelstev.

Rada vzala na vědomí rozhodnutí statutárního orgánu
Městské realitní agentury, s.r.o. o přidělení veřejné zakázky
na komplexní sanaci obytného domu na ul. 17. listopadu
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č.p. 24/1105, 26/1106, 28/1107, uchazeči NBS Invest, a.s.
a Městské stavby, s.r.o. na základě smlouvy o sdružení, dle
vyhodnocení jeho nabídkové ceny 36.813.476,- Kč včetně
DPH, doby plnění 183 kalendářních dnů a délky záruční
doby 66 měsíců za realizaci díla, jako ekonomicky
nejvýhodnější nabídky.
Rada města Havířova schválila :
zadání zakázky na opravu části vozovky na ulici Petřvaldské
uchazeči ALPINE stavení společnost CZ, s.r.o.,
s nabídkovou cenou, 1 604 819,00 Kč, záruční lhůtou
36 měsíců a termínem provedení prací 38 kalendářních dnů,

Oprava části vozovky na
ulici Petřvaldské.

plošnou opravu části chodníku na ulici Československé
armády a zadání zakázky uchazeči Inženýrské sítě Ostrava,
s.r.o., s nabídkovou cenou 2 245 000,-Kč, záruční lhůtou
78 měsíců a termínem provedení prací 58 kalendářních dnů.

Oprava chodníku na ulici
Československé armády.

Na základě stavu místní komunikace ul. Na Pavlasůvce,
zjištěného při kontrole po zimním období, předložil odbor
místního hospodářství a dopravy Radě města Havířova dne
17.5.2006 k projednání požadavek o zvýšení rozpočtu, mimo
jiné, i na tuto komunikaci. Rada města doporučila
zastupitelstvu města schválení zvýšení výdajů odboru
místního hospodářství a dopravy na r. 2006 o částku
11 000 000,- Kč. V této částce je zahrnuta i plošná oprava
části vozovky místní komunikace ul. Na Pavlasůvce.

Oprava části vozovky na
ulici Na Pavlasůvce.

26. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
19. června 2006
O přijetí úvěru ve výši 180 milionů korun rozhodli
zastupitelé, když schválili přidělení zakázky Komerční
bance.
O vypsání výběrového řízení na úvěr rozhodli havířovští
zastupitelé již v září loňského roku s tím, že by se z uvedené
sumy měla financovat rekonstrukce kina Radost a stavba
Domova důchodců. Kino Radost je pro město významné
především tím, že zde v roce 1955 obdrželo zakládací listiny
města. Dnes je to navíc kulturní památka, která bohužel
několik let chátrala a nebyla využívaná. Na počátku 90 let
objekt do pronájmu získala soukromá společnost, která zde
provozovala kasino. Zůstal po ní neuhrazený dluh ve výši
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5,5 milionů korun, který je nedobytný. Po uzavření objektu
se začalo diskutovat co s touto památkou. Názory na to, co
by mělo v budově být se různily. Nakonec zvítězila varianta
s multifunkčním sálem. Ten by se měl nacházet v druhém
nadzemním podlaží. Doplňovat by jej měla hudební kavárna
v prvním podlaží. V suterénu by pak byla galerie, zázemí se
stravováním apod. Rekonstrukce kina Radost již začala
oplocením celého objektu. Stavba byla vysoutěžena na jeden
rok, tedy od letošního června do června příštího roku. Cena
je stanovena na 121 milionů korun.
Druhým objektem, na který se mají využít peníze z úvěru, je
Domov důchodců. Předpokládané náklady jsou 150 milionů
korun. Postavit tento objekt se město rozhodlo především
proto, že obdobné zařízení ve městě zcela chybí a jeho
nutnost se vzhledem k stárnutí obyvatelstva ukazuje jako
zcela oprávněná.

Částku 22 milionů korun vyčlení letos na přípravné
a projektové práce, které by se měly týkat sanací panelových
domů, město Havířov. Tímto krokem dává jasně najevo, že
chce být připraveno na možnost čerpání evropských peněz,
které budou na tyto účely uvolněny.
Evropská unie hodlá financovat nejrůznější programy
týkající se sanace panelových domů a jestli chceme být na
čerpání těchto peněz připraveni, musíme mít projekty.
Jedině důkladná příprava nám může zajistit úspěch. Částka,
na kterou bychom mohli dosáhnout, by mohla být poměrně
vysoká, až 500 milionů korun. Proto se město rozhodlo, že
uvolní nemalé peníze na přípravu a tvorbu projektů. Hovoří
se především o úsporách energií a jednoznačně se neříká
o jakých. Peníze by mohly být využity i na obnovu
veřejného osvětlení, které je zastaralé a ve špatném stavu.
Odhady na jeho výměnu se pohybují zhruba kolem
200 milionů korun. Havířov může být prvním městem
v republice, které bude mít obdobné projekty a bude tak
připraveno na čerpání peněz z EU na sanaci panelových
domů a na energetické úspory.

Město chce být připraveno
na evropské peníze.

Dalších 11 milionů korun na opravy silnic a chodníků vydá
letos ze svého rozpočtu naše město. Toto zvýšení
odsouhlasili zastupitelé vzhledem ke stavu komunikací po
letošní zimě. Druhým faktorem, který o zvýšení rozhodoval,
je i vyšší cena firem za zhotovení díla. V neposlední řadě je
to také větší tlak na kvalitu provedené práce ze strany města.
Znamená to, že v rámci odboru místního hospodářství
a dopravy se zvýšily letošní výdaje na opravy vozovek
o 9 milionů korun a výdaje na opravy chodníků o 2 miliony
korun. Každým rokem se výdaje na vozovky a chodníky

Více peněz na vozovky
a chodníky.
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zvyšují a stále to nestačí, abychom vše uvedli do
přijatelného stavu. Předloni vyšly opravy na 18 milionů
korun, loni už to bylo 30 milionů a letos je to zhruba
50 milionů korun. Záměrem města bylo realizovat letos
17 plošných oprav vozovek a 12 plošných oprav chodníků.
Na tyto díla byla vypsána výběrová řízení. I ty nejlevnější
nabídky však značily velmi výrazný nárůst oproti
předpokladu. Jedním z důvodu poměrně vyšších cen je i čilý
stavební ruch. Cenu ovlivňuje např. i takový faktor, kterým
je stavba dálnice D 47. Z tohoto důvodu museli zastupitelé
cenu za realizaci vozovek navýšit o zmíněných 9 milionů
a cenu chodníků o 2 miliony korun.
Opravy se týkají vozovek – Tesařská, Staniční, Železničářů,
Na Pavlasůvce, zálivy na Karvinské a České, Junácká,
Moskevská, Čelakovského, M. Kudeříkové, Na Lánech,
část.ul. Karvinské, část ul. U Stromovky, Jarošová,
M. Pujmanové, Na Kempách, Zákostelí, Farská, část
ul. Petřvaldská a chodníků - část na ul. 17. listopadu,
Křižíkova, část na ul. Karvinské, část na ul. Mánesově,
Marušky Kudeříkové, Husova, Lípová, Jarošova, od
17. listopadu k soudu, Jurije Gagarina, Mozartova,
Československé armády.

Zastupitelstvo
města schválilo
poskytnutí dotace
Římskokatolické farnosti sv. Markéty Havířov-Bludovice,
ve výši 200 000,- Kč na opravu stávající střechy kostela
sv. Markéty, kulturní památky.

Žádost
Římskokatolické
farnosti sv. Markéty na
opravu střechy kostela.

Rozpočet na rok 2005 byl sestavený jako rozpočet deficitní
s deficitem (saldem = příjmy – výdaje) -69 875,00 tis. Kč.
Rozpočtovými úpravami se deficit rozpočtu zvýšil až na
-112 025,02 tis. Kč, to je zvýšení deficitu o 42 150,02 tisíc
korun.
Ve skutečnosti však hospodaření skončilo s přebytkem, když
skutečné saldo bylo +77 610,70 tis. Kč. Příčiny této změny
vyplývají z rozdílu plánovaných příjmů – 864 485,00 tisíc
a skutečných příjmů – 1 263 193,19 tisíc vzhledem
k plánovaným výdajům – 934 360,00 tisíc a skutečným
výdajům – 1 185 582,49 tisíc korun.

Vyúčtování
hospodaření
města za rok 2005, výsledek
hospodářské činnosti a závěrečný účet

97. schůze Rady města Havířova
19. července 2006
Město
Havířov
oslovily
bratislavské
společnosti
DGV Investment S.A Luxemburg a Medika-R, a.s.

str.č. 25/36

Záměr DGV Investment
S.A. Luxemburg a Medika-

Kronika města Havířova
a požádaly o stanovisko k záměru vybudování léčebny pro
chronicky nemocné a nesoběstačné pacienty v areálu
infekčního pavilonu nemocnice Havířov.
V kontextu komunitního plánu sociálních služeb a sociální
péče je možno konstatovat, že město se svým populačním
vývojem na pozadí demografických struktur odráží proces
stárnutí havířovské populace. Proto se také zvyšuje potřeba
různého druhu sociálních služeb, sociální péče včetně
ošetřovatelské péče, ale také potřeba ústavní péče. Stárnoucí
populace má za následek zvýšený počet žádostí o umístění
do domovů důchodců a dalších zařízení, která poskytují péči
na rozhraní sociální a zdravotní péče. Ne vždy je možné
zajistit péči o seniory pečovatelskou službou a to především
v těch situacích, kdy samotný proces stárnutí si žádá
kombinaci poskytování sociální péče a zdravotní péče
dlouhodobějšího charakteru. Ne všichni občané chronicky
nemocní mohou být umístěni do domovů důchodců, některá
onemocnění jsou výraznou kontraindikací.
Zvyšující se počet seniorů dlouhodobě chronicky
nemocných si bude žádat určitá opatření, která navrhují
bratislavské společnosti. I proto bylo stanovisko rady města
doporučující. Jde o iniciativu soukromého investora, město
nebylo o účast na projektu žádáno. Odhadované náklady na
léčebnu jsou podle slovenských firem 27 milionů korun.

R, a.s. Bratislava vybudovat
v nemocnici léčebnu pro
stárnoucí
populaci
Havířovanů.

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit navýšení
výdajů odboru životního prostředí na rok 2006 o částku
178 340,- Kč na náklady vzniklé v souvislosti s likvidací
havárie v ulici Na Důlňáku.
Odbor životního prostředí řešil 2. června vodoprávní havárii,
při které došlo k úniku herbicidu LADOB, účinné látky
DINOSEB do půdy, vody a ke kontaminaci odpadů.
Původce havárie nebyl doposud zjištěn. Dle výsledků
rozborů se jednalo o nebezpečnou sloučeninu. Z důvodu
blížících se srážek byla kontaminovaná voda odčerpána
a kontaminovaná zemina odtěžena
a všechny
kontaminované části včetně odpadů byly uloženy mimo
místo havárie.
Následně odbor životního prostředí prověřoval možnosti
zneškodnění kontaminovaných odpadů ve velkokapacitním
kontejneru, zeminy i vody tak, aby zneškodnění bylo
v souladu s platnou legislativou a náklady co nejnižší.
Práce na Bráně s kyvadlem a pramenem, které pražští umělci
pozastavili, jsou sledovány pravidelně již několik měsíců
radou města. Již dlouho však slyší stále jen sliby. Původně
slibovali umělci zahájení a dokončení prací na jaře. Poté
sdělili, že jsou na práci v zahraničí a vše začnou řešit po 12.
květnu. Ale ani toto datum nebylo splněno a tak se do Prahy
v závěru června
vypravili pracovníci magistrátu, aby
dojednali dodatek smlouvy, který bude závazný k dokončení

Červnová
ekologická
havárie přišla na 178 tisíc
korun.
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díla. K dohodě však nedošlo. Zprávu projednali opět radní,
kterým došla trpělivost a rozhodli se celou záležitost předat
advokátní kanceláři Junger a Gocman . Snahou rady města
je, aby kancelář připravila možnosti, jak by mohlo město
dílo převzít a dokončit. S umělci se totiž stále nejde
dohodnout na dořešení osvětlení díla a pohybu kyvadla.

98. schůze Rady města Havířova
9. srpna 2006
Rada města schválila zvýšení kapacity Ústavu sociální péče
pro mládež Havířov od 1.7.2006 v počtu 116 klientů.
V denním pobytu je 90 klientů (zde se projevilo zvýšení
o 21 klientů), v týdenním je 18 klientů a v celoročním je
8 klientů.
Zastupitelstvo svým usnesením rozhodlo o převedení
činnosti Dětského denního sanatoria na ul. Lipové,
přebírající organizací je Ústav sociální péče pro mládež
Havířov, a to s účinností od 1.7.2006. Z tohoto důvodu ÚSP
pro mládež zvyšuje kapacitu denního pobytu o 21 klientů.

Zvýšení kapacity ÚSP pro
mládež Havířov od 1.7.2006

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit zvýšení
rozpočtu odboru místního hospodářství a dopravy pro rok
2006 na svoz a likvidaci odpadů o částku 2 150 000,- Kč.
Občané města, na základě různých propagačních kampaní na
podporu třídění odpadů, stále více své odpady třídí. Nárůst
množství vytříděných tun je zřejmý z níže uvedeného
přehledu. Přestože se stále více separuje, přibývá i množství
zbytkového a objemného komunálního odpadu a produkce
odpadu od občanů se stále zvyšuje.
Technické služby, které pro město zajišťují komplexní
službu nakládání s komunálními odpady, udržují ceny za
poskytované služby na stejné cenové úrovni od roku 2002.
K navýšení nákladů na odpady došlo v roce 2004 z důvodu
navýšení sazby DPH na 19% a v roce 2005 zvýšením ceny
za uložení odpadů na skládku – poplatek skládky byl zvýšen
o 100,- Kč na každou uloženou tunu odpadů.
Na základě skutečných nákladů za provedené práce
k 15.7.2006 a předpokladu plnění do konce tohoto roku bylo
zjištěno, že přidělená částka je nedostačující. Na zajištění
svozu a likvidace odpadů v plném rozsahu žádají navýšit
původně schválený rozpočet o 2 150 000,-.Kč.

Svoz a likvidace odpadů
a přehled vyprodukovaného
a vyseparovaného množství
odpadu.
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Přehled vyprodukovaných tun odpadu na území města :

tuhý
komunální
odpad
odpadkové
koše
biologicky
rozložitelný
odpad
velkoprosto
rové
kontejnery

k
30.6.
r. 2005
2005

k 30.6.
2006

8 375

17 674

8 648

80

172

88

0

0

110

560

1 414

662

Vyseparované tuny odpadu za období prvního pololetí roku
2005 a 2006 :
k 30.6. k 30.6.
2005
2006

nárůst

papír

201,00

232,00

31,00

sklo

134,00

285,00

151,00

plasty

132,00

140,00

8,00

tetrapack

2,08

2,52

0,44

cena
za
separaci
(Kč/t)*
6 247,14
3 569,64
14 085,91
2 439,14

Na základě opakovaných požadavků občanů o posílení
městské hromadné dopravy (MHD) v lokalitě HavířovŠumbark, Tenas, zpracoval odbor místního hospodářství
a dopravy s dopravcem ČSAD návrh zkvalitnění dopravní
obsluhy této lokality zavedením nové linky MHD č. 15,
vedené v úseku zastávek „Havířov-Podlesí, aut.nádr. –
Havířov-Město, nemocnice – Havířov-Šumbark, Tenas“.
Návrh byl projednán v občanské komisi Havířov-Šumbark
a uplatněné připomínky byly plně zapracovány do
konečného návrhu. Trasa linky povede ze zastávky
Šumbark, Tenas po místní komunikaci ul. Lidická,
M. Pujmanové, U Nádraží, Anglické, Obránců míru, SNP,
U Nádraží, Železničářů, na Hlavní tř., ul. Dělnická,
Moskevská,
Mozartova,
Astronautů,
Matuškova,
s odbočením na Dlouhou tř., Okrajovou, ul. Těšínskou
s ukončením na autobusovém nádraží v Podlesí. V opačném
směru povede trasa stejným způsobem.
Návrh trasy byl koncipován tak, aby řešil nejen dopravní
obsluhu občanů ze Šumbarku, ale zajistil lepší dostupnost
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Zavedení nové linky č. 15
městské hromadné dopravy
Po zhodnocení výsledků
hospodaření
dopravce
ČSAD Havířov a.s. lze
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nemocnice z Podlesí. Na trase nové linky budou
obsluhovány již provozované autobusové zastávky, stavebně
nejsou budovány žádné nové.

99. schůze Rady města Havířova
23. srpna 2006
Rada doporučila zastupitelstvu schválit zvýšení výdajové
části rozpočtu odboru místního hospodářství a dopravy pro
rok 2006 o částku 4 000 000,- Kč (na opravy komunikací
1 000 000,- Kč, na opravy chodníků 1 000 000,- Kč, na
opravy odvodnění komunikací 1 000 000,- Kč a ořezy
a kácení stromů 1 000 000,- Kč)

Zvýšení výdajové části
rozpočtu odboru místního
hospodářství a dopravy na
rok 2006 na opravy
komunikací,
chodníků
a kácení stromů.

Opravy komunikací jsou potřeba z důvodů nárůstu výtluků
vlivem stáří vozovek, a tím v jejich závadách ve sjízdnosti,
jsou nutné opravy silničních obrub, aby nedocházelo
k podmáčení komunikací a opravy odvodnění.
V souvislosti s realizací plošných oprav chodníků
a autobusových zálivů je nutno předláždit i některé přilehlé
chodníky, jejichž předlažba nebyla plánována.
V plánu je velké množství odstraňování havarijních stavů
uličních vpustí, jež nelze odložit. V některých případech je
nutno provést nová napojení (stáří 40-50 let) apod., což je
velmi nákladné.
Dále je ve městě cca 50 ks suchých stromů, které uschly
v důsledku zejména špatných povětrnostních vlivů, tyto je
třeba z důvodu bezpečnosti odstranit a je nutno provádět
opakované ořezy několikrát ročně kolem komunikací,
chodníků, křižovatek, dopravního značení, veřejného
osvětlení a nebezpečných míst, neboť stromy při své vitalitě
neustále zvětšují svou plochu koruny.
Rada města vzala na vědomí předložený program organizace
Evropského dne bez aut a schválila poskytnutí bezplatné
přepravy v celém systému městské hromadné dopravy
Havířov u příležitosti konání této akce s tím, že snížení tržeb
bude součástí výpočtu prokazatelné ztráty dopravce ČSAD
Havířov a.s. v r. 2006.
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100. schůze Rady města Havířova
6. září 2006
Dne 21.8.2006 byla na radnici doručena žádost Institutu
celoživotního vzdělávání, o budoucí dlouhodobý pronájem
v uvolněné základní škole. Institut má záměr zřídit Vysokou
školu sociálně - správní od škol. roku 2007/2008 se
zaměřením na dva obory, a to sociální managament
a veřejná ekonomika a správa. Institut v současnosti
předkládá požadavky akreditační komisi na MŠMT.
Součástí požadavků k akreditaci je i řešení technického
zázemí pro zřizovanou VŠ. Zřizovatel musí předložit
smlouvu o dlouhodobém pronájmu objektu nebo smlouvu
o smlouvě budoucí na pronájem školy pro účely VŠ.
Demografický vývoj ve městě nasvědčuje tomu, že se
v budoucích letech bude muset některá ze škol na území
Havířova uzavřít. Zatím však takové rozhodnutí nepadlo
a zřejmě jej bude muset učinit nově zvolené zastupitelstvo.
Uvolněný objekt školy pak bude možné využít pro novou
vysokou školu. V prvním roce činnosti vysoké školy
předpokládá Institut vzdělávání ve vlastních prostorách. Do
uvolněné školy by se měla vysoká škola přestěhovat již ve
školním roce 2008/2009. Předpoklad je, že by měla mít
budova školy možnost vzdělávat minimálně 500 studentů.

Havířovští radní deklarovali
zájem o Vysokou školu
sociálně - správní.

Radní vzali na vědomí informaci o setkání ředitele odboru
azylové a migrační politiky MV ČR se zástupci krajských,
městských a obecních úřadů, konaného dne 17.8.2006
v Praze a schválili zapojení statutárního města Havířova do
přesídlování krajanů z Kazachstánu do ČR a to ihned po
zveřejnění závazných podmínek schválených vládou ČR,
a dále přidělení celkem 2 bytových jednotek v r. 2007, a to
jeden byt o vel. 1+3 a jeden byt o vel. 1+5 se smluvním
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou
města pro příslušné období v kterékoliv lokalitě města
občanům dle jmenovitého návrhu MV ČR. Termíny
přesídlení krajanů jsou říjen 2006 nebo duben 2007.
Odbor správy a rozvoje majetku města předkládá radě
k projednání tento materiál s tím, že doporučuje schválení
dvou bytových jednotek a jejich přidělení v r. 2007, kdy
budou známy zákonné podmínky a výše dotací a kdy město
bude mít dostatek času na realizaci záměru a zaslání žádostí
o dotace.

Přesídlování
krajanů
z Kazachstánu do ČR.

Veřejnou zakázku na výstavbu domova důchodců přidělila
rada města uchazeči TCHAS, spol. s r.o., na základě
vyhodnocení jeho nabídkové ceny 195.503.352,- Kč včetně
DPH. TCHAS se zavázala zrealizovat stavbu za 79 týdnů se

Výstavba domova důchodců
- rozhodnutí o přidělení
veřejné zakázky.

str.č. 30/36

Kronika města Havířova
záruční dobou na stavební práce 60 měsíců. Smluvní pokuta
za prodlení s termínem dokončení zakázky je sjednána na
850 tisíc korun za den prodlení.

27. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
18. září 2006
Ústav sociální péče pro mládež žádal o poskytnutí dotace ve
výši 50 tisíc korun na projekt „Jak žijí a pracují kamarádi
v organizaci Jugend am Werk?“, na účast ve výměnném
pobytu klientů ÚSP v rakouské organizaci se sídlem ve
Vídni, která se věnuje práci s mentálně postiženými. Jedná
se o pobyt osmi klientů v zařízení rakouských partnerů,
s možností práce v dílnách, které má tato organizace
k dispozici. Zároveň bude vypraven autobus s dalšími
35 klienty na jednodenní exkurzi. Zastupitelé žádost
schválili.

Poskytnutí dotace ÚSP pro
mládež.

Byla schválena žádost o pronájem objektu jedné
z uvolněných základních škol ve městě pro Vysokou školu
sociálně – správní, kterou má zájem zřídit Institut
celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s. Zaměřením školy
budou obory sociální management a veřejná ekonomika
a správa. Z materiálu Koncepce mateřských a základních
škol v působnosti města vyplývá, že do roku 2015 se sníží
počet dětí v Havířově o 1/3, takže nebude potřeba tolika
budov pro základní školy. Objekt školy bude uvolněn pro
potřeby Vysoké školy sociálně – správní k zahájení školního
roku 2008/2009. Předpokládané zahájení výuky je říjen
2007, kdy první rok bude zabezpečován v prostorách sídla
INCEV.

Uvolnění objektu ZŠ pro
potřeby
Vysoké
školy
sociálně – správní.

Dále byly schváleny a rozděleny dotace:
Městskému fotbalovému klubu Havířov na opravu dvou
travnatých hracích ploch a na činnost klubu, kdy tým mužů
letos postoupil do krajského přeboru, a proto se zvýšily
náklady. V oddíle celkově působí více než 450 mládežníků
a došlo k odchodu hlavního sponzora. Dotace pro klub byla
zvýšena o 700 tisíc korun.
Slavii Havířov, oddílu volejbalu na činnost oddílu v rámci
účasti v 1. lize ČR v sezóně 2006/2007, kdy v základní
sestavě je 17 hráčů a jejich příprava je finančně náročná.
Byla poskytnuta mimořádná dotace v tomto roce ve výši
200 tisíc korun.
Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov dotaci na
činnost v rozsahu 38% skutečných nákladů, max. ve výši
1 200 tisíc korun.
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Další poskytnutí dotací sportovní sféře:
občanskému sdružení Slavia Havířov na činnost
tělovýchovné jednoty bude zvýšena poskytnutá dotace
o 70 tisíc korun,
Sportovnímu klubu moderní gymnastiky Havířov na činnost
bude zvýšena dotace o 20 tisíc korun,
Kraso klubu Havířov max. 15 tisíc, tj. 13% z celkových
skutečných výdajů na „XXXIII. ročník soutěže Havířovská
růže“,
TJ Slovan Havířov, oddílu softtenisu max. 20 tisíc korun na
účast na turnaji Grand Slam – Hungarian Soft Tenis
Tournamenst.
Naopak nebylo schváleno poskytnutí dalších dotací ve výši
57 tisíc korun na činnost TJ Baník Havířov.
Dotace mimosportovní sféře:
občanskému sdružení Armáda spásy na projekt „Podpora
volnočasových aktivit pro rómské děti, podpora programů
pro maminky s dětmi a podpora aktivního života seniorů“
max. 30 tisíc korun,
občanskému sdružení Slezská humanita na projekt „Domov
seniorů Slezské humanity Orlová – 2006“ zvýšení dotace
o 48.500 korun,
Cipísku, o.p.s. zvýšení dotace o 30 tisíc na projekt „Ucelená
rehabilitace dětí s vrozenými vadami pohybového systému
s cílem návratu do běžného života“,
občanskému sdružení APROPO – asociaci pro postižené
zvýšení dotace o 20 tisíc na projekt „Sociální pomoc
prostřednictvím osobní asistence 2006“,
církevní právnické osobě Slezská diakonie zvýšení dotace
o 20 tisíc na projekt „Ráchel – Poradna a zvláštní zařízení
pro výkon pěstounské péče – provoz poradny“,
Jezdeckému oddílu Stáj Václav zvýšení dotace o 20 tisíc na
Hiporehabilitační středisko Horní Suchá.
Dále zastupitelé schválili poskytnutí dotace z fondu pro
zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Viking agency s.r.o.,a to max.
60 tisíc, tj. 50% celkových výdajů na projekt „Útěk
v řetězech aneb zastavte se před propastí“.
Zastupitelé schválili udělit „Cenu města Havířova“ pro rok
2006 paní Miroslavě Kupské za významný přínos městu
v kulturní oblasti a rozvoj partnerských vztahů s městem
Harlow a kolektivu Sboru dobrovolných hasičů HavířovMěsto, pod vedením Emanuela Došlíka ml. za dlouhodobou
práci s havířovskou mládeží. Oběma oceněným byl schválen
finanční dar ve výši 20 tisíc korun.
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Sociální služby města Havířova dnes sehrávají v systému
sociálních a zdravotních služeb ve městě významnou úlohu.
Svoji činnost neustále rozšiřují, a proto potřebují větší
finanční podporu. Zastupitelé schválili navýšení příspěvku
na provoz ve výši 2 900 730 korun a poskytnutí investiční
dotace ve výši 824 740 korun na realizaci rekonstrukce
objektu SSmH na ul. Mánesova na „Denní a pobytové
služby pro seniory“, na řešení prostor pro umístění provozů
ředitelství a správy SSmH na ul. Přemyslova 12 a na
rozšíření činnosti o sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi.

Příspěvky pro
služby města.

sociální

Zastupitelstvo schválilo plnění rozpočtu, vývoj příjmů,
výdajů a financování města za 1. pololetí 2006. Skutečné
příjmy byly celkem 636 731,42 tisíc korun, výdaje pak
507 191,38 tisíc korun.

Rozpočet města.

Zastupitelé projednali a schválili ještě další body programu,
až do bodu 69, kdy po násilné smrti ekonomického náměstka
primátorky Martina Balšána rukou bývalého ředitele HTS
Slívy, a také jeho smrti, bylo zasedání v 15,06 hod.
ukončeno.
Podrobnosti o tragické události jsou uvedeny v části Jak šel
čas..., měsíc září.

Předčasné ukončení zasedání zastupitelů.

102. schůze Rady města Havířova
20. září 2006
Rada města jednala o dokončení uměleckého díla „Brána
s kyvadlem a pramenem“ na náměstí Republiky. Advokátní
kancelář Jürgen a Gocman jednala o právní ochraně
autorských práv zhotovitelů díla. Rada následně schválila
dokončení díla městem, pokud jej umělci nedokončí do
2. října tohoto roku.
Radní schválili přijetí daru - sochy polského autora
Zbigniewa Dudka „Neraň mé srdce“ v hodnotě 300 tisíc
korun od občanského sdružení „Sdružení pro činnost
mezinárodních kamenných sympozií“
Bylo rozhodnuto o zvýšení počtu zaměstnanců magistrátu
k zabezpečení výkonu veřejně prospěšných prací. Od
1. prosince 2006 do 31. března 2007 bude počet zvýšen
o 30 zaměstnanců a od 1. dubna 2007 do 30. listopadu 2007
o 62 zaměstnanců. Zároveň byla podaná žádost Úřadu práce
Karviná o příspěvek na mzdy.
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Rada osvědčila, že dnem 19. září 2006, po tragické smrti
Martina Balšána, se stal členem Zastupitelstva města
Havířova Ing. Ladislav Nedorost.

Nový člen zastupitelstva.

103. schůze Rady města Havířova
26. září 2006
Rada doporučila zastupitelstvu udělit
„Cenu města
Havířova“ pro rok 2006 in memoriam panu Martinu
Balšánovi za významný přínos městu pro věci veřejné.
Zároveň také schválit poskytnutí finančního daru ve výši
20 000,- Kč pozůstalé manželce paní Petře Balšánové.

„Cena města Havířova“ pro
rok 2006.

104. schůze Rady města Havířova
11. října 2006
Rada schválila plán zimní údržby místních komunikací na
období 1.11.2006 do 31.3.2007.
Zároveň uložila zapracovat do návrhu rozpočtu pro rok
2007 částku ve výši 1 500 000,-Kč na odklízení sněhu
z parkovišť, komunikací a chodníků nad rámec paušální
částky na zajištění zimní údržby. Paušální částka určená pro
zajištění zimní údržby TSH a.s. v zimním období 2006
činila 8 459 839 Kč, pro zimní období 2007 činí 9 161 796
korun (částky jsou uvedeny bez DPH). Finanční objem je
tedy navýšen o 701 957 Kč. Z toho 262 255 Kč na pokrytí
inflace a 439 702 Kč na pokrytí nových požadavků jako je
navýšení počtu kilometrů udržovaných vozovek a chodníků,
údržby a odklízení sněhových bariér z vytipovaných
parkovišť, navýšení počtu nádob na inertní posyp, navýšení
počtu udržovaných zastávek MHD.
Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší
než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací,
jsou úkoly stanovené v tomto plánu kompromisem
společenských potřeb uživatelů místních komunikací,
možnostmi danými finančními prostředky a v neposlední
řadě technickými možnostmi.
Jelikož v zimním období není možno závady ve sjízdnosti
a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit, a vzhledem k
tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém
území města, stanoví plán zimní údržby i potřebné priority
údržby a to místně i časově.
Celková délka udržovaných vozovek je 159 347m. Z toho

str.č. 34/36

Zajištění zimní údržby
místních komunikací.

Kronika města Havířova
v I. pořadí důležitosti 38 411m, II. pořadí důležitosti
37 460m a III. pořadí důležitosti 83 476m. Chodníků
v I. pořadí důležitosti je 7 700m, ve II. pořadí 31 842m a ve
III. pořadí 45 888m. Celkem se v zimě udržuje 85 430 metrů
chodníků.
Dále rada projednávala program rekonstrukce a zprovoznění
fontán na území města.
Odbor územního rozvoje nechal zpracovat urbanistickou
studii, která řeší návrh na vybudování dalších vodních prvků
na území města. Nové vodní prvky jsou navrženy
v lokalitách nad Terasou a na náměstí T.G. Masaryka. Další
nové vodní prvky vzniknou v rámci rekonstrukce náměstí
u Severky, v rámci rekonstrukce chodníků na Hlavní třídě
u radnice, v kině Radost. Také budou rekonstruovány vodní
prvky, které již na území města jsou, ale již dlouho svému
účelu neslouží. Takovým prvkem je kašna za Radostí,
fontána v blízkosti kina Centrum a také Jitřenky, kde se
musí vyřešit odtok vody z fontány. K dořešení je také
pramen u Brány s kyvadlem. Na obnovu vodních prvků je
stanoven harmonogram pro příští léta a postupně se budou
opravovat a uvádět činnost.

Vodní
města

6. listopadu 2006 se mělo konat zasedání zastupitelstva
města Havířova, které mělo rozhodnout o novém vedení. To
se však neuskutečnilo, protože komunální volby v Havířově
byly napadeny dvěmi stížnostmi. Zákon sice ukládá
primátorce svolat jednání zastupitelstva do 15 dnů od
ohlášení výsledků voleb, ale Správní soud se domnívá, že
stejná lhůta platí do jeho rozhodnutí o stížnosti na neplatnost
voleb. Z tohoto důvodu primátorka musela ustanovující
zasedání odložit.

Neuskutečněné
zastupitelstva.

Krajský soud nakonec prohlásil říjnové volby za neplatné,
takže zastupitelé se do konce roku 2006 již nesešli.

Rozhodnutí primátorky města Milady Halíkové v měsíci
listopadu 2006.
Paní primátorka například schválila podnájem nebytových
prostor v KDPB za účelem zastoupení společnosti
GE Money Multiservis, a.s., schválila podání žádosti
o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice v Havířově –
Životicích ve výši až 7000 tisíc korun. Paní primátorka
vydala kladné stanovisko k výuce zeměpisu v 9. ročníku
a tělesné výchovy v 6. ročníku v anglickém jazyce na
ZŠ Mládežnická do 1. září 2007, dále schválila text Kroniky
města Havířova za rok 2005 v písemné i elektronické
podobě a vzala na vědomí text Kroniky města za 1. pololetí
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roku 2006 a doporučila zastupitelstvu města schválit Zásady
rozpočtového provizoria pro financování potřeb města do
doby schválení rozpočtu na rok 2007 a měsíční maximální
limity příspěvků na provoz příspěvkových organizací.
Rozhodnutí primátorky města Milady Halíkové v měsíci
prosinci 2006
V prosinci primátorka rozhodla poskytnout věcné dary
u příležitosti ukončení roku 2006 z fondu primátorky
Kojeneckému ústavu s dětským domovem v Opavě –
detašované pracoviště Havířov, Dětskému domovu a Školní
jídelně v Havířově – Podlesí a Mateřské škole pro zrakově
postižené v Havířově – Městě. Primátorka schválila podání
návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol
a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2007.
Schválila rozdělení dotací na sportovní a mimosportovní
kroužky za III. a IV. čtvrtletí a na odměny pro vedoucí
těchto kroužků, schválila podání návrhu na ocenění
nejúspěšnějších sportovců, družstev, trenérů a cvičitelů MS
kraje za rok 2006. Paní primátorka musela několikrát
schvalovat různé přesuny mezi položkami a paragrafy
schváleného rozpočtu, a také návrh úprav rozpočtu IV. na
rok 2006.
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