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Zápis z 8. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 14.12.2015 
 

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobrý den vážení zastupitelé, prosím kdo se ještě neprezentoval, tak aby se zaprezentoval. 

Takže, zatím nás je přítomno 40, neprezentovali se prozatím 3, takže jsme usnášení schopni.  

Takže vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych před začátkem dnešního 

zasedání zastupitelstva města Havířova slavnostně předal věcné dary PČR, které byly 

pořízeny z fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného 

pořádku ve městě Havířově. Jedná se o 2 ks defibrilátorů (typu LIFE POINT PRO AED 

s příslušenstvím pediatrických elektrod) a 2 ks záchranářských  kufrů  IP 67 s náplní. 

Proto jsem velice rád, že můžu přivítat na dnešním zasedání zastupitelstva zástupce Policie 

České republiky: 

- plk. Ing. Bc. Miloše Pollaka, MBA, vedoucího územního odboru Karviná, PČR        

- npor. Mgr. Petra Čížka, vedoucího Obvodního oddělení Havířov 1 a 2    

- npor. Mgr. Daniela Pilára, vedoucího Obvodního oddělení Havířov 3 

Za statutární město Havířov předám dary já a za správce Fondu pro zvýšení bezpečnosti a 

ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, ředitel Městské 

policie Havířov Ing. Bohuslav Muras.  

Já Vám z celého srdce přeji, ať to používáte co nejméně, protože jsou to opravdu věci na 

záchranu lidského života, takže pokud budou potřeba použít, ať pomůžou a zachrání lidský 

život, ale přejme si společně, ať co nejméně jsou využity a spíš ať jsou ve skladě a máme co 

nejméně zákroků. Takže ať vám to slouží ku prospěchu. 

 

npor. Mgr. Petr ČÍŽEK, vedoucího Obvodního oddělení Havířov 1 a 2   

Vážený pane primátore, vážené zastupitelstvo dovolte mi, abych vám jménem PČR 

samozřejmě za Váš dar poděkoval, dar nebude ve skladě, jak tady říkal pan primátor, bude 

intenzivně využíván ve vozidlech havířovských hlídek tak, aby  občané města Havířova, 

pokud se dostanou do nějaké nepříjemné situace, kdy by jim měla být poskytována laická 

první pomoc, tak aby tato laická první pomoc byla co nejlepší. Takže děkujeme vám všem za 

tento dar. Zároveň bych si vám všem dovolil poděkovat za výbornou spolupráci města 

Havířova s PČR, myslím si, že to poznáte, když budeme dávat podklady zprávu o 

bezpečnostní situaci, jak se bezpečnostní situace vyvíjí, myslím si, že poměrně dobrým 

způsobem. Ještě jednou vám všem děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Taky děkuji a myslím si, že práce ať už státní nebo městské policie je vynikající, protože 

dlouhodobě opravdu klesají statistiky ve všech oblastech policie a přejme si, ať takový trend 

je zachován. Takže mnoho úspěchů a děkujeme vám jménem občanů, ať se daří. 

Nashledanou.  

Já ještě možná využiju příležitosti protože máme takovou ještě jednu pěknou událost. Já bych 

chtěl pogratulovat paní zastupitelce Kožmínové, protože získali titul mistra světa v aerobiku, 

tak bych chtěl jménem zastupitelů a občanů poděkovat za vzornou reprezentaci našeho města 

a zároveň bych jí chtěl velice poděkovat za perfektně zvládnutou a připravenou akci Havířov 

v pohybu a myslím si, že kdo to viděl, tak určitě právě ocení to mistrovství a ten dril. Je to 

prostě vidět. Děkuji za získání titulu a za perfektní reprezentaci města a zároveň jménem 

zastupitelů za perfektní akci Havířov v pohybu. Děkuji.  

Tak a máme právě 13:02 a oficiálně zahajuji 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova. 

Všechny vás srdečně vítám v prostorách Kulturního domu RADOST. V této chvíli je z 

celkového počtu 43 členů zastupitelstva podle prezenční listiny přítomno 41 členů, což je 

nadpoloviční většina, takže dnešní zasedání je schopno se platně usnášet.  
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Zápis z 8. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 14.12.2015 
 

Omluveni jsou: 

 

Eva Šillerová ………………………. Omluvena do 16 hodin  

 

Zasedání Zastupitelstva města Havířova bylo svoláno podle § 92 odst.1, zák. č.128/2000 Sb.  

o obcích. Nyní přistoupíme ke schválení předsednictva dnešního zasedání zastupitelstva. 

 

 

 

 

 

310/8ZM/2015 

13:09hod. 

1. Schválení předsednictva 8. zasedání ZMH dne 14.12.2015 
 

                                                                 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Chce někdo doplnit toto pracovní předsednictvo o další členy? Vzhledem k tomu, že návrh na 

doplnění předsednictva nebyl podán, nechávám hlasovat o pracovním předsednictvu 

v navrženém složení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o předsednictvu: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č.  310/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.12.2015 

ve složení: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 

Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  
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Zápis z 8. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 14.12.2015 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení bylo schváleno. Dále bych vás kolegyně a kolegové chtěl krátce informovat o 

činnosti orgánů obce. O činnosti zastupitelstva města se mohou občané informovat přímo na 

jeho zasedání a přijatá usnesení jsou zveřejňována na úřední desce MMH a na internetových 

stránkách www.havirov-city.cz. Rada města v letošním roce zasedala 28x a bylo přijato 

celkem 1207 usnesení. Magistrát města plní úkoly uložené zastupitelstvem a radou a pomáhá 

výborům a komisím v jejich činnosti, vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností pro správní obvod města Havířova a obcím Albrechtice, Horní 

Bludovice, Horní Suchá, Těrlicko. O činnosti primátora města a náměstků primátora je 

pravidelně vypracováván materiál, který bývá zařazován do programu zastupitelstva. Stejně je 

tomu i dnes – materiál s podrobným přehledem činnosti vedení města je zařazen pod bodem č. 

46. V souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., je zřízen zvláštní orgán obce - Komise sociálně 

právní ochrany dětí, která v letošním roce zasedala 6x. Z každé schůze této komise je 

pořizován zápis, který je založen na odboru kancelář primátora. 

 

 

311/8ZM/2015 

13:11hod. 

2. Schválení programu 8. zasedání ZMH dne 14.12.2015 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Program dnešního zasedání zastupitelstva jste všichni obdrželi spolu s materiály 

v elektronické podobě. V průběhu jednání, zhruba v 16:10 proběhne prezentace  

společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. v souvislosti s Terminálem „Hranečník – dopady do 

organizace veřejné dopravy“ Prezentaci představí Ing. Aleš Stejskal, jednatel společnosti  

Koordinátor ODIS s.r.o. (KODIS) 

Má někdo nějaké připomínky nebo doplnění? Pokud nikdo připomínky, případně doplnění 

nemá, přistoupíme k hlasování. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu programu: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č.  311/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 14. prosince 2015 dle přílohy 

                                                                              

http://www.havirov-city.cz/
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Zápis z 8. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 14.12.2015 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Interpelace a příspěvky zastupitelů. Součástí každého programu zasedání zastupitelstva jsou 

interpelace zastupitelů a vystoupení občanů - dle Jednacího řádu Zastupitelstva města 

Havířova jsou v programu jako bod č. 47, ale budou zařazeny dvě hodiny od začátku dnešního 

zasedání (cca 15:05hod.) 

Usnesení k jednotlivým bodům schváleného programu dnešního zasedání zastupitelstva se 

schvalují zvlášť, vždy po ukončení rozpravy k danému bodu. Vzhledem k plynulosti našeho 

zasedání žádám zastupitele, kteří podají pozměňovací návrh usnesení ke schválení 

hlasováním, aby jej neprodleně předali obsluze hlasovacího zařízení pro zapsání na plátno. 

Hlasování proběhne, až bude zobrazen přesný pozměňovací návrh. 

 

 

312/8ZM/2015 

13:13 hod. 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 8. zasedání ZMH, konaného  

    dne 14.12.2015 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Návrh usnesení zní, Zastupitelstvo města Havířova v o l í jako ověřovatele zápisu o průběhu 

8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.12.2015 paní Bc. Darju 

Tomaniecovou a pana Bc. Radima Hanzla. Má někdo jiný návrh? Nemá, takže dále bych se 

chtěl zeptat, zda navržení členové zastupitelstva paní Bc. Tomaniecová a pan Bc. Hanzel tuto 

nominaci přijímají?  

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Mimo mikrofon odpověděla, že ano. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji.  

 

Bc. Radim HANZEL, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Mimo mikrofon odpověděl, že ano. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji. Vzhledem k tomu, že nebyl jiný návrh podán a ověřovatelé nominaci přijali, 

nechávám hlasovat o předneseném návrhu. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o zvolení ověřovatelů: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1     

Přítomno celkem 42 členů 
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Zápis z 8. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 14.12.2015 
 

Přijaté usnesení č.   312/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 14.09.2015  

 

paní Bc. Darju TOMANIECOVOU  

pana Bc. Radima HANZELA  

                                                                            

 

313/8ZM/2015 

13:16hod. 

4. Zpráva o ověření zápisu z 7. zasedání ZMH, konaného dne 02.11.2015  
        

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Zpráva o ověření zápisu ze 7. Zastupitelstva města Havířova konaného dne 2.11.2015, tady 

bych chtěl upozornit, že při zpracování došlo k administrativní chybě v datu. Proto prosím, 

aby jste si to opravili. Na tomto zasedán byli jako ověřovatelé zvoleni paní Soňa Dosedělová 

a pan Pavel Rapant. Oba zastupitelé zápis ověřili a potvrdili svým podpisem, že odpovídá 

průběhu zasedání a přijatým usnesením. Žádám nyní ověřovatelku paní Soňu Dosedělovou, 

aby v souladu s Jednacím řádem ZMH podala zprávu o ověření správnosti zápisu.  

 

Soňa DOSEDĚLOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobré odpoledne pane primátore, kolegové a hosté. Zápis ze 7. zasedání jsem přečetla, byl 

v souladu s jednáním, tak jsem jej podepsala.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. A nyní žádám ověřovatele pana Pavla Rapanta, aby v souladu s Jednacím řádem 

ZMH podal zprávu o ověření správnosti zápisu. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Pěkné odpoledne vážené zastupitelky, zastupitelé, pane primátore, vedení města, vážení hosté. 

Prohlašuji, že jsem si zápis přečetl, ten odpovídal průběhu zasedání a svým podpisem jsem 

stvrdil že tento odpovídá a je v souladu s jednáním a přijatým usnesením. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Má někdo ze zastupitelů nějaké námitky nebo připomínky k zápisům ze zasedání 

ZMH? Protože ke zpracovanému zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 2.11.2015 nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, budeme hlasovat o 

tom, že zprávu ověřovatelů ZMH bereme na vědomí. Prosím o hlasování. 
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Zápis z 8. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 14.12.2015 
 

Hlasování o zprávě ověřovatelů: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č.  313/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu ze 7. zasedání ZMH, konaného dne 2. listopadu 2015  

                                                                             

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Do každého zápisu je možno nahlédnout na oddělení kanceláře primátora Magistrátu města 

Havířova, a podle zákona o obcích má právo do nich nahlédnout každý občan města a osoby 

uvedené v § 16, odst 3 a § 17 zákona o obcích. 

 

 

314/8ZM/2015 

13:17hod. 

5. Kontrola plnění usnesení ZMH 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu a prosím o hlasování. 

 

Hlasování o kontrole plnění usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 314/8ZM/2015: 

    

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   
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Zápis z 8. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 14.12.2015 
 

s c h v a l u j e  

 

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:  

 

601/14ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice 

1105/25ZM/2014 Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání 

dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova – městská 

část Dolní Datyně“ 

1106/25ZM/2014 Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání 

dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova - městská část 

Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ - I. část          

1177/26ZM/2014 Zřízení pozemkové  služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, v rámci 

stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“   

1178/26ZM/2014 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování  

Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Dolní Datyně a 

Bludovice“ - II. část            

1251/27ZM/2014 Převod pozemků parc.č. 1203/1, parc.č. 1213/36 a parc.č. 1523/1,  

k.ú. Šumbark 

28/2ZM/2014 Převod pozemků Moravskoslezskému kraji 

76/3ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování  

Havířova - části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“ - III. část            

116/4ZM/2015 Smluvní vztahy pro účely vybudování parkoviště na části pozemku parc.  

č. 3751/1, k.ú. Havířov-město 

117/4ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby„Odkanalizování Havířova – 

části města Dolní Suchá“ - IV. část            

158/5ZM/2015 Přijetí úvěru ve výši 160 000 tis. Kč pro snížení energetické náročnosti 

bytových domů ve vlastnictví statutárního města Havířov 

184/5ZM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti v rámci vypořádání stavby „Rekonstrukce 

komunikací ul. V Zátiší a U Hájenky, Havířov-Podlesí“  

229/6ZM/2015 Prodej části pozemku parc.č. 4227, k.ú. Havířov-město          

233/6ZM/2015 Prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město 

239/6ZM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Osvětlení přechodu pro  

chodce na ulici Dělnická“ 

240/6ZM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Parkoviště  

na ul. Opletalova – lokalita1“  

241/6ZM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Oprava SSZ  

ul. 17. listopadu x Dlouhá třída“ 

287/7ZM/2015 Úplatný převod parkoviště městu, na části pozemků k.ú. Havířov  

– město,parc. č. 425/2 a 441, od společnosti TURČINA s. r. o.                  

304/7ZM/2015 Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2015   

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

 

938/20ZM/2013 Převod parkoviště  městu na části pozemků k.ú. Havířov – město,  

parc. č. 425/2, 435 a 441,  od společnosti TURČINA s. r. o.                 

232/6ZM/2015 Prodej pozemku parc.č. 1535/44, k.ú.  Šumbark 
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Zápis z 8. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 14.12.2015 
 

238/6ZM/2015 Prodloužení doby smluvního vztahu pro účely stavby „Odkanalizování 

Havířova IV. etapa - lokalita Modřínová, část města Prostřední Suchá a 

lokalita Jelen, část města Havířov-Šumbark“  

278/7ZM/2015 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku ve správě Městské policie 

Havířov 

289/7ZM/2015 Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

A nyní přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů jednání dle schváleného programu. 

Máme bod číslo 6. 

 

 

315/8ZM/2015 

13:19hod. 

6. Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

    a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově a poskytnutí věcného  

    daru JSDH Havířov Město 
 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

  

1. čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného 

    pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov ve výši 52 514,- Kč 

    na zakoupení hydraulické sady k násilnému otevírání dveří    

  

2. poskytnutí věcného daru hydraulické sady k násilnému otevírání dveří pro Jednotku sboru  

    dobrovolných hasičů Havířov Město  

 

u k l á d á 

  

1. ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti  

a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu 

úprav rozpočtu VI. na rok 2015       

 

2. zabezpečit realizaci  

          Z: ředitel MP 

        T: 12/2015 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Hlásí se pan Ing. Muras 
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Ing. Bohuslav MURAS, člen Zastupitelstva města Havířova (HPH) 

Dobrý den vážený pane primátore, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté. Já bych 

poprosil o změnu usnesení, protože tam došlo k takovému šotkovi, který nám to trošku 

změnil. Původně tam má být schvaluje v bodě 2 užívání hydraulické sady k násilnému 

otevírání dveří pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov Město. To znamená, že to 

poskytnutí věcného daru nahradíme užívání.. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, byl předán pozměňující návrh. Takže se nám to změní v bodě dvě na užívání 

hydraulické……. Dál, hlásí se někdo do rozpravy? Nikdo nic nemá budeme tedy hlasovat  

o usnesení s úpravou tak, jak řekl pan Ing. Muras. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 315/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

  

1. čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného 

    pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov ve výši 52 514,- Kč 

    na zakoupení hydraulické sady k násilnému otevírání dveří    

  

2. užívání hydraulické sady k násilnému otevírání dveří pro Jednotku sboru  

    dobrovolných hasičů Havířov Město  

 

u k l á d á 

  

1. ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti  

a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu 

úprav rozpočtu VI. na rok 2015       

 

2. zabezpečit realizaci  

          Z: ředitel MP 

        T: 12/2015 
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316/8ZM/2015 

13:20hod. 

7. Privatizace bytového fondu v majetku Statutárního města Havířova 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu a prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 316/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s ch v a l u j e 

                   

prodej bytu č.793/9 o velikosti 1+2 na ul. …………….., včetně podílu ve výši 887/10 000  

na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 700 - zast. plocha o výměře 215 m
2
, 

v katastrálním území 637556 Havířov-Město paní Monice Schiebelové za kupní cenu 

516.472,- Kč 

 

p o v ě ř u j e 

 

Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy 

s výše uvedeným kupujícím 

 

 

317/8ZM/2015 

13:21 hod. 

8. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Pokud nikdo nic nemá budeme tedy hlasovat o 

předloženém materiálu. Prosím o hlasování. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 317/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1494/14, ostatní plocha, o výměře cca 200 m
2
,  

k.ú. Šumbark, manželům Ladislavu Eľkovi a Heleně Eľkové, bytem …………………., za 

účelem přístupu a příjezdu k rodinnému domu 

 

 

318/8ZM/2015 

13:21 hod. 

9. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1535/24, k.ú. Šumbark 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Pokud nikdo nic nemá budeme tedy hlasovat o 

předloženém materiálu. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 318/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje pozemku parc.č. 1535/24, ostatní plocha, o výměře 157 m
2
, k.ú. Šumbark, 

JUDr. Pavle Promné, bytem …………………………, za účelem příjezdu k rodinnému domu 

a zahrady 
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319/8ZM/2015 

13:23 hod. 

10. Prodej části pozemku parc.č. 1681/4, k.ú. Bludovice 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu a prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 319/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. prodej části pozemku parc.č. 1681/4, trvalý travní porost o výměře cca 40 m
2
, kat. území  

    Bludovice (přesná výměra bude stanovena až na základě geometrického zaměření) 

    manželům Ing. Romanu Slanému a Ing. Bohumile Slané, bytem ………………………, 

    za účelem vybudování  nového příjezdu k nemovitostem v jejich     

    vlastnictví, zapsaných na LV č. 2985 a to za cenu v místě a čase obvyklou 270,- Kč/m
2  

    (tj. cca 10 800,- Kč) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku 

 

2. zřízení pozemkové služebnosti na odměřené části pozemku parc.č. 1681/4, k.ú. Bludovice  

    v celém rozsahu spočívající v umístění, provozování, údržbě a opravách umístěné  

    kanalizace ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka kanalizace 

    povinný: manželé Ing. Roman Slaný a Ing. Bohumila Slaná, bytem ……………………… 

    na dobu neurčitou, v rozsahu nově vzniklého pozemku, bezplatně, pro účely Finančního 

    úřadu v hodnotě 500,- Kč 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem 

smlouvy 

                                                                                                      Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                      T: 31. 3. 2016 
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320/8ZM/2015 

13:24 hod. 

11. Prodej části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá      
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu a prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 320/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

prodej části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá, odměřenou  

geometrickým plánem č. zak. 2909-6c/2015 a nově označenou jako pozemek parc.č.  

1195/362 o výměře 7 m
2
, k. ú. Prostřední Suchá paní Drahomíře Třaskové, bytem 

…………………… a panu Leonu Třaskovi, bytem …………………, pod již postavenou 

garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2 170,- Kč, (tj. 310,- Kč/m
2
)  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem 

smlouvy 

                                                                                                      Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                      T: 31. 3. 2016 

 

 

321/8ZM/2015 

13:24 hod. 

12. Elektronická dražba nemovitých věcí bez pozemků v k.ú. Dolní Suchá        
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Pokud nikdo nic nemá budeme tedy hlasovat o 

předloženém materiálu. Prosím o hlasování. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 321/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e  

  

odkoupení nemovitých věcí bez pozemků, a to objekt haly bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 

63/6, objekt garáž bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 63/4 a objekt na pozemku parc.č. 63/7  

(zdemolován), inženýrské sítě-voda, kanalizace, k.ú. Dolní Suchá, vedených na LV č. 594, 

obec Havířov  od pana Bronislava Moravce, bytem ………………………… prodávané 

v elektronické dražbě čj. 127 EXE 2862/2014-9 

 

 

322/8ZM/2015 

13:25 hod. 

13. Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření veřejného  

     osvětlení na ul. Farská“ 
  

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Pokud nikdo nic nemá budeme tedy hlasovat o 

předloženém materiálu. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 322/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby „Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Farská“ zřízení služebnosti 

inženýrské sítě na pozemku  k.ú. Bludovice, parc. č. 1141/1,  ve prospěch statutárního města 
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Havířova, vlastníka umístěného veřejného osvětlení  v rozsahu cca 15 m
2
, dle geometrického 

zaměření  dokončené stavby 

povinní: manželé Ing. Karel Kotula a Mgr. Alena Kotulová, …………………………, s tím 

že hodnota pozemkové služebnosti činí 125,-Kč/m
2 

 dle zaměření a 500,-Kč za případné 

umístění sloupu na pozemku 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem  

smlouvy                                                                                                                

                                                                                                               Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                               T:  31. 3. 2016  

 

 

323/8ZM/2015 

13:26 hod. 

14. Zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1654/1,   

      k.ú.  Šumbark 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu a prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

Přijaté usnesení č. 323/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku  k.ú. Šumbark, parc. č. 1654/1 ve prospěch 

statutárního města Havířova, vlastníka  splaškové  a dešťové kanalizace umístěné na pozemku 

v rozsahu  dle GP 1667-108/2013 a dle GP 1708-71/2014  spočívající v právu umístit, 

provozovat, udržovat  či odstranit umístěné sítě   

povinný: RAMONA real s.r.o., Praha 5, Smíchov, nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 00,         

IČO: 278 56 208, s tím že pozemková služebnost je zřízena bezplatně, pro daňové účely je 

ohodnocena částkou 1000,-Kč   
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p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem  

smlouvy    

                                                                                                          Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                          T: 31.03.2015  

 

 

324/8ZM/2015 

13:27hod. 

15. Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01  

      Havířov Žermanická přehrada“    
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu a prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 324/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

r u š í 

 

část usnesení ZMH č. 1203/23/ZM/10, ze dne 21. 6. 2010, kterým byl schválen 

pro účely stavby „1. etapa cyklostezek, stavba 1/ 01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“     

výkup pozemku parc. č.  924, k.ú. Bludovice, o výměře cca 61 m
2
,  

ve vlastnictví: Marka Zajace, bytem ………………………… 

kupní cena: dle platných cenových předpisů 438,27 Kč /m
2 

s tím, že zároveň budou 

kompenzovány zvýšené náklady na vybudování sjezdu z veřejné komunikace ve výši 50%, 

maximálně však 40.000,- Kč, na základě předloženého vyčíslení skutečných nákladů a po 

předložení dokladu o uvedení sjezdu do trvalého užívání.         

 

s c h v a l u j e 

 

pro účely realizace stavby č. 4002  „1. etapa cyklostezek – stavba 1. /01 Havířov – 

Žermanická přehrada“      

1. výkup části  pozemku k.ú.  Bludovice ,   parc. č.  1031 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v rozsahu  cca 3 m
2
, dle zaměření dokončené stavby,  
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vlastníci pozemku: manž. Ing. Václav Kantor, Marie Kantorová, …………………………, 

kupní cena: sjednána ve výši 300,-Kč/m
2
 tj. při výměře cca 3 m

2
 celkem cca 900,-Kč.     

 

2. výkup části  pozemku k.ú. Bludovice,   parc. č.  925/1 ostatní plocha, jiná plocha,  v 

rozsahu cca 11 m
2
, dle zaměření dokončené stavby, vlastník pozemku: Kristina Černá, 

…………………………, kupní cena: sjednána ve výši 300,-Kč/m
2
 tj. při výměře cca 11 m

2
 

celkem cca 3.300,-Kč.   

 

3. výkup části  pozemku k.ú. Bludovice,   parc. č.  888 orná půda,  v rozsahu cca 99 m
2
, dle 

zaměření dokončené stavby  vlastník pozemku: Římskokatolická farnost sv. Markéty Havířov 

– Bludovice, Farská 302/2, Havířov – Bludovice, IČO: 452 15 618, kupní cena: sjednána ve 

výši 300,-Kč/m
2
 tj. při výměře cca 99 m

2
 celkem cca 29.700,-Kč.  

   

4. výkup části  pozemku k.ú.  Bludovice,   parc. č.  1037/1 orná půda, v rozsahu cca 168 m
2
, 

dle zaměření dokončené stavby, vlastník pozemku: Romana Kohnová, 

…………………………, kupní cena: sjednána ve výši 300,-Kč/m
2
 tj. při výměře cca 168 m

2
 

celkem cca 50.400,-Kč.   

 

5. výkup částí  pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 890 orná půda,  v rozsahu cca 35 m
2
 a  části 

parc. č. 900/3 o  výměře cca 77m
2
,
  
dle zaměření dokončené stavby,         

vlastníci pozemků: Stanislaw Waclawik, Ing.Andrzej Waclawik, …………………………, 

kupní cena: dle požadavku vlastníků ve výši 560,-Kč/m
2
, tj. při výměře cca 112 m

2 
cca 

62.720,- Kč s tím, že cena bude navýšena dle % míry roční inflace dále  také o alikvotní podíl 

případného navýšení daně z nemovitosti připadající na 1m
2 

a zároveň bude sjednaná kupní 

cena vztažena k aktuálnímu kurzu EUR a USD ze dne 14. 12. 2015 a při změně kurzu 

uvedených měn o více než +5% bude sjednaná kupní cena za 1m
2 

 adekvátně přepočítána 

 

6. výkup části  pozemku k.ú. Bludovice,   parc. č.  924 ostatní plocha, jiná plocha,  v rozsahu 

cca 61 m
2
, dle zaměření dokončené stavby, vlastník pozemku: Ing. Marek Zajac, MBA 

…………………………, kupní cena: dle požadavku vlastníka ve výši 1000,-Kč/m
2
 tj. při 

výměře cca 61 m
2
 celkem cca 61.000,- Kč s tím, že vlastník nebude požadovat kompenzaci za 

zvýšené náklady na vybudování sjezdu z veřejné komunikace ve výši 50%, maximálně však 

40.000,- Kč, která měla být poskytnuta na základě výše zrušeného usnesení ZMH 

č.1203/23/ZM/10, ze dne 21. 6. 2010    

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem  

smluv a dodatků ke smlouvám   

                                                                                                           Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                           T: ke stavebnímu řízení  
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325/8ZM/2015 

13:28hod. 

16. Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům ve vlastnictví  

      Ing. arch. Niny Šťastné 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Pokud nikdo nic nemá budeme tedy hlasovat o 

předloženém materiálu. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 325/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

t r v á 

 

na původních usneseních č. 1105/25ZM/2014 bod 55 ze dne 7. 4. 2014  a  č. 288/7ZM/2015 

ze dne 2. 11. 2015 ve věci rozsahu zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě 

k pozemkům parc.č. 562/3, 563/1, 566, 568, k.ú. Dolní Datyně, ve vlastnictví Ing. arch. Niny 

Šťastné, bytem ………………………… 

 

 

326/8ZM/2015 

13:13hod. 

17. Předání drobných staveb k hospodaření školským příspěvkovým  

      organizacím a vynětí pozemku parc. č. 2389/1 z hospodaření Sociálních  

      služeb města Havířova 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu a prosím o hlasování. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 326/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e      

 

1. předání drobných staveb – mobiliáře v celkové pořizovací ceně 2 716 226,98 Kč k 

 hospodaření příspěvkovým organizacím, viz níže, dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 

  

- Mateřské škole Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvkové organizaci, 

  IČO: 70 95 82 54 – zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 367 611,35 Kč 

- Mateřské škole Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707 – zabudovaný mobiliář 

  v pořizovací ceně 160 708,48 Kč 

- Mateřské škole Havířov-Město U Stromovky 60, IČO: 65890698 – zabudovaný mobiliář 

  v pořizovací ceně 85 695,10 Kč 

- Mateřské škole Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvkové organizaci, IČO: 70958262 

   – zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 115 981,84 Kč 

- Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715 – zabudovaný mobiliář 

  v pořizovací ceně 109 128,18 Kč 

- Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701 - zabudovaný mobiliář 

   v pořizovací ceně 254 783,67 Kč 

- Mateřské škole Havířov-Město Resslova 2/497, IČO: 61988693 – zabudovaný mobiliář 

   v pořizovací ceně 88 527,96 Kč 

- Mateřské škole Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710 – zabudovaný mobiliář 

   v pořizovací ceně 92 619,68 Kč 

- Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 - zabudovaný mobiliář 

  v pořizovací ceně 45 546,90 Kč 

- Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634- – zabudovaný   

  mobiliář v pořizovací ceně 45 830,62 Kč 

- Mateřské škole Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvkové organizaci,  

  IČO: 70958203 – zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 79 746,15 Kč 

- Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvkové organizaci,  

  IČO: 61988588 – zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 101 739,60 Kč pro MŠ U Školy 

- Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570 – zabudovaný 

  mobiliář v pořizovací ceně 157 847,28 Kč 

- Mateřské škole Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561 - zabudovaný mobiliář  

  v pořizovací ceně 70 611,33 Kč 

- Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace,   

  IČO: 70958220 – zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 133 043,95 Kč 

- Mateřské škole Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvkové organizaci,  

  IČO:  70958297  -  zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 29 428,52 Kč 
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- Mateřské škole „U kamarádů“,  Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvkové 

  organizaci,   IČO:  70958289 - zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 69 040,- Kč 

- Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvkové organizaci, IČO: 70958246 - 

  zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 96 941,05 Kč 

- Mateřské škole Havířov-Podlesí Kosmonautů  4/1319, IČO: 61988626 -  zabudovaný 

   mobiliář v pořizovací ceně 197 134,10 Kč 

- Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice Zelená, příspěvkové organizaci, 

   IČO:  75027569 - zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 120 531,01 Kč pro MŠ U Křížů 

- Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvkové organizaci, 

   IČO: 48805271 - zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 122 511,64 Kč pro MŠ  

   Na Nábřeží 

- Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvkové organizace, 

   IČO: 48805289 - zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 98 004,98 Kč pro MŠ Frýdecká 

- Sociálním službám města Havířova, IČO:  60337583 - zabudovaný mobiliář v pořizovací 

   ceně 73 213,59 Kč pro jesle Edisonova 

 

2. vynětí pozemku parc.č. 2389/1,  k. ú. Šumbark, z hospodaření příspěvkové organizace  

    Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583 

 

b e r e    n a   v ě d o m í  

 

skutečnost, že v souvislosti s investiční akcí 14035 - zateplení fasády MŠ Topolů v Havířově-

Prostřední Suchá a akcí 15028 - instalace odsávacího potrubí vzduchotechniky v MŠ 

Občanská v Havířově-Dolních Datyních došlo ke zvýšení účetních hodnot obou svěřených 

budov: 

- budovy MŠ U Topolů č. p. 688, se kterou hospodaří příspěvková organizace Mateřská škola 

  Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvkové organizaci,  IČO: 70958203, o  

  částku 1 385 581,- Kč 

- budovy MŠ Občanská č. p. 76, se kterou hospodaří příspěvková organizace Základní škola  

  a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvkové organizace, IČO: 48805289, o 

  částku 48 231,- Kč. 

 

 

327/8ZM/2015 

13:30 hod. 

18. Majetek nepatrné hodnoty po zemřelé 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu a prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 
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Přijaté usnesení č. 327/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í       

 

skutečnost, že statutárnímu městu Havířov má připadnout majetek nepatrné hodnoty po 

zemřelé paní Miluši Bulawové, naposledy bytem ………………………… 

 

n e s c h v a l u j e  

 

přijetí majetku nepatrné hodnoty a odmítnout tak majetek zůstavitelky, paní Miluše 

Bulawové, který představuje: 

 

1. spoluvlastnický podíl ve výši 17/52416 na pozemcích:  

parc. č. 359/5, zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 72 m
2
, parc. č. 726, zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 83 m
2
, parc. č. 711/112, ostatní plocha o výměře 181 m

2
, 711/113, ostatní 

plocha o výměře 214 m
2
, parc. č. 711/125, ostatní plocha o výměře 72 m

2
, parc. č. 711/136, 

ostatní plocha o výměře 25 m
2
, parc. č.  711/141, ostatní plocha o výměře 155 m

2
, parc. 

711/214, ostatní plocha o výměře 30 m
2
, parc. 711/215 ostatní plocha o výměře 15 m

2
, parc. 

č. 711/235, ostatní plocha o výměře 13 m
2
, parc. č. 711/286, orná půda o výměře 95 m

2
, parc. 

č. 1857, ostatní plocha o výměře 67 m
2
, parc. č. 6068, ostatní plocha o výměře 21 m

2;
   

vše v katastrálním území Jevišovice, obec Jevišovice, okres Znojmo, zapsané na listu 

vlastnictví č. 192;  obvyklá cena ke dni úmrtí = 13,53 Kč, zatížených exekučním příkazem 

k prodeji nemovitosti 

 

2. spoluvlastnický podíl ve výši 119/15288  na pozemcích: 

parc. č. 351/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136 m
2
, zastavěný  zemědělskou stavbou 

jiného vlastníka, bez č. p.,  parc. č.352/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 138 m
2
, 

zastavěný zemědělskou stavbou jiného vlastníka, bez č. p.,  parc. č. 730, zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 63 m
2
, zastavěný zemědělskou stavbou jiného vlastníka, bez č. p., parc. č. 

711/103, ostatní plocha o výměře 1051 m
2
,  parc. č. 711/142, ostatní plocha o výměře 78 m

2
,  

parc. č. 711/147, ostatní plocha o výměře 64 m
2
,  parc. č. 711/148, ostatní plocha o výměře 42 

m
2
, parc. č. 711/151, ostatní plocha o výměře 89 m

2
, parc. č. 1896, ostatní plocha o výměře 21 

m
2; 

  vše v katastrálním území Jevišovice, obec Jevišovice, okr. Znojmo, zapsané na listu 

vlastnictví č. 468;  obvyklá cena ke dni úmrtí = 524,- Kč, zatížených exekučním příkazem 

k prodeji nemovitosti 

 

3. finanční hotovost v celkové výši 1 238,29 Kč 
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328/8ZM/2015 

13:31 hod. 

19. Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace 

      v Moravskoslezském kraji“ 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Pokud nikdo nic nemá budeme tedy hlasovat o 

předloženém materiálu. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 328/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 

kraji“ s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,  IČO 70890692, 

ve znění přílohy 

 

p o v ě ř u j e 

 

Bc. Daniela Pawlase, primátora města, podpisem Smlouvy o spolupráci 

 

Z: vedoucí OSRM 

                                                                                T: 31.12.2015 

 

 

329/8ZM/2015 

13:31 hod. 

20. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

      dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu a prosím o hlasování. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 329/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, 

SR, případně jiných zdrojů ke dni 24.11.2015 dle přílohy 

 

 

330/8ZM/2015 

13:32 hod. 

21. „Odkanalizování Havířova - části města Bludovice,  Dolní Datyně,  

      Dolní Suchá, Prostřední Suchá“ změna termínu finančního vypořádání  

      veřejných částí kanalizačních přípojek       
                   

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu a prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 330/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření dodatku č. 2 k níže uvedeným smlouvám o budoucí kupní smlouvě, uzavřeným pro 

účely budoucího finančního vypořádání veřejných částí kanalizačních přípojek k 

nezastavěným pozemkům uvedených vlastníků, s tím, že předmětem dodatku č. 2 bude změna 

doby, kdy je vlastník pozemku povinen odkoupit od města veřejnou část přípojky, a to ve 

lhůtě 60 dnů ode dne, kdy statutární město Havířov písemně sdělí vlastníkovi pozemku, že 
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došlo ke schválení závěrečného vyhodnocení akce projektů  „Odkanalizování částí města 

Havířova - I.etapa (Dolní a Prostřední   Suchá)“  a „Odkanalizování částí města Havířova – 

II.etapa (Bludovice, Dolní Datyně)“ a současně vyzve vlastníka pozemku k uzavření kupní 

smlouvy                   

 

1. smlouva č. 484/OIV/2013,  přípojka k  parc. č. 4879, k.ú. Havířov – město,   

    vlastník pozemku: Miroslav Mikula, ………………………… 

  

2. smlouva  č. 1709/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č.555/3, k.ú. Dolní Datyně, 

    vlastník pozemku: Mgr. Martin Pindur, ………………………… 

 

3. smlouva  č. 1719/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 1438/2, k.ú. Dolní Suchá, 

    vlastník pozemku: Ladislav Hromoda, ………………………… 

 

4. smlouva  č. 1702/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 2548/14, k.ú. Dolní Suchá 

    vlastník pozemku: David a Ivana Hrobářovi, ………………………… 

 

5. smlouva  č. 1715/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 84/1, k.ú. Kaňovice 

    vlastník pozemku: Benjamín a Alena Majorošovi, ………………………… 

 

6. smlouva  č. 1718/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 2233/3, k.ú. Dolní Suchá 

    vlastník pozemku: Erik Pilch, Vendryně 861   

                                  Tamara Tylová, ……………………….... 

 

7. smlouva  č. 1706/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 4921/2   k.ú. Havířov - Město 

    vlastník pozemku: Pavla Hýžová, ………………………… 

 

8. smlouva  č. 1713/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 884/6, k.ú. Bludovice 

    vlastník pozemku: Šárka Strmisková, ………………………… 

                                  Darina Žeravová, ………………………… 

 

9. smlouva  č. 1698/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 811, k.ú. Bludovice  

    vlastník pozemku: Lubomír Kutáč, ………………………… 

 

10. smlouva  č. 1699/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 804, k.ú. Bludovice 

      vlastník pozemku: Antonín a Jarmila Kutáčovi, ………………………… 

 

11. smlouva  č. 1700/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 1448/18, k.ú. Dolní Suchá 

      vlastník pozemku: Jaroslav a Zdeňka Švarný, ………………………… 

 byla Dohodou o převodu práv a povinností převedena na nové vlastníky manželé     

 Stanislava a Jarmilu Játiovy 

 

12. smlouva  č. 1701/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č.  1448/6, k.ú. Dolní Suchá 

      vlastník pozemku: Jaroslav a Zdeňka Švarný, ………………………… 

byla Dohodou o převodu práv a povinností převedena na nové vlastníky manželé Mgr. Aleše 

a Mgr. Gabrielu Turoňovy 

 

13. smlouva  č. 104/OIV/2013, přípojka k pozemku  parc. č. 2083/1, k.ú. Dolní Suchá 

      vlastník pozemku: Lešek Buchwaldek…………………………               
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14. smlouva  č. 1977/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č.2248/1, k.ú. Dolní Suchá 

      vlastník pozemku: Shepperson Olaf Hilton a Jana Sheppersonová, ……………………… 

                                     

15. smlouva  č. 1705/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 1998, k.ú. Dolní Suchá 

      vlastník pozemku: Zdeněk a Helena Chrástecký, ………………………… 

byla Dohodou o převodu práv a povinností převedena na nového vlastníka Pavla Bočka 

 

16. smlouva  č. 1707/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 884/20, k.ú. Bludovice 

      vlastník pozemku: Radim a Lenka Řeháčkovi, ………………………… 

 

17. smlouva  č. 1710/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 2359, k.ú. Dolní Suchá 

      vlastník pozemku: Ivo Černý, ………………………… 

 

18. smlouva  č. 1711/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 4880, k.ú. Havířov - Město  

      vlastník pozemku: Marcin Miroslaw Sikora a Gizela Sikora – Balwarová,  

                                    ………………………… 

 

19. smlouva  č. 1712/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 204, k.ú. Dolní Datyně  

      vlastník pozemku: Kateřina Kohútová, ………………………… 

 

 

331/8ZM/2015 

13:33 hod. 

22. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku č. 826/OIV/2013  

      – Dodatek č.1 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu a prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              4 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 331/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s ch v a l u j e 

 

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku č. 826/OIV/2013 mezi statutárním 

městem Havířov a společností Asental Land, s.r.o., IČ: 27769143 dle přílohy č.1 
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p o v ě ř u j e  

 

Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem Dodatku č.1 ke 

smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku č. 826/OIV/2013 mezi statutárním městem 

Havířov a společností Asental Land, s.r.o., IČ: 27769143 dle přílohy č.1 

 

 

332/8ZM/2015 

13:34 hod. 

23. Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015  

      v rozpočtu odboru školství a kultury 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu a prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 332/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e   
 

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 z rozpočtu odboru školství  

a kultury ve výši 229.000,- Kč, a to formou zvýšení příspěvku na provoz Základní škole  

a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková 

organizace (IČO: 75027577) na dofinancování výjimky z nejnižšího počtu žáků ve školním 

roce 2015/2016, na období září až prosinec 2015 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2015 zvýšení 

příspěvku na provoz Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím 

Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace o 229.000,- Kč 

 

Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                                      T: prosinec 2015 

 

 

 



28 
Zápis z 8. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 14.12.2015 
 

333/8ZM/2015 

13:38hod. 

24. Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2016 
 

 

Návrh usnesení: 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2016 dle přílohy č. 1 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Technická pan náměstek Vachtarčík. 

 

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Hezké adventní odpoledne vážení zastupitelé a vážení spoluobčané. Prosím přijměte omluvu 

odboru školství a kultury, neboť se do webového uložiště dostala pracovní a nikoliv konečná 

verze tohoto materiálu. Díky tomu prosím upravit v návrhu usnesení místo Rada města 

Havířova bere na vědomí Zastupitelstvo města Havířova bere na vědomí a v posledním řádku 

první strany prosím opravu překlepu ve slově usnesením. To samé v důvodové zprávě prosím. 

Plynule bych přešel z technické poznámky k diskusnímu příspěvku. V harmonogramu jste si 

jistě všimli, že v přehledu není akce Havířov v květech. U této reprezentativní akce města 

jsme se rozhodni, aby nezevšedněla, že se bude konat na každé kulaté i půlkulaté výročí města 

a k tomu ještě jednou, mezi těmito výročími. Jinými slovy, bude se střídat tříletý a dvouletý 

cyklus. Nejbližší Havířov v květech se uskuteční v roce 2018. rád bych ještě upozornil na 

jednu kulturní akci, která potrvá téměř celý rok 2016. rád bych nejen vás, ale všechny občany 

Havířova a jeho okolí, kteří mají aspoň trošku hrdosti na své město, pozval na úžasnou 

výstavu, věnovanou Havířovu, kterou pořádá od 3.12. ve svých prostorách státní okresní 

archiv v Karviné. Již při vstupu, nebudu nic prozrazovat, to je třeba vidět.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, paní zastupitelka Feberová. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobré odpoledne vážený pane primátore, vedení města, vážené paní zastupitelky, vážení 

pánové zastupitelé. Pan náměstek mě předběhl, protože já jsem si všimla hned v tom 

harmonogramu, že nám tam chybí taková tradiční akce, jako je Havířov v květech a teď už 

jsem dostala vysvětlení, takže děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dál od rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo, takže já končím rozpravu a budeme tedy 

hlasovat o návrhu usnensí. Prosím o hlasování. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            34 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 7 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 333/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2016 dle přílohy č. 1 

 

 

334/8ZM/2015 

13:39 hod. 

25. Žádost o změnu účelu dotace poskytnuté Nemocnici s poliklinikou  

      Havířov  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu a prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 334/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace, IČO 00844896, o změnu 

účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova na pořízení 

přístrojové techniky dle přílohy č. 1 
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1. změnu účelu použití dotace poskytnuté Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové 

organizaci, IČO 00844896, ve výši 1 000 000 Kč výhradně na pořízení nové přístrojové 

techniky, konkrétně diagnostického mikroskopu pro oddělení patologie a dezinfektoru 

endoskopů pro gastroenterologickou ambulanci takto: 

poskytovatel poskytuje příjemci dotaci ve výši 1000 000 Kč výhradně na pořízení nové 

přístrojové techniky, konkrétně 2 kusů diagnostického mikroskopu pro oddělení patologie 

a 1 kusu dezinfektoru endoskopů pro gastroenterologickou ambulanci  

 

2. uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 888/OŠK/2015 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro sociální rozvoj Mgr. Daniela Vachtarčíka podpisem dodatku č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 888/OŠK/2015 

Z: vedoucí OŠK 

            T: prosinec 2015 

 

 

335/8ZM/2015 

13:40hod. 

26. Žádost o povolení rozložení úhrady zbývající části odvodu za porušení  

      rozpočtové kázně na splátky  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu a hlásí se pan zastupitel Martinek. 

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Pěkné odpoledne vážený pane primátore, zastupitelé, zastupitelky, vážení hosté. Já bych se 

krátce vrátil k akci Havířov  v pohybu, kterou pan primátor tady velmi pochválil. A musím 

říct, že vystoupení pana Tabáka a jeho svěřenců patřilo k tomu nejlepšímu, co jsme tam mohli 

vidět. O to víc mě mrzí, že na minulém zastupitelstvu jsme nepřistoupili k prominutí odvodů 

ve výši 80 tis. Kč. Kdy peníze byly použité v souladu s účelem, na které byly poskytnuty a 

došlo pouze ke zpoždění vyúčtování.  Je škoda, že jsme nepřistoupili k tomu, abychom ulevili 

tomuto klubu, protože výsledky jeho práce jsme mohli vidět všichni na vlastní oči a všichni 

jsme jim tleskali. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dál do rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo, takže já končím rozpravu a budeme  hlasovat 

o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 
Proti:                        0 
Zdržel se:                 0 
Nehlasoval:              2 
Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 335/8ZM/2015: 
 
Zastupitelstvo města Havířova 
 

s c h v a l u j e 

 
povolení rozložení úhrady zbývající části odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého 
platebním výměrem č.j. MMH/28709/2015 ze dne 30.3.2015 občanskému sdružení Sportovní 
Gymnastika T. Havířov se sídlem Základní škola Žákovská, Žákovská 1006/1, Havířov-
Město, IČO: 01629751, ve výši 75.520,- Kč, na splátky 4 000 Kč/měsíčně dle přílohy č. 2 
tohoto materiálu 
 

 

336/8ZM/2015 

13:42 hod. 

27. Nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací města Havířova 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Hlásí se pan náměstek Vachtarčík. 
 

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 
Vážení zastupitelé, já okomentuju nejen tento bod, ale i následující dva body, které s tímto 
úzce souvisí. Od červan tohoto roku připravoval OŠK nové zřizovací listiny PO. Hlavními 
úkoly bylo zřizovací listiny zpřehlednit, zjednodušit a zefektivnit. Já bych tady rád poděkoval 
OŠK, pracovní skupině ředitelů mateřských a základních škol, OPS a vůbec všem, kteří se na 
přípravě tohoto dokumentu podíleli. Ruku v ruce se zřizovacími listinami vznikly také nové 
zásady řízení PO a upraveny byly zásady zadávání veřejných zakázek. Tyto materiály jsou 
obsahem následujících dvou projednávaných bodů, děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Děkuji. Dál od rozpravy hlásí se někdo, nikdo, končím rozpravu a budeme hlasovat o 
usnesení.  
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 
Proti:                        0 
Zdržel se:                 0 
Nehlasoval:              1 
Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 
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Přijaté usnesení č. 336/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

s účinností od 1.1.2016 nové znění zřizovacích listin dle přílohy č. 1-44 těchto  příspěvkových 

organizací města: 

 

1.   Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 (IČO: 61988561) 

2.   Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 (IČO: 61988634) 

3.   Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 (IČO: 65890701) 

4.   Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČO: 61988707) 

5.   Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 (IČO: 61988715) 

6.   Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497 (IČO: 61988693) 

7.   Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a (IČO: 65890710) 

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

      (IČO: 70958254) 

9.   Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 (IČO: 65890698) 

10. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČO: 61988685) 

11. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková  

      organizace (IČO: 70958289) 

12. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace  

      (IČO: 70958220) 

13. Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 (IČO: 61988626) 

14. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace (IČO: 70958246) 

15. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČO: 61988596) 

16. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace  

      (IČO: 61988588) 

17. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace  

      (IČO: 70958297) 

18. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570) 

19. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace (IČO: 70958262) 

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

      (IČO: 70958203) 

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

      (IČO: 75027569) 

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

      (IČO: 48805289) 

23. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice       

 Selská, příspěvková organizace (IČO: 75027577) 

24. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace  

      (IČO: 48805271) 

25. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČO: 62331221) 

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

      (IČO: 62331248) 

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

      (IČO: 70958122) 

28. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČO: 62331230) 

29. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČO: 61988723) 



33 
Zápis z 8. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 14.12.2015 
 

  30. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/564 okres Karviná, příspěvková   

 organizace (IČO: 70958114) 

31. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná (IČO: 48805424) 

32. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČO: 48805513) 

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

      (IČO: 70958165) 

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

 organizace (IČO: 70958131) 

35. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná (IČO: 48805475) 

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

      (IČO: 70958149) 

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

      (IČO: 61988600) 

38. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace (IČO: 75085747) 

39. Městská knihovna Havířov (IČO: 00601250) 

40. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (IČO: 00306754) 

41. Městské kulturní středisko Havířov (IČO: 00317985) 

42. Sociální služby města Havířova (IČO: 60337583) 

43. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace (IČO: 75139243) 

44. SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových služeb (IČO: 00847470) 

 

p o v ě ř u j e 

 

podpisem nového znění zřizovacích listin Bc. Daniela Pawlase, primátora města  

a Mgr. Daniela Vachtarčíka, náměstka primátora pro sociální rozvoj  

 

Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                                      T: prosinec 2015 

 

 

337/8ZM/2015 

13:43hod. 

28. Zásady řízení a hospodaření příspěvkových organizací zřízených  

      statutárním městem Havířov  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Pokud nikdo nic nemá budeme tedy hlasovat  

o předloženém materiálu. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 
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Přijaté usnesení č. 337/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e    n a    v ě d o m í 

 

 „Zásady řízení a hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Havířov“ ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

 

338/8ZM/2015 

13:45 hod. 

29. Zásady zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města  

      od 1.1.2016 
 

 
Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Pan zastupitel Martinek. 

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

V důvodové zprávě jsem se dočetl, že po podpisu smlouvy, tedy po zadání VZ bude ředitel 

PO informovat poradu vedení města nebo radu města. Nejde mi tady trošku do hlavy, proč je 

stavěna rada města na úroveň vedení města. Protože rada města je volený orgán, zatím co 

porada vedení volený orgán není. Chtěl bych v tom trošku udělat jasno.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Možná bych vyzval JUDr. Kochovou, zda by nám k tomu vysvětlila.  

 

JUDr. Bohuslava KOCHOVÁ, vedoucí odboru právních služeb  

Dobrý den vážení zastupitelé, na MMH veřejné zakázky malého rozsahu do jednoho milionu 

a stavební do dvou milionů korun posuzuje porada vedená města a větší veřejné zakázky to 

znamená u stavebních prací nad dva miliony korun a u služeb a dodávek nad jeden milion 

korun historicky byly rozhodovány radou města. Ponechali jsme toto rozdělení i vnových 

zásadách.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dál od rozpravy hlásí se někdo? Nikdo, tak končím rozpravu a budeme hlasovat o 

návrhu usnesení.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            30 

Proti:                        0 

Zdržel se:                   11 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 
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Přijaté usnesení č. 338/8ZM/2015: 

 
Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

Zásady zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města, ve znění přílohy č. 1 

 

 

339/8ZM/2015 

13:46 hod. 

30. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zápis z kontroly  

      hospodaření za období  leden – září 2015 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Pokud nikdo nic nemá budeme tedy hlasovat  

o předloženém materiálu. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 339/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

  

Zápis z kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické 

přehrady za období leden – září 2015, dle Přílohy č. 1 
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340/8ZM/2015 

13:47hod.  

31. Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu statutárního města  

      Havířova v roce 2015 změna usnesení  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Každoročně rozdělujeme výtěžek, letos máme 
změnu, někteří lidé to nemají opravdu v životě jednoduché. Škoda, že těch peněz na tyto 
účely není více. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu a necháme hlasovat o návrhu usnesení. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 
Proti:                        0 
Zdržel se:                 0 
Nehlasoval:              1 
Omluveni:   1      

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 340/8ZM/2015: 
 
Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 
 
změnu usnesení č. 262/6ZM/2015 ze dne 14. 9. 2015 v bodě k přidělení části výtěžku 
z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova v roce 2015 ve výši 4.000,-Kč 
nezletilému Filipu Bogdanovi, bytem …………………………, na pořízení postele s úložným 
prostorem, který mu nebyl poskytnut, takto: 
přidělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova v roce 2015 
nezletilým dětem Marcele, Radimovi, Radkovi a Tereze Novákovým, bytem 
…………………………, ve výši 6.262,-Kč, na zakoupení podlahových krytin do 
domácnosti.  

                     Z: vedoucí OSV 

                                                                                                                      T: prosinec 2015 
 

 

341/8ZM/2015 

13:49 hod. 

32. Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2015 – rozpočtová opatření  

      č. 111. – 141.  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Pan zastupitel Rapant.  
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Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Ještě jednou pěkné odpoledne. Já bych chtěl tlumočit stanovisko FV ZMH. FV doporučuje 

Zastupitelstvu města vzít na vědomí rozpočtová opatření 111. – 117. a 137. – 141. schválit 

rozpočtová opatření 118. – 136. a na jejich základě schválit nové závazné ukazatele rozpočtu 

města Havířova na rok 2015. děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, hlásí se někdo do rozpravy? Nikdo, takže končím rozpravu a budeme hlasovat o 

návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1      

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 341/8ZM/2015: 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozpočtová opatření č. 111. až 117. a 137. až 141., dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 118. – 136., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 111. – 141. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu 

města Havířova na rok 2015: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 837 095,12 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 890 194,94 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 41 931,55 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 4 765,60 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 900 203,03 tis. Kč 

    

II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 793 535,96 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 472 490,28 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 925,67 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 37 019,52 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 240,00 tis. Kč 

 stavební a silniční správní úřad 40,00 tis. Kč 

 odbor organizační 214 800,08 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 14 712,67 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 259 722,11 tis. Kč 

 odbor správy a rozvoje majetku - oddělení investic 218 728,00 tis. Kč 

 odbor správy a rozvoje majetku - oddělení správy majetku 20 395,00 tis. Kč 
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 Městská policie Havířov 76 999,87 tis. Kč 

 odbor ekonomický 606 594,49 tis. Kč 

 

odbor správy a rozvoje majetku - oddělení strategického 

rozvoje 
4 331,23 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 981,64 tis. Kč 

    

b) příspěvky organizacím 321 045,68 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 710,00 tis. Kč 

 MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 870,00 tis. Kč 

 MŠ ČSA 834,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 975,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 885,00 tis. Kč 

 MŠ Kosmonautů 780,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 340,00 tis. Kč 

 MŠ Mládí 965,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská 1 570,00 tis. Kč 

 MŠ Okružní 756,85 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 331,95 tis. Kč 

 MŠ Přímá 930,00 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 765,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 790,00 tis. Kč 

 MŠ Resslova 650,00 tis. Kč 

 MŠ Sukova 730,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 700,00 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 540,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 845,00 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 560,00 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 3 619,24 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 2 955,36 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 300,68 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 871,87 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 3 383,90 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 2 099,08 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 6 295,20 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 076,97 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 5 197,58 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 3 420,58 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 3 805,60 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 5 536,74 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 839,28 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 892,52 tis. Kč 

 ZŠ Školní 2 539,04 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 118,16 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 6 627,10 tis. Kč 

 ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 684,23 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 42 187,48 tis. Kč 
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 Městská knihovna Havířov 19 337,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 45 590,29 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních 

služeb Havířov 
15 729,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 35 581,00 tis. Kč 

 Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 32 231,76 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 44 598,22 tis. Kč 

    

III. Financování celkem -41 238,06 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) 0,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -142 540,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +101 301,94 tis. Kč 

 

 

342/8ZM/2015 

13:50hod. 

33. Úprava rozpočtovaných výdajů rozpočtu odboru správy a rozvoje  

      majetku po rozpočtových úpravách č. VI  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu a prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1      

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 342/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

snížení rozpočtovaných výdajů OSRM-OI o 3 000 tis. Kč dle přílohy  

 

 

PŘESTÁVKA 

 
10minut 
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343/8ZM/2015 

14:43 hod. 

34. Rozpočet města Havířova na rok 2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže budeme pokračovat dále a to je rozpočet města Havířova na rok 2016 a otevírám 

rozpravu k tomuto bodu a samozřejmě dávám slovo panu předkladateli, náměstku Ing. 

Heczkovi. Takže prosím. 

 

Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (KSČM) 

Dobrý den dámy a pánové, vážení zastupitelé. Dovolte, abych stručně okomentoval návrh 

rozpočtu na rok 2016. v prvé řadě bych chtěl říci,že rozpočet byl připravován v souladu se 

schváleným harmonogramem, ten harmonogram schválilo ZMH a v podstatě proběhly jak 

návrhy jednotlivých OJ, tak pak projednání v rozpočtových kolečcích a stanovení závazných 

limitů pro Oj a dneska předkládáme tento výsledek vám,zastupitelům. V prvé řadě bych chtěl 

říci, že před zahájením přípravy, jsme si stanovili některé takové zásadní podmínky, aby 

rozpočet na rok 2016 zejména splňoval to, že budou zachovány v minimální výši, to znamená 

ve výši minimálně letošního roku, všechny výdajové položky OJ tak, aby byl zachován chod 

města ve stávajícím rozsahu, případně i vyšším. To se nám, dá se říci podařilo, sami můžete 

vidět, že ve výdajové části všechny OJ, až na výjimky, mají minimálně rozpočet ve stejné 

výši, případně vyšší a v podstatě můžeme konstatovat, že pokud takto bude schválen rozpočet, 

tak máme dostatek financí na to, abychom chod města i v příštím roce zajistili. Dalším 

takovým předpokladem bylo, abychom dosáhli kladného výsledku to znamená salda. Pokud 

porovnáme celkové příjmy a celkové výdaje, tak to saldo je kladné ve výši celkem 65,5 mil. 

Kč. Dalším takovým potřebným ukazatelem, který jsme sledovali a který chceme zlepšit, je 

zadluženost města. My jsme v předchozím období výrazným způsobem čerpali zejména 

evropské dotace, a na to jsme schválili celkem dosti vysoký úvěr, ve výši až 500 mil. Kč. Ten 

jsme ne v plné výši vyčerpali, ale na druhé straně jsme zajistili spolufinancování těch 

dotačních titulů. V letošním roce jsme splatili z té původní výše dluhu 631,7 mil. Kč. Celkem 

jsme uhradili 142,5 mil. Kč. Čili k dnešnímu dni, nebo očekáváme, ke konci roku, že 

zadluženost se sníží na 489 mil. Kč. V tomto trendu a tak to bylo postaveno i při přípravě 

rozpočtu, abychom tento dluh dále snižovali, v příštím roce počítáme s tím, že zaplatíme na 

splátkách úvěrů a jistin celkem 112,5 mil. Kč. A dostaneme se na úroveň 376,6 mil. Kč. 

Dluhová služba nebo ukazatel dluhové služby postupně klesá. V roce 2014 jsme měli 

dluhovou službu ve výši 26,5% v letošním roce snižujeme na 15,5% a po úhradě těch 112,5 

mil. Kč v příštím roce se dostaneme přibližně na úroveň 12,7% dluhové služby. Což je rovněž 

příznivý ukazatel, protože se chystáme i na budoucí čerpání evropských dotací, počítáme 

s tím, že to hlavní čerpání bude zejména od roku 2017, 2018 a 2019. Jedním z těch ukazatelů, 

který jsme sledovali a o který máme zájem aby byl udržen na příslušné výši je dostatek 

finančních prostředků na účelových fondech. Účelové fondy v podstatě ke konci roku budou 

přibližně ve výši 130 mil. Kč a po jejich zapojení a samozřejmě i po jejich naplňování i 

v průběhu příštího roku by ten zůstatek na konci příštího roku měl být přibližně 83 mil. Kč. 

Což je dostatečné množství na ten případ, kdyby zastupitelstvo v příštím roce zastupitelstvo 

neschválilo rozpočet pro rok 2017 a tím bysme měli zajištěné financování chodu města v 

případě rozpočtového provizoria. K těm příjmovým částkám je potřeba ještě říci, že největším 

tím zdrojem příjmů jsou sdílené daně. Ten vývoj sdílených daní od roku 2008, to znamená 

kdy začala celosvětová ekonomická krize, tak ty sdílené daně se v podstatě udržují na 
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podstatně nižší úrovni než v roce 2008a to celkem cca o 98 mil. Kč méně. Pokud bychom to 

spočítali za to celé období těch cca sedmi let, tak ty sdílené daně byly nižší celkově o 500-600 

mil. Kč. Což je obrovská částka, a v podstatě nám to samozřejmě chybí v rozpočtu. Sdílené 

daně se vypočí nebo to co pak přichází ze státního rozpočtu do městských rozpočtů se počítá 

na základě rozpočtového určení daní. Na to rozpočtové určení daní mají vliv celkem čtyři 

ukazatele. Je to rozloha města, ta se dlouhodobě nemění a zůstává pořád stejná, to samé platí 

přibližně o počtu žáků v ZŠ, ten počet rovněž zůstává přibližně stejný, třetí ukazatel, který se 

nějak výrazně nemění je zaměstnanost občanů Havířova, pokud ekonomika ČR poroste, tak 

bude klesat i nezaměstnanost a tím i počet nezaměstnaných, ale zas to není tak výrazným 

způsobem největší vliv na výpočet rozpočtového určení daní má čtvrtý ukazatel a to je počet 

občanů. My už dlouhodobě sledujeme úbytek občanů Havířova, v letošním roce to bude opět 

kolem 1 tis. a to už nějakým způsobem to rozpočtové určení daní ovlivní. Odcházejí občané 

zejména mladší, kteří odcházejí za prací, po vystudování škol zůstávají v jiných částech 

republiky, tam kde získají zaměstnání, případně odcházejí do zahraničí. A samozřejmě je to i 

ten přirozený úbytek občanů, stáváme se neustále starším a starším městem, co se týče 

průměrného věku občanů. V podstatě některé položky ještě, se kterými již nemůžeme počítat 

v rozpočtu příštího roku, to je zejména, že nebudeme dostávat finanční prostředky z tzv. 

výherních hracích přístrojů. Schválili jsem OZV, že od 1.1.2016 nebude na území Havířova, 

nebudou na území Havířova provozovány výherní hrací přístroje, zůstanou pouze dva kasína. 

Z těchto kasín samozřejmě nebudou dosahovat letošních 222,5 mil. Kč. Přesto si myslíme, že 

je to správný krok, protože získávat finance takové „nevhodné činnosti občanů“ je nesprávné 

a tím pádem musíme tento výpadek nějakým jiným způsobem nahradit. Rovněž v rozpočtu 

zatím nepočítáme s dividendami, které získáme od městských společností. Případně 

nerozpočtujeme ani sankce, které jsou uplatňovány v rámci MP, případně pak ze správního 

řízení za přestupky a nějaké delikty občanů. Velice sledovaným ukazatelem v rozpočtu je 

vždycky, jsou vždycky dotace a dary, které jsou směřovány do zájmové a sportovní činnosti 

občanů města. V tomto případě jsme zůstali na dosavadní výši, je to cca 33 mil. Kč. Je to 

pouze o 300 tis. víc, než bylo v letošním roce, ale v tom konečném čísle je to celkem  37 mil. 

Kč., protože jsou v tom i 4 mil. Kč., které poskytujeme Moravskoslezskému kraji na krytí 

sociálních výdajů, které se týkají samozřejmě občanů města Havířova. Než ukončím to své 

vystoupení, chtěl bych ještě poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě rozpočtu na 

rok 2016, každému zastupiteli, který aktivně vystoupil, v rámci rozpočtových koleček, 

případně vedoucím OJ magistrátu a PO, kteří rovněž aktivně připravovali návrh a pak 

samozřejmě i EO, který připravil materiál, který dnes máte k dispozici. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu náměstkovi a hlásí se pan zastupitel Rapant.  

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Ještě jednou pěkné odpoledne. Já bych zase tlumočil stanovisko FV, který doporučuje ZMH 

schválit rozpočet města navržený v předloženém materiálu. Přesto mám k rozpočtu já osobně 

některé výhrady. Jsem přesvědčen, že rozpočet mohl být více vyvážený a ve prospěch občanů 

města. Na druhou stranu pochvalu zaslouží vedení města za to, že již dál neprohlubovalo 

zadlužení města. Všichni víme, že drtivou většinu příjmu územně samosprávných celků, jako 

je i naše město, tvoří sdílené daně. A ty nemůžeme nějak přímo ovlivnit. Z toho vyplývá, že 

jedině na straně výdajů je možné ovlivňovat hospodaření města. I přes deklarovaná prohlášení 

některých zástupců koalice o tom, že se jim podařilo snížit zadlužení města různými 

organizačními opatřeními a zásahy do zaběhnutých pravidel řízení, je potřeba říci taky to B. 

Že to bylo na úkor snížení finanční rezervy města, na úkor snížení rozvoje města a na úkor 

omezení aktivit pro občany města. Především pro seniory. Ano, finanční rezervy města, nebo 
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takhle. Zadlužení se snížilo o 23%, což vypadá na první pohled jako dobrý výsledek, ovšem 

finanční rezervy se snížily ještě více. A to o 38% a v novém rozpočtu je návrh je snížit o 

dalších 37%. Což si myslím, že jestli bude dále pokračovat, tak už bude ohrožovat stabilitu 

města. Co se týče investic do rozvoje města, nic nového, krom již rozběhnutých nebo 

schválených akcí z loňského roku se nepodařilo zrealizovat. Ano, snad je nová stezka u 

Lučiny, ale o té bych se raději nezmiňoval, protože s tou si ještě jistě užijeme své. Jsem 

přesvědčen o tom, že město mohlo uspořit mnohem více, kdyby dokázalo snížit některé své 

výdaje jako např. 10milionové výdaje na ořezy a kácení stromů, které jsou tak nečitelné, že 

mi přijdou jako účelové. Takto ušetřené výdaje mohly být naopak nasměrovány do oblasti 

sociální pro akce seniorů, do kultury nebo do sportu. Které nejsou dle mého dostatečně 

podporovány. Děkuji.   

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Šlachta.  

 

Ing. Karel ŠLACHTA, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dámy a pánové, dobrý den. Úplně krátce, loni jsem hovořil o těch větších věcech v rozpočtu, 

letos jsem se snažil zaměřit na nějaké konkrétní věci. Ovšem z toho velkého objemu rozpočtu 

se celkem nedá dočíst až do těch nějakých spodních řad na co ty peníze jdou. Přesto, loni jsme 

zrušili havířovskou lípu, letos nebo v příštím roce Havířov v květech, ozdravné pobyty 

seniorů v Chorvatsku, např. takovou maličkost, jak šedesát permanentek Těšínského divadla 

atd. atd. Snižuje se tím, jak šetříme na nesprávném místě, snižujeme kvalitu života těch 

obyvatel města. Nejhorší na tom je, já se teď nestydím to teď říct, ať se někdo neurazí, ale že 

většina těchhle těch škrtů je v odboru asociálního náměstka pro sociální rozvoj. Přesto 

rozpočet podpořím, po zralé úvaze, nechci, aby město v příštím roce hospodařilo v nějakém 

provizoriu. Děkuji vám. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, technická, pan zastupitel Plawny. 

 

 

Bc. Marek PLAWNY, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Dobré odpoledne. Já budu ve své podstatě říkat dotaz od své kolegyně, která tady ještě 

nedorazila, takže měla to ve svém. Chtěli bychom se zeptat na věc, která je v rozpočtu a je to 

částka, která je alokována na biologicky rozložitelný odpad. Máme tam alokovanou částku 2,5 

mil. Kč a v roce 2015 se TSH vyplatilo téměř 3,8 mil. Kč, přitom TSH na rok 2016 zvedají 

paušální částku z 16 500,- na 16 950,- Kč. Takže bych rád věděl, proč tam není alokované 

rovnou ta částka, protože i letos i v roce 2014 se vždycky ty částky potom TSH doplácely 

z nějakých jiných kapitol.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, myslím si, že asi pani vedoucí Mayerová nejlépe odpoví. Jestli můžu poprosit paní 

vedoucí.  

 

Ing. Zdena MAYEROVÁ, vedoucí odboru komunálních služeb  
Dobrý den dámy a pánové. My jsme si udělali rozbor, v podstatě v roce 2014 se biologicky 

rozložitelný odpad odvážel od RD tzv. pytlovým svozem. Tento pytlový svoz byl v roce 2015 

nahrazen nádobovým svozem, to znamená, že ke každému RD byly dány nádoby, takové 

hnědé 240 litrové. Na toto jsme požádali TSH aby zkalkulovali cenu, kterou nám předložili a 

tato cena byla řádně schválená v ceníku TSH. Jenom pro zajímavost pytlovým svozem v roce 
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2014 bylo svezeno v období od 1.4. do 15.11.2014 1 587 tun, v roce 2015 od 1.4. do 30.6. 

bylo svezeno 682 tun. To znamená, byl pokles svozu biologicky rozložitelného odpadu. Je to 

také tím suchým létem. Je to dáno klimatickýma podmínkama, není to tím, že bysme mohli 

tyto tuny přesně určit. Pro daný rok. Je to vývoj a je to věc živá.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan Bureš.  

 

Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ANO 2011) 

Já bych paní Mayerová potřeboval, aby jste vysvětlila tady kolegům, ořezy a kácení. Já si 

myslím, že ty prostředky jsme tam dali proto, aby to bylo řádně udělané. Zkuste se k tomu 

vyjádřit, vy jste odbornice.  

 

Ing. Zdena MAYEROVÁ, vedoucí odboru komunálních služeb  
Co se týká ořezu a kácení stromů, tak ty se provádějí přísně na základě požadavků občanů, to 

znamená, pokud se tvoří objednávky jsou tam samozřejmě jména, adresy, telefonní čísla 

občanů, kteří si to přejí. Ke každé věci se svolává místní šetření, většinou za účasti odboru ŽP 

a zde na tomto se zvažuje velice pečlivě, zdali se přistoupí k ořezům nebo ke kácení stromů, 

pakliže tyto stromy jsou ve špatném stavu, popřípadě jiným způsobem občanům vadí, v 90% 

o tom musí OKS mít vyžádaný souhlas OŽP, jako orgánu ochrany přírody. V roce 2013 a 

2014 na základě případu, který se stal ve Zlíně, všichni určitě víte, kdy strom zabil dva 

chlapce, tak nezávislý odborník provedl ve dvou etapách kompletní kontrolu všech stromů 

v Havířově, kdy z této kontroly vyšlo jednoznačně, že je nutné okamžitě pokácet skoro  1 000 

stromů a provést nějaké výchovné a nápravné ořezy tak, aby byla zachována bezpečnost. 

Další část ořezů je na základě požadavků policie, PČR apod. zase z důvodu bezpečnosti, je to 

proto, že stromy nám rostou každým rokem se zvětšuje jejich objem a ty ořezy jsou nutní 

provádět několikrát za rok. Kolem dopravních značení, kolem semaforů, v nebezpečných 

křižovatkách a podobně. Není to to, že bychom si to my vymýšleli nebo nedej bože účelově 

nějakým způsobem vynakládali, je to proto, že ta zeleň je velmi nebezpečná právě proto, že 

žijeme v podmínkách, ve kterých žijeme a za těch 50-60 let ta zeleň nám zestárla a nemáme 

tady věkovou strukturu, která by nám vlastně nahrazovala vynahrazovala v plné míře ty 

stromy, které odcházejí. To znamená, musíme přistupovat k velmi radikálním někdy 

postupům.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, hlásí se pan zastupitel Martinek.  

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já má dotaz na pana náměstka Vachtarčíka. Zaznělo tady, že do sportu bude investováno o 

300 tis. korun zhruba více, než letos. Kdy předpokládáte rozdělení finančních prostředků. 

Protože tady v rozpočtu je nějaká jistota, tedy že peníze budou. Jakou jistotu dáme 

sportovcům, kdy můžou počítat s jakými penězi a můžou se připravovat ten následující rok. 

Zároveň už jsme tady několikrát zmiňovali nějakou koncepci sportu, která dosud není. Je 

potřeba se dívat asi na ten sport v Havířově s nějakým výhledem protože žádný klub, který 

řeknu hospodaří s nějakou větší částkou, asi neplánuje jenom na rok a v minulém volebním 

období jsme se snažili dát sportovcům alespoň nějakou jistotu s delším výhledem. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan náměstek Vachtarčík. 
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Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Stručně řeknu, harmonogram dotace a dary bude schvalovat rada města potažmo 

zastupitelstvo v průběhu ledna a února, aktuálně jsou zpracovávány žádosti z jednotlivých 

oblastí. Po dnešku, pokud bude schválen rozpočet dostanou příslušní předsedové komisí tyto 

přehledy i s celkovou výší, kterou budou rozdělovat, do 11.1. budou výstupy z komisí, do 

konce ledna se žádostmi bude zabývat porada vedení 10.2. projedná dotace rada města a 22.2. 

jsme zařadili mimořádné zasedání ZMH právě kvůli co nedřívějšího schválení rozdělení 

dotací. Jenom připomenu, že v dřívějších letech, když pominu prioritní sporty, a některé 

prioritní akce, tak většina z těch 220 žadatelů o dotaci se dověděla zda dostali a kolik až 

někde na červnovém zastupitelstvu. Takže tady ten posun, že už v únoru budou už všichni 

vědět na čem jsou, je podle mě velmi pozitivní. Navíc druhé kolo možných dotací je podávání 

dotací do konce března.   

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Plawny. 

 

Bc. Marek PLAWNY, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Já jsem nedostal odpověď, nerad bych kolegyni odbyl, až dojede. Ještě možná jednou. V roce 

2014 bylo v rozpočtu 2,2 mil. alokováno na ten bio odpad. Nakonec jsme zaplatili 2,6 mil. 

Kč. Doplácelo se to z jiných kapitol. Přitom se vozily ty pytle, jak říkala paní Mayerová, 

vozily se 3x týdně. V roce 2015 bylo alokováno taky 2,2 mil. Kč, vozilo se sice 5x týdně, 

pokud paní vedoucí říkala správné číslo tak to byla asi polovina a zaplatili jsem 3,8 mil. ten 

můj dotaz zní jenom, proč máme zase v návrhu 2,5 mil. když víme, že to bude stát minimálně 

3,8 mil. Kč. Když TSH ještě zdražují. To není nic proti ničemu. Já se ptám, proč nám tam ten 

milion chybí. Já k tomu dodám, já ten rozpočet podpořím, ale nechápu proč tam, když víme 

dopředu, že tam bude o milion více, proč to potom lepíme odněkud jinud. To je vše.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, jestli chce ještě paní vedoucí něco doplnit? 

 

 

Ing. Zdena MAYEROVÁ, vedoucí odboru komunálních služeb  
OKS samozřejmě ten propočet udělal a předložil v našem návrhu, aby byl plně pokryt svoz a 

likvidace biologicky rozložitelného odpadu. Ale nebylo nám vyhověno. Ono nám na těch 

odpadech vlastně reálně, v případě, že by TSH skutečně zdražily, o průměrně ty 3% z ceníku, 

tak by nám chybělo reálně pro rok 2016 v odpadovém hospodářství 2,7 mil. Kč.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, technická pan zastupitel Martinek.  

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Poprosím o přestávku 10 minut pro náš klub. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, vyhlašuji 10 minut přestávku.  
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PŘESTÁVKA 

 
10minut 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže budeme pokračovat v jednání, prosím zastupitele, aby se přihlásili. Tak můžeme 

pokračovat v rozpravě k bodu č. 34. hlásí se pan zastupitel Martinek  

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Zazněla tady v diskusi celá řada připomínek, z našeho pohledu určitě jsou nedostatky, které 

shledáváme v tomto rozpočtu, věříme, že v příštím roce se podaří řadu z nich odstranit, 

věříme též, že vedení města přistoupí taktéž velmi zodpovědně k rozdělení příspěvků pro 

jednotlivé sportovní subjekty, náš klub se po poradě rozhodl, že tento rozpočet podpoří 

chceme být zodpovědní zastupitelé a nebudeme tedy riskovat rozpočtové provizorium města. 

Děkuji.   

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dál od rozpravy hlásí se někdo, nikdo, tak budeme hlasovat o návrhu usnesení. Já 

bych poděkoval všem zastupitelům. Máme schválený rozpočet na rok 2016. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 343/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

A. Rozpočet města Havířova na rok 2016.  

 

B. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2016: 

 

1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4) 1 475 339,00 tis. Kč 

z toho: tř. 1 – daňové příjmy 891 664,00 tis. Kč 

 tř. 2 – nedaňové příjmy 26 355,00 tis. Kč 

 tř. 3 – kapitálové příjmy 3 500,00 tis. Kč 

 tř. 4 – přijaté transfery 553 820,00 tis. Kč 
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2) Výdaje celkem (a/ + b/) 1 409 831,00 tis. Kč 

a/ výdaje organizačních jednotek MMH 1 141 137,00 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 722,00 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 29 124,00 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 440,00 tis. Kč 

 stavební a silniční správní úřad 50,00 tis. Kč 

 odbor organizační 210 350,00 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 12 142,00 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 269 990,00 tis. Kč 

 odbor správy a rozvoje majetku 241 613,00 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 77 647,00 tis. Kč 

 odbor ekonomický 291 407,00 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 7 652,00 tis. Kč 

 

b/ příspěvky a dotace organizacím 268 694,00 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova 1 104,00 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ (Čelakovského) 1 021,00 tis. Kč 

 MŠ ČSA 993,00 tis. Kč  

 MŠ E. Holuba 1 263,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 999,00 tis. Kč 

 MŠ Kosmonautů 799,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 382,00 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 183,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská 1 740,00 tis. Kč 

 MŠ Okružní 945,00 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 540,00 tis. Kč 

 MŠ Přímá 926,00 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 002,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 1 089,00 tis. Kč 

 MŠ Resslova 825,00 tis. Kč 

 MŠ Sukova 819,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 738,00 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 672,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 918,00 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 627,00 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 3 850,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 3 585,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 571,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 4 100,00 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 3 529,00 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 2 510,00 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 839,00 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 256,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 036,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 3 650,00 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 3 370,00 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 5 969,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 913,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 851,00 tis. Kč 

 ZŠ Školní 2 735,00 tis. Kč 
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 ZŠ a MŠ Zelená 1 100,00 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 4 021,00 tis. Kč 

 ASTERIX – Středisko volného času Havířov 2 511,00 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 21 867,00 tis. Kč 

 - účelově  určený  příspěvek  na  provoz   na  základě  

smlouvy    o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za 

jeho výkon uzavřené mezi Domovem seniorů Havířov a 

Moravskoslezským krajem na zajištění financování sociálních 

služeb zařazených do základní krajské sítě sociálních služeb 

 

 Městská knihovna Havířov 18 283,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 39 026,00 tis. Kč 

 SANTÉ – Centrum ambulantních a pobytových sociálních 

                 služeb Havířov 
9 048,00 tis. Kč 

 - účelově  určený  příspěvek  na  provoz  na  základě  smlouvy      

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 

uzavřené mezi SANTÉ a Moravskoslezským krajem na 

zajištění financování sociálních služeb zařazených do 

základní krajské sítě sociálních služeb 

 

 Sociální služby města Havířova 28 801,00 tis. Kč 

 z toho: 

účelově  určený  příspěvek  na   provoz  na  základě  smlouvy       

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 

uzavřené   mezi   Sociálními   službami   města   Havířova             

a Moravskoslezským krajem na zajištění financování 

sociálních služeb zařazených do základní krajské sítě 

sociálních služeb 

21 610,50 tis. Kč 

 Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 30 688,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 37 000,00 tis. Kč 

 

 

3) Financování celkem - 65 508,00 tis. Kč 

z toho: uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 

prostředků 

-112 540,00 tis. Kč 

 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +47 032,00 tis. Kč 

C. Účelově vázané finanční prostředky v rámci příspěvku na provoz 1 699,00 tis. Kč 

 z toho: ZŠ – dofinancování mezd řidičů a závozníků 1 072,00 tis. Kč 

  ZŠ – odměny vedoucím kroužků 453,00 tis. Kč 

  ASTERIX – Středisko volného času Havířov 174,00 tis. Kč 

 

 

D. Zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje, Fondu rozvoje hospodářských aktivit, 

Fondu životního prostředí, Fondu nájemního bydlení, Fondu veřejně prospěšných aktivit, 

Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku 

ve městě Havířově (dále jen Fond bezpečnosti), Sociálního fondu do rozpočtu města 

Havířova na rok 2016, dle důvodové zprávy. 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2016 dle důvodové zprávy. 
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344/8ZM/2015 

14:53 hod. 

35. Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan zastupitel Jantoš. 

 

Ing. Pavol JANTOŠ, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den pane primátore, vážení zastupitelé, dámy a pánové. Já navrhuju odložení tohoto 

bodu a dopracování z těchto důvodů. V příloze č. 1 nejsou nikde uvedené náklady na externí 

právní služby za rok 2015. Ať jsem hledal, jak jsem hledal nikde jsem to tam nenašel. 

V příloze č. 2 náklady na opravu balkonů a lodžií vůbec neodpovídají skutečnostem, když 

jsem se podíval na ty tři vypsané domy, které tam jsou, tak vím jenom, že na Kubelíkovou 10 

dle projektové dokumentace jsou přibližně 3 mil. Kč. A potom bych měl ještě jeden dotaz, na 

ředitele MRA, chtěl bych zdůvodnění, proč máme snížené příjmy z nájmu nebytových prostor 

z 20 na 18,5 mil. Kč. Děkuju.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, takže dáme prostor nejdřív panu řediteli ať reaguje hned na dotaz.  

 

Ing. Pavel TICHÝ, ředitel MRA, s.r.o. 

Dobrý den vážený pane primátore, vedení města, zastupitelé, vážení hosté. Dovolte mi 

reagovat na podnět pana Jantoše. Snížení z 20 na 18,5 mil. u výnosů z nájmu nebytových 

prostor je dáno tím, že byly schválené individuální výjimky z výše nájemných a výše 

nájemného v nebytových prostorech určuje město. Ne MRA.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře děkuji, ještě může doplnit, dávám přednost panu Jantošovi, ať jestli chce doplnit svůj 

dotaz nebo upřesnit.  

 

Ing. Pavol JANTOŠ, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak vás poprosím o zpracování tabulky, abych si mohl vyhodnotit, jestli ty snížené nájmy 

udělaly tuto částku 1,5 mil. Děkuju.   

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, chce pan ředitel hned reagovat?  

 

Ing. Pavel TICHÝ, ředitel MRA, s.r.o. 

Chcete prosím vás nějakým způsobem konkretizovat historicky zpětně do jakého období? 

 

Ing. Pavol JANTOŠ, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já nevím, ale celou dobu se bavíme o roku 2015-12-20 

 

Ing. Pavel TICHÝ, ředitel MRA, s.r.o. 

Takže za rok 2015, děkuju.  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Rapant 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak ještě jednou pěkné odpoledne, já bych zase tlumočil stanovisko FV, který doporučuje 

ZMH schválit usnesení navržené v předloženém materiálu. Přesto bych i já zmínil pár svých 

postřehů. Protože ne všechny údaje jsou v materiálu dostupné, rád bych měl přehled a 

dostatek informaci, které nám opozičním zastupitelům nejvíce chybějí. V návrhu hospodaření 

je například uvedená částka 6 mil. za spotřebu energií u volných bytů. Tato částka neustále 

roste, a nikdo s tím nic nedělá, nikomu to nevadí, protože to nejde z jeho kapsy. Já bych tedy 

rád věděl, kolik má město volných bytů a jejich přehled za posledních 5 let. V jakých 

lokalitách tyto byty jsou, celkovou podlahovou plochu těchto bytů. To samé bych rád věděl u 

nebytových prostor. Dále, protože takový plán neexistuje, aby byl zpracovaný akční plán na 

snižování těchto energií, dále odpověď, proč vedení MRA nemá plán na snižování těchto 

volných bytů. A co udělá pro to, aby tyto byty obsadilo a město nemuselo na tyto byty 

neustále doplácet. Podobně by mě zajímalo, komu MRA platí 3,3 mil. za poradenské služby a 

audity. Dále položka opravy volných bytů. Vydat 50 mil. Kč ročně na tyto opravy a přitom se 

omezit z velké části jen na výměnu elektrorozvodů v bytě, mi přijde jako nehorázné mrhání 

s penězi. Když jsem si vydělil tuto částku, počtem volných bytů, které MRA za rok opraví, 

tak mi to vychází nějakých 125 tis. na byt. Naopak firmy, které pro MRA pracují, si stěžují, 

že z těchto oprav sotva pokryjí své náklady. Ptám se tedy vedení MRA, když navíc probíhají 

soutěže na tyto práce, kde se chlubíte, že se výrazně ušetří, kam tyto peníze jdou? Lidé, kteří 

takto opravené byty dostávají, si oprávněně stěžují a ptají se, co je tam opravené, vždyť je 

pouze vymalováno. Že si musí spoustu věcí dodělat, případně dokoupit za své peníze. Proč v 

této částce 125 tis. není  nová kuchyňská linka, proč nejsou kompletně rekonstruovány 

sociální zařízení. Jsem přesvědčen o tom, že pokud je výběr firem transparentní, a výběrová 

řízení na tyto práce probíhají za férových podmínek, tak toto vše je reálné za tyto prostředky 

provést, včetně přiměřeného zisku. Jak jsem slyšel minulý týden z úst pana ředitele MRA, že 

plánuje zdražit byty v městských bytech s argumentem, že RPG a všichni kolem jsou dražší, 

tak takovým způsobem volné byty nezaplníme a dlužné nájemné nesnížíme. Ba právě naopak. 

Pak se ptám, zda nestojí za úvahu, aby se vedení města zamyslelo nad provedením 

personálních změn ve vedení MRA. Jestliže to nedokáže tyto situace řešit. Děkuji.   

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu zastupiteli, trošičku jste mě zaskočil, protože to je spoustu otázek a za chvíli jsou 

interpelace, které mohly i v rámci interpelací zaznít pane Rapante, ale dobře, beru to, nevím 

jestli v tuto chvíli, je to spousta otázek možná spíš písemnou formou bude třeba odpovědět. 

Ptám se pana ředitele, jestli chce na něco okamžitě reagovat? Nechce, táži se tady jednatelů, 

zda chcou reagovat? Ne dobře, takže půjdeme dál je přihlášen pan zastupitel Šlachta.  

 

Ing. Karel ŠLACHTA, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Já spíš mám žádost o poskytnutí informací. Já jsem 

minule vystupoval v interpelacích, kdy jsem požádal o nějaké výsledky, bylo mi odpovězeno, 

že si je mohu najít na justice.cz. Tak tak asi ne. Proto žádám informaci a to následovně. 

Náklady na mzdy zaměstnanců právního oddělení MRA, s.r.o. za měsíc říjen - prosinec 2014 

Náklady na mzdy zaměstnanců právního oddělení MRA, s.r.o. za měsíce leden – listopad 

2015.  

Za třetí veškeré smlouvy 2014 a 2015 mezi MRA a Mgr. Adamem Preislerem  a to včetně 

všech případných příloh objednávek, faktur či jiných obdobných listin.  
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Dám to písemně, prosím vás s tím, že bych opravdu potřeboval tyto věci jak už bylo 

předeslané panem Jantošem, že tyto informace nejsou. Děkuji vám.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji, dál do rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo, takže já končím rozpravu a budeme 

hlasovat, je tady návrh pana zastupitele Jantoše odložit tento materiál. Takže budeme hlasovat 

o odložení.  

 

Hlasování o odložení materiálu: 
Pro:                            15 

Proti:                          24 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno, teď budeme hlasovat o původním návrhu usnesení. Prosím o 

hlasování.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:             26 

Proti:   1 

Zdržel se:            14 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 344/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2016 včetně finančního plánu údržby 

domovního fondu města Havířova na r. 2016 dle příloh č.1, č.2 a č.3. 

 

 

345/8ZM/2015 

14:56 hod. 

36. Návrh plánu hospodářské činnosti při provozování kanalizace  

      pro veřejnou potřebu na r. 2016 
                                                                    

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu a je přihlášen opět pan zastupitel Rapant, jako předseda FV. 
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Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Takže já budu opět tlumočit stanovisko FV. FV nedoporučuje zastupitelstvu města schválit 

materiál v předložené podobě. A to zejména s ohledem na údaje uvedené v příloze materiálu, 

kde výnosy neodpovídají předpokládaným nákladům s ohledem na předpokládaný nárůst ceny 

stočného. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, hlásí se pan náměstek Bureš.  

 

Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ANO 2011) 

Já bych na to reagoval a paní Pětvalskou bych vyzval, aby vysvětlila ten renons, který vznikl 

při předkládaném materiálu, děkuji mockrát.  

 

Ing. Šárka PĚTVALSKÁ, vedoucí střediska provozu a údržby kanalizací TSH a.s. 

Dobré odpoledne pane primátore, zastupitelé, já bych jenom uvedla tu přílohu na správnou 

míru. A to, že návrh na rozpočet 2016 jsme dělali do konce 8. měsíce. To znamená za prvních 

7. Měsíců činnosti splaškové kanalizace. Kdežto potom jsme aktualizovali předpokládané 

výnosy a náklady za rok 2005 a to už za 10 měsíců. Tím vznikly dané niance.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji. Pan náměstek chce ještě reagovat? 

 

Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ANO 2011) 

Já bych ještě dodal, že jsme s OKS domluveni, že ohledně kanalizace a proplacení vlastně 

částek budeme proplácet přímo jenom faktury, které nám předloží, takže částka 1.4 mil která 

tam je dána nemusí být ani vyčerpána. Budou proplacené konkrétní faktury. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dál do rozpravy hlásí se někdo? Nikdo, takže já končím rozpravu a budeme hlasovat o 

návrhu usnesení 

Pan náměstek mě teď zmýlil, že byl návrh na odložení, nebyl, bylo doporučeno FV 

neschválit. Dobře jsme hlasovali. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            27 

Proti:                        0 

Zdržel se:                   12 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 345/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na r. 2016 ve 

znění dle přílohy   

 



52 
Zápis z 8. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 14.12.2015 
 

346/8ZM/2015 

14:57 hod. 

37. Příprava výběrového řízení Moravskoslezského kraje na dopravce  

      k zajištění dopravní obslužnosti oblasti „Karvinsko a Orlovsko“  

      veřejnou linkovou dopravou a změna způsobu financování   
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu a prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 346/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. Způsob financování dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou 

osobní dopravou v oblasti Karvinsko a Orlovsko formou příspěvku, placeného 

Moravskoslezskému kraji včetně rozsahu dopravní obslužnosti v této oblasti 

 

2. Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní 

obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast 

Orlovsko mezi statutárním městem Havířov a Moravskoslezským krajem dle přílohy  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy 

 

          Z: vedoucí OKS 

          T: 12/2015  
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347/8ZM/2015 

14:58 hod. 

38. Dodatek č. 3 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně  

      souvisejících kanalizací (statutární město Havířov  

      – SmVaK Ostrava a.s.)   
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu a prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 347/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

Dodatek č. 3 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací č. 

2/OKS/2012 mezi statutárním městem Havířov a Severomoravskými vodovody a 

kanalizacemi Ostrava a.s., IČO: 45193665 ve znění dle přílohy 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 3 k Dohodě o vzájemných 

vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací č. 2/OKS/2012   

 

                                                                                                Z: vedoucí OKS 

                                                                                                T: 12/2015 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Máme 15 hodin, takže máme tady bod č. 47 – INTERPELACE A VYSTOUPENÍ OBČANŮ.  
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I N T R P E L A C E 
 

INTERPELACE č. 1                                                                                 MMH/114 857/2015 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

První je přihlášen pan zastupitel Jantoš. 

 

Ing. Pavol JANTOŠ, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Ještě jednou dobrý den, takže, jako zastupitel statutárního města Havířova žádám, podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

o poskytnutí následujících informací: 

1. veškeré smlouvy uzavřené Městskou realitní agenturou, s.r.o. v roce 2015, na jejichž  

    základě MRA, s.r.o. poskytla třetím osobám dar, sponzorský příspěvek či jiné obdobné  

    plnění bez ekvivalentního protiplnění. 

2. veškeré smlouvy uzavřené MRA, s.r.o. v roce 2015, které se týkaly propagace (reklamy)  

    MRA, s.r.o. 

3. seznam služebních cest jednatele MRA, s.r.o. pana Róberta Masaroviče, MSc., které se  

    uskutečnily v roce 2015, jejich účel, vyúčtování těchto služebních cest a zprávy z těchto  

    služebních cest. 

4. seznam osob, které MRA, s.r.o. v roce 2015 dodávaly či dodávají kancelářské potřeby,  

    veškeré smlouvy uzavřené s těmito osobami, veškeré objednávky, faktury a případně další  

    doklady prokazující množství odebraných kancelářských potřeb za rok 2015 a celkovou  

    hodnotu odebraných kancelářských potřeb, a to do dne podání této žádosti. 

5. seznam osob, které dodávaly zboží či materiál pro oddělení údržby (resp. Středisko  

    vnitřních zakázek a MTZ) MRA, s.r.o. v roce 2015, jejich dodací lhůty, celkovou hodnotu  

    tohoto dodaného materiálu nebo zboží za rok 2015 do dne podání této žádosti a podíl  

    jednotlivých osob, v jakém se podílely na dodávkách tohoto materiálu nebo zboží. 

6. předávací protokol, na základě kterého došlo k předání dokumentů souvisících s pracovní    

    náplní ředitele společnosti MRA, s.r.o. 

A jelikož jsem nebyl spokojený s odpovědí na mou interpelaci, že prý pan ředitel nic nedostal, 

tak žádám po vedení MRA,:  

7. poskytnutí auditorské zprávy z provedeného forenzního auditu, který se společnosti MRA,  

    s.r.o. za období 2012 až 2014 provedla společnost Enst&Young Audit, s.r.o. 

8. výzvu k podání nabídky, včetně hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek, kterou  

    zmínil ve své odpovědi na „interpelaci č.5“ ze dne 5.10.2015 ředitel MRA  

    Ing. Pavel Tichý. 

9. nabídky společnosti KPMG Česká republika, s.r.o., Enst&Young Audit, s.r.o.,  

    PricewaterhouseCoopers Česká republik, s.r.o., které zmínil ve své odpovědi na  

    „interpelaci č. 5“ ze dne 5.10.2015 ředitel MRA Ing. Pavel Tichý. 

10. zápis nebo protokol z jednání hodnotící komise, která posuzovala a hodnotila nabídky  

      společností KPMG Česká republika, s.r.o., Ernst&Young Audit, s.r.o.,  

      PricewaterhouseCoopers Česká republik, s.r.o., 

11. smlouvu, na jejímž základě společnost Ernst&Young Audit, s.r.o. provedla forenzní audit     

      za období 2012 až 2014 ve společnosti MRA, s.r.o., včetně příloh. 

Žádám, aby mi výše uvedené informace byly poskytnuty na moji e-mailovou adresu a to ve 

lhůtě podle tohoto zákona a to do 15 dnů.  

Pane primátore, mám ještě jeden bod. Můžu ho vzít? 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Můžete pokračovat. 
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Ing. Pavol JANTOŠ, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Takže, jako zastupitel smH bych se chtěl vyjádřit k události, která se stala na MRA dne 

13.11.2015. byl to pátek a to je v této společnosti neúřední den. V tento den seděla paní 

Kolářová ve své kanceláři za přítomnosti kolegů paní Vartové a pana Lukáše Valáška. A 

podotýkám, měli přivřené dveře. Paní Kolářová se vyjádřila vulgárním způsobem o 

nefunkčnosti schvalovacích protokolů k nájemním smlouvám. Když jsem se jí zeptal oč se 

jedná, tak mi celou záležitost vysvětlila. Ani se jí nedivím, že není spokojená s tímto 

protokolem. Ptám se, která chytrá hlava vysvětlila, aby smlouvu parafovalo 9 lidí? To s potom 

nedivím, že se podpisy smluv prodloužily až trojnásobně. Což je možná jeden z důvodu, proč 

se byty neplní. Chtěl bych se zeptat jednatele společnosti MRA, s.r.o. pana Róberta 

Masaroviče: 

Jaký vulgární výraz použila paní Kolářová? 

Jaký KODEX zaměstnance jste myslel, který porušila paní Kolářová, protože ve společnosti 

MRA, s.r.o. takový dokument v té době neexistoval? 

Z celé události mi vyplývá, že vy pane jednateli, Róberte Masaroviči posloucháte za dveřmi, 

co si zaměstnanci mezi sebou říkají a když vás nechválí, tak jsou ihned propouštěni. Co je to 

za metoda řízení společnosti? Já to nemám strach nazvat Estébáckou nebo Stalinistickou 

metodou. Pane jednateli, společnosti MRA, Róberte Masaroviči, tady nejste v KLDR, ale 

v České republice, kde platí zákony, které chrání zaměstnance, před takovými lidmi, jako jste 

vy.  

Mám v ruce dokument, kdy 85 zaměstnanců MRA podepsalo nesouhlas s výpovědí, kterou 

dostala paní Kolářová, což jsou přibližně 2/3 zaměstnanců. Dále mě překvapuje nátlak ze 

společnosti MRA, s.r.o. na paní Kolářovou, ať si podá výpověď sama, jinak dostane výpověď 

za zvlášť hrubé porušení povinností, podle §52 písmeno g) zákoníku práce. Chci se zeptat  

pana jednatele společnosti, Róberta Masaroviče, jaké zvlášť hrubé porušení povinností paní 

Kolářová provedla? 

Po prostudování všech dostupných údajů a dokumentů a zjištění všech okolností, bych 

navrhoval pane primátore, aby výpověď paní Kolářové byla zrušena. A na závěr už jenom 

chci říct. nedivím se zaměstnancům společnosti MRA, s.r.o., že se odmítli účastnit oslav 

výročí založení MRA s tímto vedením společnosti. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, takže samozřejmě bude vám odpovězeno písemně, co se týče paní Kolářové, tak rada 

města se bude zabývat tímto problémem, protože je to čerstvá záležitost, takže nám přišly 

nějaké materiály, já jsem si vyžádal stanovisko ředitele společnosti i předsedy odborů, dneska 

mi to přišlo na stůl a neměl jsem možnost se na to ani podívat. Jsem se připravoval na ZMH. 

táži se teď jednatelů, zda chcou teď reagovat okamžitě, nebo nechcou reagovat. Protože byli 

tázáni přímo, tak musím se jich zeptat. Písemně. Pan Masarovič chce, takže prosím. 

 

Róbert MASAROVIČ, MSc., člen Rady města Havířova (ANO 2011) 

Vážení občané, zastupitelé, pan primátor, pan Jantoš. Já si nesmírně cením Vaší péče o blaho 

společnosti MRA, mám dvě poznámky. 

Audit vám vydat nemohu, protože jste v něm určený jako osoba podezřelá s indikativní 

škodou 65 mil Kč za roky 12, 13, 14. Už jsme vám to řekli, už jsme vám to poslali, policie 

nám to zakázala. Já to prostě nemohu udělat. Ano?  

A zadruhé k pracovněprávnímu sporu se vyjadřovat na ZMH nebudu, protože mi to zákon 

nedovoluje. Čili vám odpovím přiměřeně ve lhůtě, kterou stanová zákon. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, paní zastupitelka Radová. 
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INTERPELACE č. 2                                                                                 MMH/114 867/2015 

 

Eva RADOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobré odpoledne vážený pane primátore, jako zastupitelka smH žádám podle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů  

o poskytnutí následujících informací: 

Auditorskou zprávu z auditu, který byl proveden během roku 2015 ve společnosti  

ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

Žádám, aby mi byly výše uvedené informace poskytnuty na e-mailovou adresu a to ve lhůtě 

15 dnů od doručení této žádosti. Děkuji za vyřízení. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, paní zastupitelka Feberová. 

 

INTERPELACE č. 3                                                                                 MMH/114 869/2015 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Ještě jedenou pěkné odpoledne, já bych se chtěla vrátit k 8.12.2015 kdy jsme ve školské 

komisi hodnotili návrhy na nominace na ocenění pedagogických pracovníků ke dni učitelů 

v březnu budoucího roku. Přišlo 11 nominací, ale v zásadách pro oceňován je uvedeno, že 

může být v Havířově oceněno pouze 5 pedagogů max. 5. Chtěla bych podat návrh na úpravu 

zásad ve školské oblasti, alespoň na 10 pracovníků, protože mi připadá takové dosti 

nešťastné, proč by se mělo šest z nominovaných vyškrtnout, když to byli lidé, kteří byli 

nominováni z nějakého důvodu, ať už z v oblasti mimoškolní, co dělají navíc s dětma, ne 

v rámci své vyučující povinnosti základní, ať už v práci v tvorbě projektu, nebo práce 

s nadanými žáky nebo naopak práce se žáky se specifickou poruchou učení, kterých nám 

neustále, bohužel, přibývá. No a tito kantoři si myslím, že tímto oceněním by byli motivováni 

do další své činnosti a tím, že by se jim nedostalo tady této nějaké úcty k té jejich práci, tak by 

byla opačná určitě nějaká negativní na ně prostě dopad. Takže proto bych se přikláněla 

k tomu, aby se tam upravil ten počet. Vzhledem k tomu, že v Karviné oceňují 26 pedagogů, 

v Orlové, Těšíně 10,11, tak si myslím, že bychom se mohli na tu hranici těch 10 pedagogů 

taky dostat. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Také děkuji. Pan náměstek určitě vnímá a samozřejmě se připraví materiál s vašim návrhem 

do rady města. Nemůžu predikovat výsledek s ohledem na to, že nejsou pouze tyto kategorie, 

že se tam zároveň oceňují i děti, jestli se nepletu, byly dva různé pohledy, jestli více nebo 

méně, je to všechno o diskusi a určitě ještě vznikne kolem toho dost diskuse a já se nebráním, 

protože těch pedagogů, kteří zaslouží ocenění je ve městě hodně, kde najít tu správnou míru. 

Určitě budeme se tím zabývat. Pan zastupitel Plawny. 
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INTERPELACE č. 4                                                                                 MMH/114 871/2015 

 

Bc. Marek PLAWNY, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

 

Já ještě než začnu, chtěl bych říct jednu věc. Měli jsme tady přestřelku kvůli MRA. Víme, že 

jsou tu lidé, kteří tam předtím pracovali a teď jsou tam lidé, kteří tam teď. Já jsem v MRA 

nepracoval, ani nehodlám pracovat, nicméně podle mých informací, nálada mezi zaměstnanci 

je opravdu na bodu mrazu a myslím si, že by s tím mělo vedení města něco dělat, protože to, 

že už je nespokojených možná 90% zaměstnanců je pozoruhodné. 

Můj první dotaz bude také na MRA. Chtěl bych informovat, v kolika bytech MRA, nebo které 

spravuje MRA, bydlí lidé bez právního základu? To znamená, bez nájemní smlouvy. Já jsem 

totiž viděl, že rada opakovaně, a nebyl to jediný případ, ve výjimkách, obnovuje lidem nájmy, 

kteří tam bydlí bez nájemní smlouvy 3, 5, ale viděl jsem v zápisu ale i 10 let. Já si myslím, že 

to je nehorázné vůči těm lidem, i když v minulosti pochybili, ale už mají napravené své 

závazky, aby 10 let někdo bydlel v městském bytě bez nájemní smlouvy. Díky.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, bude zodpovězeno. Pan zastupitel Rapant.  

 

INTERPELACE č. 5                                                                                 MMH/114 875/2015 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já mám toho trochu víc, já bych poprosil o čas. Já se nejdříve vrátím ke společnosti ZÁMEK 

Havířov. Nedávno proběhla tiskem informace, že na zámku proběhlo natáčení pořadu ANO 

ŠÉFE. V té souvislosti proběhla tiskem rovněž informace, že společnost porušila dohodu s TV 

PRIMA, týkající se zveřejnění výsledků. Já bych chtěl porosit paní jednatelku, která údajně 

byla nositelkou této myšlenky, aby nám zastupitelům tady do mikrofonu odpověděla, jak 

společnost v pořadu obstála, zda společnosti hrozí nějaké sankce za porušení smlouvy a kdo 

případně tuto sankci zaplatí. Podobně bych rád slyšel odpověď, když se tady naposledy 

hovořilo o zadání auditu ve společnosti ZÁMEK, byl-li už audit ukončen, s jakým výsledkem, 

kolik tento audit stál a kdo ho zaplatil.  

 

Další věc, rozsvěcení stromku a koncert Kryštofů. Krásná, povedená akce. Přesto nevím jak 

vedení města a ostatní z vás, kteří se byli podívat na rozsvícení Vánočního stromku a na 

následný koncert skupiny Kryštof, ale já jsem si to moc neužil. Tím nechci kritizovat. Ale je 

třeba, aby se o tady těchhle  těch věcech hovořilo a přijala se opatření do budoucna. Ale 

k věci. Ten, kdo měl na starosti přípravu a zajištění bezpečnosti návštěvníků, tak ten svou roli 

rozhodně nezvládl. U nás v branži bychom řekli, že nedostatečně vyhodnotil rizika. My víme 

o rizicích, která návštěvníkům hrozí, a nedokážeme přijmout opatření, k jejich minimalizaci. 

Mám na mysli neuzavření prostoru pro veškerou dopravu. Víte, já jsem stál na obrubníku před 

OD ELÁN a místo zážitku z krásného ohňostroje a koncertu Kryštofů, jsem neustále trnul 

v obavě, kdy někoho z toho nekontrolovatelného davu zachytí autobus a skončí pod jeho koly. 

Sice tam byli městští strážníci, kteří se snažili zajistit přechod pro chodce a později i policisté 

v autě. Ale tím riziko nezmizelo. Rád bych tedy apeloval na organizátory ab si z tohoto vzali 

ponaučení, protože tentokrát jsme měli štěstí, že se nikomu nic nestalo a byl bych nerad, 

abychom svým nic neděláním udělali někoho z nás, občanů města nešťastnými. Příště, na 

podobně velké akci, kdy bude předpoklad většího počtu návštěvníků by bylo žádoucí, kdyby 

odpovědní raději odklonili veškerou dopravu na nezbytně nutnou dobu včetně autobusů. Na 

tuto interpelaci mi nemusíte zasílat odpověď, stačí mi příslib, že se tím kompetentní budou 
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zabývat. Děkuji. Na závěr ještě chci pochválit krásnou, novou Vánoční výzdobu na Hlavní 

třídě, opravdu se povedla a je luxusní.  

 

Další interpelaci, v poslední odpovědi na interpelaci, týkající se funkčnosti osvětlení 

veřejného osvětlení v důsledku prorostlých stromů v prostoru ulice Dlouhé, bych přidal ještě 

ulici Okrajovou, směrem k FÚ, kde je to naprosto stejné. Doporučil bych kompetentním, aby 

si občas večer udělali procházku městem a opravdu by mě zajímalo, kde se utratilo těch 10 

mil. Kč. Za ořezy stromů. A těch dalších 10 v novém rozpočtu, by mohlo na tyto moje 

požadavky stačit. Podobně jsem zaznamenal stížnost občanů z domu na ulici Mánesova12, 14, 

16, kde stál vždy sloup veřejného osvětlení. Ten byl tuším předloni z důvodu havarijního 

stavu odstraněn a od té doby nebyl nahrazen novým. Elektro kabely se propojily, zakopaly do 

země a nyní je tam taková tma, že nevidíte na metr chodníku před sebou a je to další 

potencionální riziko úrazu a nebezpečí pro občany. Nechápu takový způsob jednání 

odpovědných. Rád bych, kdyby se tím někdo zabýval a toto pochybení napravil tím, že tam 

bude instalován nový sloup veřejného osvětlení. Ani zde nežádám odpověď, odpovědí mi 

bude nový, funkční sloup veřejného osvětlení.  

 

A teď to podstatné, co jsem chtěl říct. Já mám na vás jeden požadavek, pane náměstku 

Vachtarčíku a jeden dotaz. Začnu dotazem. Jak to bude s dotacemi? Víte, vy jste tady s panem 

Špokem rozbili vše, ať už to bylo dobré nebo špatné a hrajete se subjekty ve městě neustále 

nějakou hru na schovávanou. Nikdo ve městě nemá odpovídající informace co a jak bude 

s dotacemi. To nemluvím jen o sportovcích, to nevědí ani vaši podřízení z magistrátu. Víte, 

nejhorší je nejistota, kdy některé subjekty nevědí, zda vůbec mohou počítat s podporou města 

nebo nemohou. Ano, vy, pane náměstku, vy tu jistotu máte. Protože jestli něco uděláte nebo 

neuděláte, vám peníze z města za ten chaoz, který svým jednáním vyvoláváte, na účet přijdou. 

Když provedu srovnání s vašim předchůdcem na místě náměstka, tak mohu konstatovat, že 

Vy osobně jste tady toho moc pro město neudělal. Viz příklad. Už z kraje roku, jste mi při 

odpovědi na mou interpelaci, týkající se sportu odkazoval na stále platnou koncepci sportu. 

Víte vy vůbec, co je jejím cílem? Já vám to připomenu. Cílem koncepce je navrhnout kroky, 

které by město mělo učinit, aby se situace v havířovské tělovýchově a sportu trvale zlepšovala 

a to na úroveň významu a postavení města Havířova v regionu a porovnatelnost s vyspělými 

zeměmi EU. Jaký je výsledek Vašeho ročního působení? Situace se trvale zhoršuje. Dále se 

v koncepci píše, že hlavním cílem a záměrem města je vytvářet lepší podmínky pro rekreační, 

výkonnostní, ale i vrcholový sport. Vytvářet dobré podmínky pro život ve městě.  Víte vy 

vůbec, kolik máme aktivních sportovců olympioniků, kteří startovali na OH? Jak je pane 

náměstku podporujete, jak jim vytváříte podmínky? Do médií a na vyhlašování osobností se 

jako zástupce vedení rád chlubíte úspěchy oceněných občanů, jak je podporujete, ale to nejsou 

vaše úspěchy, to není ani vaše zásluha. Já pozoruji, ostatní možná to tak nevnímají, protože se 

v tom neorientují, ale když je někdo oceněn, tak je předpoklad, že by měl mít zajištěnou 

podobnou podporu, mít tu jistotu, jako měl do té chvíle. Jaké je potom překvapení oceněných, 

když jako poděkování jim jsou dotace kráceny a nebudu uvádět na úkor koho a kdo za tím 

stojí. To už jsem zmínil v úvodu. Ale k tomu se ještě zanedlouho vrátím. Na posledním 

zastupitelstvu jsem upozorňoval, že by neměly na jednání být předkládány variantní řešení 

usnesení, že je to vaše specialita, to už jsem také říkal. Nyní už vím, že to pramení z toho, že 

vy pane náměstku, se neumíte rozhodovat. Stejný postup jste totiž zvolil, když jste nám 

naposledy do sportovní komise poslal variantní řešení na způsob rozdělování dotací 

sportovcům. Ten paskvil, co jste tam poslal, že se dotace budou rozdělovat podle kritérií, 

která nejsou schválená ani známá nebo podle toho, jak se kluby na váš nátlak musely 

domluvit nebo se nedomluvily, o tom vypovídají. Vypovídá o tom i to, jak jako tvůrci tohoto, 

komunikujete mezi sebou ve vašem hnutí. Protože i vaši zástupci ve sportovní komisi se nad 
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tím pouze podivovali. Na jednu stranu se vám nedivím, že se vám něco těžko prosazuje, 

protože váš názor je potlačován především vašim šéfem. Tím v žádném případě nemám na 

mysli pana primátora, ten by vám mohl být v tomto příkladem. Mám na mysli šéfa vašeho 

hnutí. Nyní se vrátím k mému požadavku z úvodu. Vyzývám vás, pane náměstku, začněte 

prosím korektně v profesionální rovině řešit dané požadavky ve prospěch všech občanů 

našeho města. Děkuji vám za ně všechny. A závěrem ještě jeden postřeh. Je s podivem pane 

náměstku, že do komise pro výběr nového ředitele SSRZ nebyl nominován žádný zástupce za 

ČSSD přes to, že v komisi mají svého zástupce všechny zbývající strany zastoupené v ZMH. 

teď, když si na toto místo vy pane náměstku s panem Špokem dosadíte někoho z vašeho 

tábora, tak se děsím toho, co s touto organizací bude. Můžu vám ale slíbit, že vaše 

připravované plány s touto organizací a cokoli tam budete konat, my budeme pozorně 

sledovat a věřte, že budete mít zastupitelům co vysvětlovat. A jelikož papír toho snese hodně, 

tak na tuto interpelaci od pana náměstka nežádám odpověď, protože by stejně byla 

v podobném, nic neříkajícím duchu, jako ty jeho předchozí. Pro mě bude odpovědí výsledek 

vaší práce. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, ptám se pana náměstka, nechce reagovat? Dobře. Pan zastupitel Jantoš. 

 

 

INTERPELACE č. 6                                                                                 MMH/114 879/2015 

 

Ing. Pavol JANTOŠ, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Ještě jednou dobrý den, já jsem chtěl reagovat, vidím, že pan Masarovič odešel. Na ten dopis, 

který mi tvrdí, že mi nemůže podat ten audit. Když se dívám, vy jste všichni dostali 

interpelace, máte to před sebou, tak se podívejte, to je papír, který není nikým podepsaný, kde 

k mému překvapení zjišťuju, že figuruje jméno pana Hrabčáka, který nastoupil na MRA 

v roce 2014, kolem 15. prosince, jestli se nepletu po jednání zastupitelstva. A není napsáno, 

že zakazuje, je řečeno, že žádá. A podle jakého zákona? Věřte, že si ověřuju tento papír, jestli 

vůbec pravý, nebo ne. až to budu mít podložené, tak potom vystoupím ještě jednou. Děkuji na 

shledanou.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Šimek. 

 

INTERPELACE č. 7                                                                                 MMH/114 880/2015 

 

Mgr. Rudolf ŠIMEK, člen Zastupitelstva města Havířova (HPH) 
ŠIMEK, Hnutí pro Havířov, jen na úvod takovou kratší repliku. Papír snesen všechno, ale asi i 

mikrofon snese všechno. A teď k věci. Chtěl bych podpořit návrh paní kolegyně Feberové 

s oceněním kantorů na dnu učitelů v březnu roku 2016. V roce 2006, to bylo těsně po 50 

letech založení města, bylo oceněno také 10 kantorů, to je poznámka jedna.  

A poznámka druhá, v Havířově je asi tak 1000 kantorů, kteří bývají navrženi a posléze také 

oceněni, ne jen za práci, kterou odvádějí v hodinách svých předmětů, ale především za to, co 

dělají s dětmi po své pracovní době. A jestliže tady máme těch 1000 kantorů a my ročně 

oceníme 5, tak když si to tak snadno vydělíme, tak nám vyjde, že primátora a náměstek 

primátora kantoru z Havířova popřejou a poděkujou mu za jeho odvedenou práci, asi tak 

jednou za 200 let. Dekuju. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji, takže opakuji, že se budeme intenzivně zabývat jednak náměty z komise a 

materiál do rady, abychom mohli tuto situaci změnit. Přihlášený je pan zastupitel Plawny. 

 

INTERPELACE č. 8                                                                                 MMH/114 882/2015 

    

Bc. Marek PLAWNY, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Já jsem na to zapomněl poprvé, nebude to ani interpelace. Bude to výjimka, chtěl jsem 

poděkovat radě města za to, že udělala, nebo utvořila komisi na Havířov-Podlesí, je to takové 

poloviční vítězství, město nám neprošlo. Ale o to víc bych chtěl poděkovat, že akceptovala 

návrhy, které jsme dali, nebo které jsem dával. A ač chápu, že se ta jména nemusela líbit, že je 

akceptovali. Tak za to velký dík.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, a teď momentálně nejsou přihlášeni žádní zastupitelé, takže vystoupení občanů, jako 

první je přihlášen Ing. Břetislav Petr je to v záležitosti finanční pokuty pro sdružení SGT 

Havířov. Mám tady napsáno ústní prezentace, takže dávám prostor panu Ing. Petrovi. 

 

INTERPELACE č. 9                                                                                 MMH/114 883/2015 

  

Ing. Břetislav PETR, občan Havířova 

………………………… 

Vážený pane primátore, páni zastupitelé, dámy a pánové. Já bych chtěl interpelovat 

v záležitosti mládežnických sportovců a týká se to těch, kteří se chtějí věnovat gymnastice. 

Došlo tady k jistému lapcusu, že vedení tohoto sdružení nepodalo včas zprávu o činnosti a 

vyúčtování dotací, takže podle rozpočtového zákona musí vrátit částku, která jí byla 

poskytnuta v rámci dotací. Původně se mělo jednat o 80 000,- Kč a chtěl bych poděkovat 

vedení města, že penále, které bylo zhruba ve výši 5 000,- Kč již zařadili do té částky těch 

80 000,- Kč takže konečná suma, kterou toto sdružení má zaplatit je 75 000,- Kč. 

Pochopitelně ta sdružení nežijí jenom z dotací, ale jistou a mnohdy větší část příjmu tvoří 

příspěvky rodičů dětí, které navštěvují tato zařízení. Je třeba říci, že za rok 2015 ta dotace 

zhruba činila polovinu toho, co přispívají rodiče. Je třeba říci, že v tomto oddíle pracovalo 50 

dětí a že jejich výsledky byly bych řekl, nechci říci super vynikající, ale byly velmi dobré, i ve 

srovnání v rámci ČR. Za předpokladu, že i nadále bude muset toto sdružení, byť už dostalo a 

schválili jste mu dneska splátkový kalendář, zaplatit těch 75 tis. tak je otázkou, zda-li bude žít, 

a nebo zda zkrachuje. Za předpokladu, že všechny penze od dětí, které činí zhruba kolem 80 

tis. budou muset jít na splátky, tak toto sdružení nebude mít na nájem a nebude mít na provoz. 

Je třeba podotknout, že jenom vybavení gymnastického sálu stálo 3 mil. a bylo pořízeno 

z dotací. Je teda do jisté míry nelogické a je možné dosáhnout dvou věcí (já bych požádal o tři 

minuty), že buď toto sdružení zanikne, neboť rodiče nebudou ochotni platit, když děti 

nemohou cvičit, nebo se najde nějaké řešení, že vedení města může rozhodnout za jistě 

zpřísněných podmínek, aby ta výše dotace nebyla 75 tis., ale byla nižší. Jelikož jsem se 

věnoval v mládí tomuto sportu a mám k němu jistý vztah, tak bych chtěl slušně požádat, zdali 

by nešlo o tomto způsobu, jak pomoci dětem, říkám výhradně dětem, uvažovat. Děkuji za 

pozornost.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji, bude zodpovězeno písemně. Dále je přihlášen s interpelací č. 2 Radim Mudra. Ve 

věci stížnost na nájemkyni a zároveň a zároveň i interpelace č. 3 audit na MRA společnosti 

Ernst&Young. Takže dávám prostor panu Radimu Mudrovi. 
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INTERPELACE č. 10                                                                               MMH/114 886/2015 

 

Radim MUDRA, občan Havířova 

………………………… 

Dobrý den vážený pane primátore, vážení zastupitelé, vážení spoluobčané.  

Já bych měl stížnost na nájemkyni z ulice Turgeněvova 4, protože ta záležitost trvá už dost 

dlouhou dobu. Před cirka jedním rokem byl přidělen byt paní Habrové a Habrovi, z mi 

neznámých okolností nezaplatili kauci, co se týká toho bytu 2+1, nastěhovali se do bytu místo 

pana Kopřivy, který bohužel zemře. A musím říci, že situace na téhle ulici v tomto domě je 

dost strašná. Já bych požádal tady pana Šantrůčka, o pár fotografií co se týká v uvedeném 

vchodě. Jelikož má matka byla, myslím že to bylo minulý měsíc, pozvána na MMH 

k určitému vysvětlení, protože podepsali petici občané z Turgeněvové 4, 2 a 6 co se týká 

nájemkyně paní Habrové. Byt samozřejmě, toto máte sklo v chodbě, které bylo včera ze 

soboty na neděli, když jsem přišel po 14 dnech na návštěvu k našim rodičům, rozbité, vlastně 

ty okna byly pokud se nepletu před cirka dvěma lety vyměněny. Byla tam už několikrát 

zasahovala i MP u ní v bytě, jak i PČR. Neustále se ztrácejí ve sklepě věci. Vykradené kóje, 

rozbité vchodové dveře, to znamená, to znamená, že pan Fanta už tam nejednou opravoval, 

toto jsou vstupní dveře do bytu. Vidíte, fakt krása. Byt, který byl zrekonstruovaný za 

nemalých prostředků, tak bych rád věděl, zda bylo paní Habrové už podáno soudní 

vystěhování, kdy bylo podáno, za jakých okolností RMH přiděluje byty, když byly pořadníky 

zrušeny, to znamená, jakou formou, jak vybírají tyto nájemníky, a rád bych v téhleté věci 

požádal o písemné stanovisko. Protože i jednání, kde byla má matka s paní sousedkou na 9. 

listopadu, pokud se nepletu, to bylo v ten den, páni úředníci když upozorňovali, že opravdu 

tam to bydlení je hrozné má matka je po těžké rakovině vyléčená, tak si dovedu představit, že 

to bydlení s takovýmto nájemcem není jednoduché. Rád bych samozřejmě písemné 

stanovisko. 

 

Co se týká druhé interpelace, jedná se mi o MRA, jelikož z mých dobrých zdrojů blízkých 

Ernst&Young jsem se dozvěděl, že před několika měsíci byla provedena nebo byl proveden 

forenzní audit, už tady hovořil o tom tady pan Jantoš, co se týká výsledků, že zatím nelze 

údaje, jak říká pan Masarovič, zveřejnit, protože PČR tvrdí nebo říká, že je to zakázáno, ale 

mi osobně, jako nájemce, který platím víc jak 20 let nájemní byt MRA a myslím, že to zajímá 

ostatní občany, kteří bydlí v městských bytech, bych chtěl vědět a to samozřejmě písemnou 

zprávu, v jakém stádiu Ernst&Young vypracoval tento posudek. Samozřejmě taky písemně. 

Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, bude zodpovězeno písemně. Dále je přihlášen pan Jan Szturc ve věci anketa o 

přednádražním prostoru, takže mů dávám slovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
Zápis z 8. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 14.12.2015 
 

INTERPELACE č. 11                                                                               MMH/114 887/2015 

 

Ing. Jan SZTURC, občan Havířova 

………………………… 

Dobrý den, vážený pane primátore, vážení zastupitelé. Úvodem bych nejdřív rád poděkoval 

RMH za vytvoření komise Podlesí, mým navrhovatelům, straně KDU za to navržení a opět 

radě města za zvolení mého členství, takže vynasnažím se, abych této čtvrti prospěl jak jen to 

bude možné. Nicméně dneska jsem zde v úplně jiné záležitosti a to ohledně ankety o podobě 

přednádražního prostoru. Občanům jsou předloženy 4 návrhy. Číslo 1 a 2, nejmenované, 

respektive mě neznámé architektonické kanceláře, říkejme jí třeba A a návrhy číslo 3 a 4 

obdobně neznámé architektonické kanceláře B. zběžným pohledem občan kupříkladu 

vyhodnotí, že např. varianta č. 2 svým prosklením respektuje vzhled stávající výpravní 

budovy, nádražní haly, nicméně stejně tak si všimne, že kancelář A uvažuje jen se 152 

parkovacími místy a kancelář B se 182. Proč tomu tak je? Proč by se kancelář 

diskvalifikovala takovým nepoměrem. Na druhý pohled je totiž vidět, že nejmarkantnější 

rozdíl se odehrává na parkovišti za věžovým domem a napravo od výpravní haly. Kancelář A 

respektuje existenci elektrického transformátoru společnosti ČEZ za věžovým domem a 

zamýšlí i nějaký blíže nespecifikovaný prohřešek napravo od haly. Kancelář B ovšem tyto 

objekty zcela ignoruje ve prospěch dalších parkovacích míst. Domnívám se, že toto je zcela 

matoucí a občan není seznámen s pozadím tvorby těchto vizualizací, minimálně také s funkcí 

onoho zbytečného přístřešku. Dokonce to ve mně vzbuzuje dojem, že občanům je podbízená 

varianta kanceláře B, jež prakticky nerespektuje současný prosklený vzhled budovy ČD, 

naopak spíše svým vzhledem nahrává městem prosazované demolici a realizaci adaptace 

administrativní budovy, tak jak již dříve občanům prezentovala a ve které paradoxně již 

z některých částí dávno upustila. Např. spojení nadchod, podchod na Šumbark. Jsou návrhy 

dostatečně variabilní? Pestrostí ve mně evokují dřívější anketu mezi občany o rekonstruované 

podobě náměstí TGM na Šumbarku, kde na výběr nedostali skoro o nic víc, než volbu mezi 

kolmým či šikmým parkovacím stáním. Jsou nabídky kanceláří dostatečně snaživé? Pokud již 

dostaly předem za návrhy zaplaceno? Doslechl jsem se také, že město nestojí o posouzení 

oněch návrhů sdružením Dolu architektury, jež bojuje za záchranu a rekonstrukci stávající 

budovy respektive citlivého přebudování přednádraží. Jak tedy chce s nimi najít společnou 

řeč, urovnat neshody a naladit lidi na rozumnou diskusi? Mimo výše uvedené, mé další dotazy 

zní.  

1. které architektonické kanceláře se skrývají za mým interním označením A a B? 

2. měly obě architektonické kanceláře stejné vstupní informace? Vždyť počet parkovacích  

    míst je pro město jedním z nejdůležitějších kritérií a jistě by stejného maxima dosáhly  

    obě kanceláře.  

3. varianty 3 a 4 architektonické kanceláře B, napojení na stávající cyklostezku vůbec neřeší, 

    ač bylo zadání viz Radniční listy prosinec 2015. Je to příliš velký detail, aby tam byl 

    zobrazen?   

4. co má být pod oním přístřeškem, napravo od odbavovací haly ve variantách kanceláře A? 

5. je větší zastřešení zastávek MHD na druhé straně vozovky ulice Železničářů směr Šumbark  

    nutné? Vzniklo snad na bázi požadavků dopravce, občanů nebo na základě představy  

    města? Pak by měly být ve všech variantách. Pokud ne, tak právě zde se dá narealizaci  

    ušetřit.  

6. je-li opravdu nutné zastřešení přechodu pro chodce, pak by mohlo jistě být i ve variantách  

    kanceláře A. zde si dovolím poznamenat, že zastřešení přechodu nemá ovšem ani slavné  

    AN. O zastřešení, na kterém někteří tak evidentně bazírují chybějícím i nad výstupními  

    zastávkami tamtéž ani nemluvě.  

Děkuji za odpověď na dotazy a přikládám i obrazovou přílohu.  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji, na dotazy bude zodpovězeno písemně. Tak, nemám tady přihlášeného už 

žádného občana, tak se táži zastupitelů, zda se chcou přihlásit do interpelací? Ještě vidím, že 

se chce přihlásit občan, takže… táži se jestli bude nebo nebude. Potřebujeme, aby jste se 

prezentoval, zda jste občanem města Havířova. A ještě je přihlášen pan zastupitel Jantoš. 

 

INTERPELACE č. 12                                                                               MMH/114 889/2015 

 

Ing. Pavol JANTOŠ, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já vyplním ten čas, než se udělají administrativní úkony. A vrátím se k nádraží. Loni se 

nádraží zrušilo. Že se nestihne, že to nejde, že přijdeme o peníze. Podívejte se, jaké je počasí 

dneska venku. Do dneška se mohlo stavět a nádraží se krásně stihlo. A zasvěcení určitě ví, že 

tam bylo měsíční plnění, takže se platilo po měsíci a dotace chodila po měsíci. Takže 

maximálně hrozilo, co se nesplní tak by město zaplatilo jenom nakonec. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Tak děkuji, už to máme, máme dvě interpelace občanů. Takže pan Jiří Šlapeta, týká se 

hospodaření radních města.  

 

INTERPELACE č. 13                                                                               MMH/114 892/2015 

 

Jiří ŠLAPETA, občan Havířova, 

………………………… 

Dobrý den, Šlapeta Jiří. Už to tu padlo, byty RPG jo. Já jsem tu několikrát mluvil, já vím, že 

si z toho děláte prču, ale to je jedno. Stalo se to, že stát prodal firmu, to všichni víme, to tu 

nebudeme natahovat nebo roztahovat. Město mělo nějaké akcie z tych bytů, pak se zjistilo, 

několik roků se o tom nevědělo, to byla nějaká tajná akce, kde se radní města Havířova 

bývalého vedení sešlo já nevím kde, jo bylo to nějaké mimořádné zasedání, to nebylo veřejné, 

aby se někdo mohl k tomu vyjádřit, prodali 12 053 bytů, za částku 18,5 mil. Kč. Já to mám na 

papíře, já jsem si to z prstu nevycucal, já to mám na papíře napsané, jo? Tak to spočítejte, 

kolik to vychází na jeden byt, to je jedno, byty už jsou prodané, jo někde v tramtárii 

v Holandsku, nebo kdo ví kde. Už prostě první akce, jak je nový majitel tak se zdražily byty, 

že o 300,- Kč v průměru. Mluvím o tom kvůli tomu, většinou v tych bytech jak odečtu asi 

1000 prázdných bytů, bo utíkají všichni, kdo může uteče z bytů RPG, vy potom tady mluvíte, 

že každý rok 1000 nebo 1200 lidí uteče. Během jednoho roku, nebo dvou roků tu bude 10 000 

chybět lidí, bo všichni utečou. Co tu budou mladí dělat? Práci tu neseženou, tu není už žádná 

velká firma, tu pytel marihuany se sežene rychleji, než práci v Havířově. Fakt že jo, to se tu 

rozjelo, to tu na každym rohu to tam je. Radní, co dělají radní, nic. Vy se jenom chválíte, co 

jste udělali, rozhazujou se tu miliony, byty už jsou, to už je odepsané, ale není vám líto tych 

tisíce rodin mladých, kteří mají problémy s malýma dětma a nebo důchodci, kteří ještě navíc 

zůstanou sami a mají problémy s placením nájemného, platí ho, ano protože platí, za všechno 

zaplatí, protože jsme slušně vychovaní a doplácíme na ty, kteří neplatí nájemné, neplatí 

pokuty, neplatí nic a můžu pokračovat jo do nekonečna. 

 Takže my na nich doplácíme a každý nám říká, ne to není pravda jo, to vy na nich 

nedoplácíte. No a tady už před chvilkou jste tady už o tom mluvili, na děcka nemáte 70 tis. 

padesát děcek bude lítat za barákem a dělat bordel, místo aby v tělocvičně cvičili, ale 

postavíte cyklostezku kolem Lučiny. Já jsem tam byl dvakrát. Já být tím člověkem, který o 

tom rozhoduje o tych dotacích, tak ty peníze bych dal, aby to město vrátilo. Z toto eura, ty 

dotace, to není cyklostezka. Já vím, že to ochránci nedovolili, jo. Takže na tom se nedá jezdit 

na kole. To bylo plánované kolečkové brusle nebo to. Na tom se nedá jezdit. V tom blátě? To 
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tam budou dva traktory jezdit každý den a válcovat to, nebo opravovat pořád, nebo co? To 

stálo několik milionů, na to prachy jsou. A to se má dělat až na Žermanickou přehradu? Vidíte 

to, potom se divíte, že jsou lidi naštvaní. S tyma bytama je to jasné, to že byty a lidi, že 

odcházejí tak to přímo padá na všechny radní, kteří v tom mají prsty. Co to podepsali. Jediný 

a zatím do dneska  jediný z radních se k tomu přiznal, jinak všichni zarytě mlčí. A dívají se 

jenom jako já tu nejsem, to  se mě netýká. Gratuluju. Za chvilu tu budete sedět a v Havířově 

nebude žádných lidí, bo to všecko uteče. Co by tu dělali ti mladí. Důchodci tu zůstanou, kteří 

nemají kde jít. No.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře děkuji. Hlásí se pan občan Pavel Kadlec, ve věci přednádraží Havířov. 

 

INTERPELACE č. 14                                                                               MMH/114 893/2015 

 

Pavel KADLEC, občan Havířova 

………………………… 

Dobrý den pane primátore, přítomní zastupitelé a občané. Já bych měl jenom krátké dva 

dotazy k interpelaci týkajícího se přednádražního prostoru v Havířově. A sice dotaz, proč 

statutární město Havířov neuspořádalo architektonickou soutěž, k definování těch záměrů, 

které jsou teď nabídnuty občanům k hlasování? 

Druhý dotaz, které architektonické kanceláře, respektive zpracovatelé těch grafických návrhů 

byly městem osloveny.  

Tak jenom bych poprosil potom o reakci. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, odpovíme vám písemně samozřejmě na vaše dotazy.  

Takže to byly poslední interpelace občanů, táži se zastupitelů, zdali se chtějí ještě přihlásit. 

Pokud ne, tak já končím interpelace a vyhlašuji do 16 hod. přestávku.   

 

 

 

PŘESTÁVKA 

 
10 minut 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Budeme pokračovat v našem jednání. Jako další bod máme mít společnost ODIS s.r.o. 

v souvislosti s terminálem Hranečník – dopady do organizace veřejné dopravy. Prezentaci 

představí Ing. Aleš Stejskal, jednatel společnosti ODIS. Takže já bych ho poprosil, zda by 

nám představil projekt a samozřejmě pak bude otevřena diskuse ať se můžou zastupitelé 

vyjádřit, pokud budou mít nějaké dotazy. Takže Vás vítám, můžete prosím. 

 

Ing. Aleš STEJSKAL, jednatel společnosti ODIS 

Děkuji, vážený pane primátore, vážení zastupitelé, dámy a pánové. Byl jsem tedy představen 

a já vám na oplátku zase představím formou prezentace terminál Hranečník, který je sice na 

území města Ostravy, ale je umístěn nedaleko Havířova a bude se týkat v nejbližších týdnech 
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i veřejné dopravy, která spojuje město Havířov s městem Ostravou. Konkrétní datum je 

28.2.2016. čili je to za necelé tři měsíce. Tato prezentace je určena a je připravena pro 

představení všem dotčeným městům a obcím, které se uskuteční za dva dny ve středu, ale byl 

jsem požádán a rád tady tomuto jsem vyhověl, abych tuto prezentaci tady představil vám 

všem dnes. Ještě na úvod bych chtěl říct, že jsem zástupce, jsem jednatelem společnosti, 

jejímž společníkem je z 50% Moravskoslezský kraj, z 50% statutární město Ostrava. Naše 

společnost nerozhodla o tom, zda terminál bude či nikoliv. Já zde vám představím ne proč, ale 

jak. To jen pro případné dotazy, kdyby jste se mě chtěli zeptat, kdo něco vymyslel. Čili, my 

jsme připravili nějaké dopravní řešení, dopravní koncept, který byl projednán a který vám zde 

představím. Terminál Hranečník, jeho cílem je ukončení autobusových linek mimo centrum 

Ostravy. Jedná se o autobusové linky ne jenom příměstské dopravy, ať už z Havířova nebo 

z Karviné nebo z Orlové, ale také i autobusové linky MHD, které do toho terminálu přijíždějí 

ve směru od Radvanic, čili ze Šenova, z Bartovic, z Petřvaldu. Cílem také mimochodem je 

zvýšení komfortu a zlepšení přestupních podmínek stávajících přestupujících cestujících. Kdo 

z vás ví, tak až do nedávna, než tento terminál byl dokončen, poněvadž on je v současné době 

již téměř 100% dokončen, tak zde byly přestupní podmínky velmi špatné. Jednak zastávky 

byly od sebe velmi daleko, byl neupraven, neudržován, samozřejmě je třeba připomenout i to, 

že nedaleko se nacházejí obydlí různých osob, které nepřispívají k pocitu bezpečnosti v této 

oblasti. Takže i z tohoto pohledu rekonstrukce terminálu přinese výrazné zlepšení. A 

v případě zejména Havířova se jedná i konečně o sjednocení tarifního uspořádání. Poslední 

oblastí v rámci MSK, která dosud není zapojena v krajském integrovaném systému dopravní, 

je právě oblast Havířovsko. Takže tímto termínem dojde k dokončení tarifní integrace veškeré 

dopravy v objednávce kraje a většiny MHD v rámci MSK. Současně s tímto, ale k tomu se 

dostanu za chvíli, dojde zejména právě pro tu část, která to dosud nemá, čili to je ta relace 

Havířov – Ostrava, k výraznému tarifnímu zvýhodnění pro cestující, kteří dojíždějí 

pravidelně. Tady pro představu jak vypadá struktura nebo to schéma terminálu Hranečník, 

tady na té levé si dovolím ukázat, pro orientaci, tady z této části přijíždí autobusy od 

Havířova, od Radvanic, Bartovic. To červené znázorňuje tramvajovou smyčku a uvnitř je 

obratiště autobusů. Na dalším obrázku je znázorněna technologie přestupu, nejprve na prvním 

obrázku přestup z Havířova přes Hranečník do centra. Autobusy přijedou z kopečka, od 

Radvanic, vjedou na terminál a tady budou mít výstupní zastávku. Cestující pouze přejdou 5m 

pod krytým nástupištěm a tady buď nastoupí do trolejbusu, nebo tramvaj směr centrum. 

Takhle již dnes vypadá toto přestupní místo. Opačně je to podobné z centra přijede trolejbus 

nebo tramvaj. Pod stříškou přestoupí na přestupní zastávku autobusu, která pojede směrem na 

Radvanice (Havířov, Karviná, Orlová) 

V terminálu budou ukončeny veškeré denní autobusové linky jezdící mezi Hranečníkem a 

dále centrem města, čili dál do města bude možno pokračovat buďto trolejbusem, kolem 

Slezskoostravské radnice nebo tramvají přes výstaviště dále do města. Zůstávají beze změny 

příměstské autobusové linky, které jsou v provozu na UAN z Havířova. Jedná se o linku 443 a 

dále je to linka na Arcelor Mittal 444 a do Poruby 445, tam bude rozšířen provoz ráno o jeden 

spoj tak, aby na každou hodinu do Poruby bylo zajištěno spojení. Bude mírně rozšířen provoz 

špičkový, linek, které jezdí na UAN z Karviné a Orlové. Bude zavedena expresní linka mezi 

Havířovem a terminálem Hranečník, tato linka bude mít pouze tři zastávky v Havířově a 

potom až v Hranečníku. Tady dojde k výraznému zrychlení dopravy, tato linka bude 

v provozu v pracovní dny ve špičku, v intervalu 20 minut. Dále novinkou, kterou jsme navrhli 

po konsultaci se zástupci Havířova i se zástupci občanů, kteří byli jsou sdruženi v takové 

pracovní skupině, linka 440, která vytvoří nové přímé spojení s Havířovem-Šumbarkem okolo 

Záříčí a také tato linka bude ukončena na Hranečníku a umožní přepravu kromě ranní a 

odpolední dopravní špičky, také spojení na směny do oblasti NH. Toto jsou teda dvě takové 

významné novinky, které pocítí cestující.  
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Nyní jakým způsobem bude vypadat ta návazná doprava. V současné době na Hranečník ve 

směru z Výstaviště jsou vedeny 3 linky. Tady bude provoz rozšířen. Na lince č. 4 zůstane 

provoz zachován, v současné době je to interval 10 min. po celý den. Tato linka dál vede přes 

centrum - Mariánské Hory - nádraží Svinov dále do Martinova. Nově se rozšíří provoz na 

lince č. 12, která bude jezdit celodenně, celotýdenně, až na terminál Hranečník a vede dále na 

Mariánské Hory - Vítkovice – Dubina. Linka č. 14 je pouze špičková, která spojuje NH se 

smyčkou Hlučínská. Nově budou zavedeny tři trolejbusové linky, po nové trati. Linka č. 101 

bude jezdit celodenně, celotýdenně, a bude jezdit z Hranečníku přes most Miloše Sýkory po 

Sokolské třídě na Hl nádraží. Linka č. 107, která bude polookružní také přes most M. Sýkory 

přes sídliště Fifejdy, kolem bývalého Carfuru dneska OC Futurum a zase okruhem se vrátí 

zpět na Hranečník. Tyto dvě linky budou jezdit po celý týden, po celý den. A špičková linka 

č. 110, která posílí tyto linky v době ranní a odpolední špičky, která pojede přes náměstí J. 

Gagarina, přes most Pionýrů a na Námětí Republiky. Každá z těch linek bude jezdit ve špičku 

co 10 min. čili průměrný interval bude cca 3 minuty. Čili vidíte, že linky jezdí proloženě, ne 

v žádném chumlu, každý si může svůj spoj nalézt.  

Srovnání množství spojů. Na 28 spojů které dnes v pracovní den přijede na terminál 

Hranečník od Radvanic, tak tak navazuje celkem 30 spojů tramvajové a trolejbusové dopravy 

dál. V pracovní dny dopoledne na 13 přijíždějících autobusů navazuje celkem 18 spojů, 

podobně je to v sobotu a neděli, na 11 spojů navazuje 12. Takže vždy je tam ještě o něco 

navíc. Není třeba se obávat kapacitní nedostatečnosti.  

Srovnání cen jízdného. Havířovští cestující budou mít jednu obrovskou výhodu a sice to, že 

budou moci využívat předplatní jízdné, neboli dlouhodobé předplatní jízdné, které dnes na 

spojích mezi Ostravou a Havířovem, ale i jinde kolem Havířova nemají, neznají. Dopravce 

v současné době v tarifu ČSAD Havířov takové jízdné nenabízí a cestující, pokud nechtějí 

jezdit vlakem s přestupem, který již v ODISu je dávno, tak musí platit jednotlivé jízdné 

čipovou kartou nebo v hotovosti. Tady je zřejmé, že z hodnot, které jsou zde uvedeny dojde 

k výraznému zlevnění. Při použití ODIS karty dojde ke zvýšení cca o 2,- Kč. Ale to pto ty 

cestující, kteří skutečně jezdí jen občas, nahodile a nebude pro ně výhodná předplatní 

jízdenka.  

Obecné přínosy jsou např. zkrácení pěší trasy při přestupu, ať už na Hranečníku, na samotném 

náměstí Gagarina, ale i na tom UAN, pokud přes něj pojedou. Existuje zde z Hranečníku 

přímé tramvajové nebo trolejbusové spojení do všech centrálních částí města, podstatné 

zlevnění pro občany Havířova, kteří budou využívat dlouhodobé časové jízdné. Nový terminál 

bude vybaven novými info panely, které usnadňují orientaci cestujícím při hledání svého 

navazujícího spoje a na novém terminálu bude i krytá čekárna, bude tam dostupné WC. 

Akorát nebude občerstvení, což je sice škoda, ale na druhé straně má být občerstvení 

nahrazeno stanovištěm MP, což je určitě pozitivní informace s ohledem na to, že okolí je 

nepříliš kultivované. To bude určitě pozitivní.  

K 28.2.2016 dojde k dointegraci posledního zbytku několika linek, které provozuje ČSAD 

Havířov a které jedou do Orlové a do oblasti Žermanické přehrady, čímž bude završena 

dopravní tarifní integrace v rámci celého MSK. A to je vlastně všechno. Takže děkuji za 

pozornost, bude-li dotaz na mne, jsem tady od toho, abych vám zodpověděl.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu Ing. a táži se pánů zastupitelů, zda se chtějí zeptat. Byl řečen dotaz mimo 

mikrofon. 

 

Ing. Aleš STEJSKAL, jednatel společnosti ODIS 

Jako ta karta samotná stojí 130 Kč. Kartu vydává každý dopravce, včetně ČSAD Havířov, 

cena je dohodnuta jednotně. Platí 6 let od data vydání….  
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(dotaz mimo mikrofon) Zatím ne, ale mám informaci, že smO uvažovalo, že by třeba 

nakoupili pro žáky tyto karty, to samozřejmě může kterékoliv město učinit a přispět nebo 

zakoupit a rozdat, to je možné. Ale principiální cena jako taková je 130 Kč.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, takže pokud se už nikdo ze zastupitelů nechce zeptat, tak já poděkuji panu Ing. 

Stejskalovi za prezentaci, určitě bych popřál jednak, aby to fungovalo velice dobře, hlavně 

aby bylo pamatováno na případné všechny podněty občanů, protože víme, že architektonický 

záměr je jedna věc a užitnost je potom druhá věc. Takže víme, že jsou určité věci, které na 

obrázku vypadají dobře a v praxi se ukáže, že nejsou až tak praktické. Takže to bych popřál, 

aby bylo hlavně pamatováno na případné podněty ze stran občanů, protože pak je pozdě něco 

měnit v projektu a dám slovo panu řediteli Wichrovi. 

 

Ing. Václav WICHER, ředitel SSRZ Havířov 

Děkuji, budou moci občané Havířova, kteří se přepraví na terminál na Hranečník autem 

nechat auto tam a dále pokračovat MHD?  

 

Ing. Aleš STEJSKAL, jednatel společnosti ODIS 

Tak děkuji za otázku, ano tam na tom schématu bylo znázorněno parkoviště pro osobní auta, 

zadarmo, zatím není připravena tarifikace, že když tam zaparkuju, že bych mohl nějak 

výhodně jezdit, ale to jsou všechno věci, se kterými se dá dál pracovat. Takových příkladů je 

ve světě i v naší republice celá řada, zatím to takto není koncipováno, parkoviště tam je, 

dokonce je možnost v případě potřeby tady další lokalita, kde nic není, takže kdyby časem byl 

zájem a byla nějaká potřeba, tak by se mohlo i toto parkoviště rozšířit dál. Zatím teda tady 

pouze toto. Neumím říct, kolik tam je parkovacích míst. To nejsme připraven. Omlouvám se.  

Střežení asi nebude, ale je tam MP, možná tam bude kamera, nevím. Na to vám neumím 

odpovědět, omlouvám se. Parkoviště není naše oblast zájmu, takže to vám neumím 

odpovědět.  

(Dotaz občana mimo mikrofon… ze které části Šumbarku bude jezdit spoj o které se pan Ing. 

zmiňoval) – Z II. etapy  Šumbark. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, má ještě někdo dotaz ze zastupitelů? Pokud ne, tak já poděkuji panu Ing. Stejskalovi  

a přeji hodně úspěchů. Děkuji, na shledanou. 

 

Ing. Aleš STEJSKAL, jednatel společnosti ODIS 

I já děkuji. Na shledanou. 
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348/8ZM/2015 

16:24 hod. 

39. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatků ze psů  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Přihlášen je pan zastupitel Rapant.  

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak já si opět dovolím tlumočit stanovisko FV, který doporučuje ZMH schválit návrh obecně 

závazné vyhlášky. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, hlásí se někdo do rozpravy? Nikdo, takže končím rozpravu a budeme hlasovat o 

návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 348/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

v y d á v á  

 

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů ve znění přílohy.  

 

 

349/8ZM/2015 

16:42 hod. 

40. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 

      shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  

      komunálních odpadů  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Přihlášen je pan náměstek Heczko.  
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Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (KSČM) 

Dámy a pánové, chtěl bych vás upozornit a požádat o úpravu jednoho čísla. V OZV čl.4 

odstavec 2 na str. 6 této OZV, kde jsou vypočteny skutečné náklady. ten přepočet na třetím 

řádku náklady 44 965 601 děleno 78 038, tam je ten překlep, patří tam 78 083. Došlo 

k přehození dvou číslic. Tímto opraveným číslem vyjde ta částka, která 575 087,- Kč. 

Omlouváme se za tuto chybu, ale došlo k překlepu při přepisování.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, pan zastupitel Rapant.  

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD)  

Opět stanovisko FV, doporučuje ZMH schválit předložený návrh OZV, děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu Rapantovi. Pan zastupitel Plawny. 

 

Bc. Marek PLAWNY, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Vidím na panu náměstkovi, že se zděšeně dívá, že zase navrhuji nějakou slevu pro děti a stane 

se tak. Nicméně, já bych určitě nejraději osvobodil děti nezletilé do 15 let. Ale po diskusi 

uvnitř klubu jsme navrhli variantu, která město téměř nezasáhne a varianta, která je v mnoha 

městech v ČR. Dneska jsme tady slyšeli, jak nám lidé z Havířova utíkají, všech pět stran, 

které jsou v ZMH před volbama slibovalo, co všechno chce udělat pro rodiny s dětmi. Tak já 

se tada pokusím, uvidím, vzhledem k tomu, že tu není kolegyně pevně věřím, že nebudu 

hlasovat sám. Bylo by to tak, že by za bod a v článku 6 odst. 2 od poplatků se podle této 

vyhlášky osvobozuje FO nezletilá a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém dosáhne tří 

let. Ten dopad do rozpočtu by nebyl ani milion korun. Požádal bych za klub o 10 min. pauzu. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji. Prosím předložte zapisovatelům, ať návrh můžou promítnout. Vyhlašuji 10 

min přestávku.  

 

 

PŘESTÁVKA 

 
15 minut 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Budeme pokračovat, je otevřena rozprava k tomuto bodu. Hlásí se pan náměstek Heczko. 

 

Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (KSČM) 

Já budu reagovat na návrh pana Plawneho. Je to určitě návrh, který je stojí za to zvážit, ale 

nedoporučoval bych, abychom zbrkle dneska přijímali takovouto změnu, jednak tato OZV, 

která má platit od 1.1.2016 reaguje na určité legislativní změny v českém právním řádu a 

podléhá taky projednání s příslušnými ministerstvy, že je to v souladu. Takže já bych 

doporučovat tento námět aby vedoucí odboru, paní Zvěřinská zaregistrovala, aby v co 

nejkratší době provedla analýzu v Havířově, kolik to bude tato úleva, kolik bude ve finančním 
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vyjádření a klidně se k tomu můžeme vrátit na lednovém nebo únorovém zastupitelstvu s tím, 

že samozřejmě toto ještě musíme prokonzultovat s ministerstvem vnitra, aby nebyl vysloven 

nesouhlas nebo nesoulad s legislativou a samozřejmě tato úprava může být provedena k 1.7. 

příštího roku.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan Plawny. 

 

Bc. Marek PLAWNY, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 
Já děkuju za vstřícnost a já samozřejmě beru to trochu na sebe, že jsem to neodkomunikoval. 

Já teda budu věřit tomu, co pan náměstek Heczko říká a stáhnu ten návrh a budu očekávat, že 

v lednu nejpozději v únoru se k tomu vrátíme.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji. Dál do rozpravy hlásí se někdo, takže končím rozpravu a budeme hlasovat o 

materiálu, který máme jako původní. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 349/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

v y d á v á  

 

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

 

 

350/8ZM/2015 

16:43 hod. 

41. Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města  

      Havířova v roce 2016                                 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozprav, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení.   
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 350/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2016: 

 

25. 01. 2016  

22. 02. 2016  

18. 04. 2016 

27. 06. 2016 

26. 09. 2016 

19. 12. 2016 

      

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2016: 

 

13. 01. 2016 27. 07. 2016 

27. 01. 2016 24. 08. 2016 

10. 02. 2016 14. 09. 2016 

02. 03. 2016 05. 10. 2016 

23. 03. 2016 26. 10. 2016 

06. 04. 2016 16. 11. 2016 

27. 04. 2016 30. 11. 2016 

18. 05. 2016 07. 12. 2016 

15. 06. 2016 21. 12. 2016 

29. 06. 2016  
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351/8ZM/2015 

16:44 hod. 

42. Vyjádření záměru o navázání spolupráce mezi městem Havířovem  

      a čínským městem Nanjing 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozprav, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení.   

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 4 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 351/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

dokument „Vyjádření záměru“ o navázání přátelství a spolupráce mezi statutárním městem 

Havířovem a čínským městem Nanjing, obvodem Gulou, ve znění přílohy č. 1 

 

 

352/8ZM/2015 

16:45 hod. 

43. Změna v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Havířova  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozprav, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení.   

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 
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Přijaté usnesení č. 352/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

 

o d v o l á v á  
 

pana Pavla Rapanta z funkce člena Kontrolního výboru ZMH 

 

v o l í  

 

do funkce člena Kontrolního výboru ZMH pana Ing. Jakuba Holisze  

 

 

353/8ZM/2015 

16:45 hod. 

44. Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného  

      člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozprav, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení.   

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 353/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva 

města Havířova, který není v pracovním ani obdobném poměru, paušální částkou pro r. 2016 

ve výši 1.400,- Kč/1 den výkonu funkce, kterou člen zastupitelstva vykonával v jednom dni 

déle než 4 hodiny a v ostatních případech ve výši 700,- Kč/den 
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354/8ZM/2015 

16:47 hod. 

45. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Pan zastupitel Plawny. 

 

Bc. Marek PLAWNY, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Slibuju, že už dneska naposledy. Já bych chtěl jenom upozornit, nevím, jestli jste to dočetli až 

dokonce. V příloze 2.2 tam byl předmět kontroly a evidence vymáhání pohledávek města tak 

na základě té kontroly KV a to celý, ne jen ta pracovní skupina, doporučuje vedení města 

zvážit navýšení počtu pracovníků oddělení správy poplatků z důvodu větší efektivity 

vymáhání nedoplatků. Myslím, že to nemusí být nutně navýšení pracovníků MMH, ale třeba 

nějakou reorganizací. Opravdu tam ročně přibývá víc případů než stačí dámy vyřídit a určitě 

si nemyslím, že by se nudili, tedy.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji, my jsme už nějakým způsobem i s panem tajemníkem o tom diskutovali a 

určitě se tím budeme dále zabývat, doporučením KV. Dál od rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo 

nic nemá budeme tedy hlasovat o předloženém materiálu. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 354/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. zápis ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č.1.1, 1.2 

 

2. zprávy o provedených kontrolách dle předložených protokolů dle Příloh č. 2.1, 2.2 

 

3. plán kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2016 dle Přílohy č.3 
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355/8ZM/2015 

16:55 hod. 

46. Informativní zpráva o činnosti vedení města 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Hlásí se paní zastupitelka Halíková. Pardon, 

musím dát přednost technické, pan zastupitel Šlachta. 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Už pomalu dobrý večer. Pane náměstku, já vím, že jste dnes toho schytal už hodně, ale když 

se podíváte na bod 46.04 tak jste teprve na 7. zasedání. Buďte tak hodný, rozklikněte si to a 

bylo by dobré to opravit. Máme 8. Zasedání. Podívejte se je to tak. Myslím pan Vachtarčík. Já 

se omlouvám, vím, že už jste… prosím vás, když už jsem u toho mikrofonu, já osobně vám 

přeji krásné prožití vánočních svátků, šťastný nový rok, za sebe a hlavně zdraví. Děkuji. 

 

PaedDr. Milada HALÍKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Takže krásno odpoledne vážený pane primátore, kolegyně, kolegové, dámy a pánové. Já jsem 

se zastavila nad jedním bodem v přehledu činnosti členů vedení města. Je to možná shoda 

náhod, ale určitě ne nějaká škodolibost nebo něco jiného, ale týká se pana náměstka 

Vachtarčíka. Zhruba před měsícem, vážený pane náměstku, uvádíte ve svém přehledu činnosti 

jednání ve věci, kterou považuju zejména v tento končící adventní čas, ale ne jen v něm za 

velice důležitou a proto se na ni chci zeptat. Je to jednání ve věci řešení bezdomovectví. Ptám 

se tedy, jaká je v této záležitosti situace u nás ve městě, protože víme, že tyto lidi potkáváme. 

Potkáváme je ve dne i v noci, víme jaké pravomoci k řešení vůči těmto osobám, kteří ostatní 

slušné spoluobčany obtěžují, jaké omezené v podstatě pravomoci má jak MP tak státní 

policie. Na druhé straně jsou to lidé, jsou to občané a máme do jisté míry povinnost se 

postarat i o ně.  Z té vaší stručné větičky nevyplývá ani s kým to jednání bylo vedeno, ani tedy 

k jakým závěrům jste došli. Já považuju tuto záležitost, znovu říkám vzhledem k tomu, že je 

teda zima, je předvánoční čas, za tak závažnou, že se domnívám, že bych si tu odpověď 

zasloužila, ne jen já, ale i celé zastupitelstvo, pokud s tím takhle bude souhlas. A proto vás 

chci požádat o vaše vyjádření k této záležitosti. Je to koneckonců ve vaši kompetenci. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, pane náměstku prosím.  

 

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Já jenom poprosím paní poslankyni, jestli mi řeknete o který den se jedná, neboť těch jednání 

ohledně této prevence jsem vedl několik za poslední dva, tři vykazované měsíce.    

 

PaedDr. Milada HALÍKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Jestli si to dobře pamatuju, bylo to tam 4.11. nebo tak nějak 29.10. a 4.11. děkuju panu 

náměstkovi za nápovědu. 

 

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Obě ty jednání už to vidím byly ohledně programu prevence bezdomovectví v Havířově, 

kterou realizujeme spolu s ARMÁDOU SPÁSY ČR. Jedná se o registrovanou službu, která 

byla zařazena do sítě sociálních služeb během roku na kraji a v rychlosti jenom popíšu princip 
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té služby. Víme všichni, že o bezdomovce se nám v podstatě stará AS díky azylovým domům, 

na ty poskytujeme dotaci v součinnosti s MSK, je tady v provozu dům matek s dětmi a pro 

jakoby pomoc těmto lidem, aby se dokázali zpátky zařadit do běžného života, aby azylový 

dům nebyl jejich konečnou stanicí, jsme přistoupili k programu, který umožňuje vytypovat 

vhodné lidi do tohoto programu, kdy AS jim bude poskytovat nadále sociální službu, bude 

dbát na to, aby se naučili hospodařit se svými financemi a MRA v součinnosti s OSV a AS 

vznikl tzv. poradní sbor, který vyhledává vhodné byty v našem bytovém fondu, kde by se tato 

služba poskytovala. Princip je jednoduchý, MRA poskytuje tyto byty AS, ta garantuje jejich 

užívání tak, aby tam nedocházelo k žádnému ničení, naopak pokud k něčemu dojde, AS tohle 

všechno hradí a AS dále vytváří podnájemní smlouvu těmto lidem. Ten sociální program by 

měl vést k tomu, aby jednou šlo tenhle podnájemní vztah změnit na přímý nájemní vztah. 

V současné době proběhlo první sezení poradního sboru, který vytypoval 6 nechci říkat 

bezdomovců, protože se jedná o tři jedince a o tři neúplné rodiny s dětmi a poradní sbor už 

také našel 6 vhodných bytových jednotek. Teď ve středu bude RMH schvalovat případné 

přidělení těchto konkrétních bytů AS.  

  

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji za vysvětlení. Někdo další do rozpravy? Nikdo nic nemá, budeme tedy hlasovat  

o předloženém materiálu. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 355/8ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova  

za období od  22.10.2015 – 02.12.2015 

 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Tímto jsme vyčerpali program 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, máme 16:55. Takže 

dovolte, abych jménem mým vám poděkoval za celoroční spolupráci, protože máme adventní 

čas, tak bych chtěl všem popřát krásné Vánoce, šťastný nový rok hlavně ať se nám daří, ať 

jsme hlavně zdraví, to je nejdůležitější a žijeme v míru, protože ta situace ve světě není 

jednoduchá. Samozřejmě i všem občanům tady v sále přeji totéž. Zdraví, zdraví, zdraví. 

Takže já děkuji a ještě bych poprosil všechny zastupitele, aby se na chvilinku zdrželi 

v přízemí na neformálním jednání. Takže přeji pěkný zbytek dne, děkuji.  
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KONEC 

 

16:55 hod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově dne: 21.12.2015 

Zapsala: Vladimíra Mikulášová   

    referentka odboru kancelář primátora            ……………………………………… 

 

Přílohy zápisu: 
Příloha č. 1 - prezenční listina (8 listů) 

Příloha č. 2 - originály materiálů včetně svolání 
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O  V  Ě  Ř  E  N  Í 
 

 

zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 14.12.2015 

v sále Kulturního domu RADOST 
 ___________________________________________________________________________ 

 

      Ověřil/la jsem zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

          konaného dne 14. prosince 2015  v sále Kulturního domu RADOST. 

 

 Potvrzuji svým podpisem, že zápis odpovídá průběhu zasedání  

 a přijatým usnesením. 

 
 

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ v. r.               

členka Zastupitelstva města Havířova                                …………..………………………. 

 

 

Bc. Radim HANZEL v. r. 

člen Zastupitelstva města Havířova                                 .…………..………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….....                             ...…..…….……………………... 

 

Bc. Daniel PAWLAS v. r.                   Ing. Eduard HECZKO v. r. 

primátor města                                                             náměstek primátora  

                                                                    pro ekonomiku a správu majetku  
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PROTOKOL O NAHLÍŽENÍ DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 

8. zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného 14.12.2015 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 


	i-1-2016
	i-1-2016_priloha

