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Zápis z 10. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 22.02.2016 
 

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže vážené dámy, vážení pánové a vážení hosté. Máme právě 13:00 a oficiálně zahajuji 10. 

zasedání Zastupitelstva města Havířova a všechny vás srdečně vítám v prostorách Kulturního 

domu RADOST. V této chvíli je z celkového počtu 43 členů zastupitelstva podle prezenční 

listiny přítomno 40 členů, dva zatím se neprezentovali, věříme, že v průběhu dorazí, nemám 

tady zatím omluvy. Je nás tedy nadpoloviční většina, takže dnešní zasedání je schopno se 

platně usnášet.  

Z nepřítomných omluven je JUDr. Štefan Langer…….. čerpání dovolené. 

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. 

 

 

384/10ZM/2016 

13:03hod. 

1. Schválení předsednictva 10. zasedání ZMH dne 22.02.2016 
 

                                                                 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Návrh usnesení zastupitelstvo města Havířova schvaluje předsednictvo 10. zasedání ZMH, 

konaného dne 22.02.2016 ve složení Daniel Pawlas, primátor města, Eduard Heczko, 

náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ivan Bureš, náměstek primátora pro 

hospodářský rozvoj, Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj, Milan 

Menšík, tajemník magistrátu města Havířov. 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. 384/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 22.02.2016 

ve složení: 

Bc. Daniel Pawlas, primátor města  
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Zápis z 10. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 22.02.2016 
 

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  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, dva nehlasovali, usnesení bylo schváleno. Konstatuji, že bylo předsednictvo 

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 již 4x a bylo přijato celkem 162 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. 30.  

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

právní ochrany dětí, která v letošním roce zasedala 1x. Z každé schůze této komise je 

pořizován zápis, který je založen na odboru kancelář primátora.  

Nyní přistoupíme ke schválení programu dnešního zasedání. 

 

 

385/10ZM/2016 

13:06hod. 

2. Schválení programu 10. zasedání ZMH dne 22.02.2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Program dnešního zasedání ZMH jste všichni obdrželi spolu s materiály v elektronické 

podobě.  

U bodu č. 6 budou přítomni zástupci Policie ČR, MP, HZS a JSDH: 

- plk. Ing. Bc. Miloš POLLAK, MBA, vedoucí ÚO Karviná Policie ČR 

- npor. Mgr. Daniel SEKANINA, vedoucí DI Karviná Policie ČR 

- npor. Mgr. Petr ČÍŽEK, vedoucí oddělení Policie ČR - OO Havířov 1 a 2 

- npor. Bc. Petr DRASLÍK, vedoucí oddělení Policie ČR - OO Havířov 3 ve funkci od 8.3.2016 

- npor. Ing. Pavel BUDINA, velitel stanice Havířov HZS 

- Emanuel DOŠLÍK, velitel JSDH Havířov Město 

- Daniel HANUSEK, zástupce velitel JSDH Havířov Životice 

Chtěl bych jen upozornit, že dnes zasedala RMH z důvodu rezignace Ing. Karla Žáka na 

funkci předsedy dozorčí rady společnosti MRA, s.r.o. V bodě č. 26 navrhne náměstek  

Ing. Heczko rozšíření usnesení, které bude doplněno o návrh nového člena dozorčí rady 

společnosti MRA, s.r.o. Má někdo nějaké připomínky nebo doplnění? Pokud nikdo 

připomínky případně doplnění nemá, přistoupíme k hlasování. Prosím o hlasování. 

 

http://www.havirov-city.cz/
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Zápis z 10. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 22.02.2016 
 

Hlasování o návrhu programu: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 385/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 22. února 2016 dle přílohy 

                                                                              

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, dva nehlasovali, usnesení bylo schváleno.  

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. 31, ale budou zařazeny dvě hodiny od začátku dnešního 

zasedání (cca 15:00hod.) 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. 

 

 

386/10ZM/2016 

13:089 hod. 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 10. zasedání ZMH, konaného  

    dne 22.02.2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Návrh usnesení. Zastupitelstvo města Havířova volí jako ověřovatele zápisu o průběhu 10. 

zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 22.02.2016 paní Mgr. Ivu Georgiu a 

pana Petra Robosze. Má někdo jiný návrh? Nevidím. Takže dále bych se chtěl zeptat, zda 

navržení členové zastupitelstva paní Mgr. Iva Georgiu a pan Petr Robosz tuto nominaci 

přijímají? Ano, děkuji. Ano, děkuji. Vzhledem k tomu, že jiný návrh nebyl podán a 

ověřovatelé nominaci přijali, nechávám hlasovat o předneseném návrhu. Prosím o hlasování. 
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Zápis z 10. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 22.02.2016 
 

Hlasování o zvolení ověřovatelů: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1     

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 386/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 22.02.2016  

paní Mgr. Ivu GEORGIU  

pana Petra ROBOSZE  

                                                                            

 

387/10ZM/2016 

13:10hod. 

4. Zpráva o ověření zápisu z 9. zasedání ZMH, konaného dne 25.01.2016  
        

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Zastupitelstvo města Havířova bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 9. zasedání ZMH, 

konaného dne 25. ledna 2016. Na 9. zasedání ZMH byli jako ověřovatelé zápisu určeni  paní 

Bc. Monika Havlíčková a pan Miroslav Polak. Oba ověřovatelé zápis z 9. zasedání 

zastupitelstva ověřili a potvrdili svým podpisem, že odpovídá průběhu zasedání a přijatým 

usnesením. Prosím paní Bc. Havlíčkovou, aby v souladu s Jednacím řádem podala zprávu o 

ověření. 

 

Bc. Monika HAVLÍČKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobrý den vážený pane primátore, vážená rado, kolegyně a kolegové, zápis z 9. zasedání 

ZMH jsem přečetla odpovídal průběhu jednání zasedání, což jsem stvrdila svým podpisem. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. A nyní žádám ověřovatele pana Miroslava Polaka, aby v souladu s Jednacím řádem 

ZMH podal zprávu o ověření správnosti zápisu. 

 

Miroslav POLAK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den pane primátore, vážení kolegové kolegyně vážení hosté. Zápis z 9. zasedání ZMH 

jsem přečetl a jeho správnost jsem stvrdil svým podpisem. Děkuji.  
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Zápis z 10. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 22.02.2016 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

ZMH? Protože ke zpracovanému zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 25.01.2016 nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, budeme hlasovat o 

tom, že zprávu ověřovatelů ZMH bereme na vědomí. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o zprávě ověřovatelů: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Přijaté usnesení č.  387/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 9. zasedání ZMH, konaného dne 25. ledna 2016  

                                                                             

 

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. 

 

 

388/10ZM/2016 

13:12hod. 

5. Kontrola plnění usnesení ZMH 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Návrh usnesení. Zastupitelstvo města Havířova bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 

Zastupitelstva města Havířova schvaluje prodloužení termínů splnění usnesení vypouští ze 

sledování usnesení dle přiloženého materiálu. Prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Má 

někdo k tomuto materiálu nějaké připomínky? Pokud nemá, budeme tedy hlasovat o 

předloženém materiálu. Prosím o hlasování. 
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Zápis z 10. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 22.02.2016 
 

Hlasování o kontrole plnění usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1      

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 388/10ZM/2016: 

    

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

 

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:  

 

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

a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování 

Havířova – městská část Dolní Datyně“ 

1252/27ZM/2014 Přijetí daru částí pozemku parc.č. 2604/1,k.ú. ProstŘ. Suchá 

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

parc. č. 3751/1, k.ú. Havířov-město 

231/6ZM/2015 Prodej části pozemku parc.č. 2996/9, k.ú. Bludovice 

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

236/6ZM/2015 Přijetí daru pozemků 

parc.č.1236/7,1236/8,1236/9,1237/3,k.ú.Havířov – město 

283/7ZM/2015 Směna části pozemku parc. č. 1707/1 v majetku města,  

za část pozemku parc. č. 1707/2, oba v k. ú. Šumbark     

288/7ZM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti v rámci stavby  

„Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“ 

319/8ZM/2015 Prodej části pozemku parc.č. 1681/4, k.ú. Bludovice 

322/8ZM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření veřejného 

osvětlení na ul. Farská“ 

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

 

334/8ZM/2015 Žádost o změnu účelu dotace poskytnuté Nemocnici s poliklinikou 

Havířov 

368/9ZM/2016 Výkup podílů pozemků zapsaných na LV č. 1645 a LV č. 1655,  

k.ú. Šumbark           
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Zápis z 10. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 22.02.2016 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, jeden nehlasoval, usnesení bylo schváleno.  

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

Máme bod číslo 6. 

 

 

389/10ZM/2016 

13:21hod. 

6. Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie  

Havířov na území města Havířova za rok 2015, vyhodnocení stavu 

bezpečnosti a veřejného pořádku Policie ČR na teritoriu města Havířov  

a okolí za rok 2015, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných 

hasičů na území města Havířova za rok 2015  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Já možná si vezmu na úvod slovo, já musím konstatovat, 

protože jsem si materiál samozřejmě přečetl a chtěl bych veřejně touto cestou poděkovat všem 

zúčastněným. Ať už je to MP, ať už je to státní policie, ať už jsou to hasiči, ať už 

profesionální nebo dobrovolní, za jejich skvěle odvedenou práci v roce 2015. Myslím si, že 

jsou to lidé na svém místě, co se týče bezpečnosti, tak je velice pozitivní, že je dlouhodobě 

klesající trend kriminality na našem území, což je velkým pozitivem. A je to opravdu dobře, 

že se tady můžeme cítit bezpečně, když si člověk porovnává s jinými městy v ČR nebo 

v zahraničí, tak si myslím, že dneska je to už pomalu ráj na zemi a je to díky profesionální 

práci našich integrovaných složek. Takže to je v krátkosti za mě a hlásí se pan zastupitel 

Martinek.  

 

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

Dobrý den vážené vedení města a zastupitelé a vážení hosté. Já si dovolím k tomuto bodu 

jenom pár poznámek. Pan primátor zde zmínil, že bezpečnostní situace se zlepšuje, není 

pochyb o to, tak jak máme přehled o poklesu trestné činnosti který je téměř 20%, tak tady si 

myslím, že je to opravdu namístě. Možná bych to dal do souvislosti i s posílením 

personálního stavu policie v našem městě, které jsme v minulosti požadovali a k jehož 

naplnění teda došlo. Patří zde tedy poděkování PČR, ale určitě i MP. Co se týče přestupků, 

tak pokud jsem se díval na počet přestupků, tak tady úplně souhlasit nemůžu, protože pokud si 

vezmeme vývoj počtu obyvatel ve městě, a když jsem se díval na výši přestupků v roce 2010 

a srovnám to s počtem obyvatel v roce 2010, který byl něco kolem 81 tis. a nyní máme někde 

75 tis. obyvatel, tak už to číslo tak příznivé není. Proto si myslím, že by se mělo objevit 

v přehledech statistických tedy přestupků i trestné činnosti i nějaký výpočet na například 1000 

obyvatel. Takže tolik ke zprávám MP a PČR. Dále, jak se píše i ve zprávě PČR vždy 

bezpečnost souvisí se zaměstnaností, s ekonomickou situací ve městě. Tady musím vyjádřit 

obavy do budoucna, protože všichni víme, jak se vyvíjí situace v OKD, je jen otázkou času, 

kdy se začne ve městě zvyšovat nezaměstnanost. Takže tady bych chtěl říct, že nás určitě 

nečeká z hlediska bezpečnosti lehké období. A poslední dotaz, který bych chtěl směřovat tedy 

na pana ředitele MP, bylo uvedeno do provozu úsekové měření rychlosti u nemocnice, chtěl 

jsem se zeptat, jestli už jsou nějaké výstupy, čísla o přestupcích, případně řešených případech.  

Děkuji. 
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Zápis z 10. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 22.02.2016 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dám slovo panu řediteli MP, možná mi to pan ředitel doplní, protože nejsem taky 

znalec, zda u toho navýšení těch přestupků není některé věci způsobené tím, že se některé 

zákonné věci přesunuly dejme tomu z trestních do přestupkových. Nevím, jestli byla nějaká 

úprava zákona, ale to možná potom i pánové ze státní policie. Teď dávám slovo panu řediteli 

MP, panu Ing. Murasovi. 

 

Ing. Bohuslav MURAS, ředitel Městské policie 

Děkuji pane primátore, kolegyně, kolegové, vážení občané. Co se týče změn zákonných, tak 

v loňském roce nedošlo k žádným zásadním změnám, faktem je, že počet obyvatel se mírně 

snížil, na druhé straně si musíme uvědomit, že Havířov je tranzitní město, kde je velké 

množství obchodů, ať už malých nebo velkých a zároveň většina těch obyvatel, kteří se 

odstěhovali se odstěhovali do okolních obcí, takže za těmi nákupy dojíždějí tady. Takže 

vzhledem k tomu, že těch 44% přestupků je v dopravě, tak tam se to moc nezměnilo. Pravda 

je, že když spočítáme počet jednotlivých přestupků na obyvatele tak se to mírně zvýšilo, ale 

nemyslím si, že by došlo k nějakému katastrofickému nárůstu. Co se týče našeho stavu, tak ta 

zpráva je myslím poměrně obsáhlá, kdybych ji měl tady přednášet, tak by to zabralo spoustu 

času, každý se mohl podívat na kteroukoliv z oblastí našich činností. My jsme v průběhu 

loňského roku tak, jak bylo schváleno v ZMH navýšili stavy vlastně o 3 zaměstnance. Jeden 

je civilní, to je projektový manažer, dva jsou strážníci, přijati na úsekové měření. Protože 

úsekové měření funguje od 1.1.2016, tak za měsíc leden je tam asi bez 6 asi 400 přestupků.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Pan zastupitel Plawny.  

 

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

Dobré odpoledne pane primátore, kolegyně, kolegové, hosté. Já bych se dostal k tomu bodu, 

kde je zpráva o činnosti JSDH. To co mě tam zarazilo, pan primátor to říkal, je to určitě 

v pořádku, že je to záslužná činnost. Měli bychom si toho vážit. Ovšem, jednotka píše, že 

nevyřešené z minulosti za rok 2015 je právní vztah členů jednotky k obci a pojištění členů 

jednotky, když vykonávají činnost. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli s tím vedení města hodlá 

něco dělat, protože zřizovatel jednotky je město a je myslím nefér, aby ti lidé, kteří ve svém 

volném čase riskují své zdraví a životy nebyli pojištěni městem.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

My už jsme to probírali, už je to nějaký pátek, na poradě vedení, abych se přiznal, teďka 

nevím přesně s jakým výsledkem jsme se rozhodli. Protože já vím, že pan tajemník dělal 

určitou analýzu, je to ještě nedořešená věc, nevím jestli od té doby pan tajemník něco, už jsme 

se posunuli dál. Protože je to určitě adekvátní, abychom tohlencto dořešili. Můžu poprosit 

pana tajemníka.  

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník Magistrátu města Havířova  

Dobrý den, ten právní vztah k tomu zřizovateli je opravdu špatně nastavený už zákonem o 

požární ochraně. Nic méně  o tom pojištění budeme diskutovat o komerčním připojištění 

s novým pojišťovacím makléřem, bude veřejná zakázka na jeho výběr by měla být ukončená 

v průběhu února.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, já říkám, že to tak zhruba, možná dva nebo tři měsíce, kdy jsme to na poradě 

vedení diskutovali. Takže až bude vybrán nový pojišťovací makléř, tak určitě to bude první 
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z úkolů, aby tento stav byl napraven tak, aby dobrovolní hasiči byli dobře chráněni. Děkuji. 

Dále do rozpravy hlásí se někdo? Nikdo, končím rozpravu a ještě než budeme hlasovat, tak 

bych opravdu jménem nás všech zastupitelů poděkoval ať už státní policii, tak MP, 

profesionálním hasičům, tak i dobrovolným hasičům a vůbec všem lidem, kteří zajišťují naše 

bezpečí a klid našich domovů. Já vám děkuji pánové a ať se vám při vaši práci daří. Děkuji a 

teď budeme hlasovat o návrhu usnesení. 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. 389/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í   
 

vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti dle předložené  

Výroční zprávy za rok 2015 včetně příloh č. 1 - 8  

 

 

390ZM/2016 

13:21hod. 

7. Souhlas s podáním žádostí o dotace a přijetím dotací z Programu  

prevence kriminality v roce 2016  

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, 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 
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Přijaté usnesení č. 390/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

s c h v a l u j e  

 

1. podkladový dokument k podání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v rámci  

    Programu prevence kriminality 2016 „Plán prevence kriminality města Havířova  

    na rok 2016“   

 

2. podání žádostí o dotace a přijetí dotací na realizaci 3 dílčích projektů v rámci Programu   

    prevence kriminality v roce 2016 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR na tyto projekty: 

projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“  

projekt „Asistent prevence kriminality“ 

projekt „Informační brožura - Průvodce bezpečným městem“ 

 

 

3. finanční spoluúčast statutárního města Havířova v předpokládané výši: 

29 800,- Kč na projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“   

92 800,- Kč na projekt „Asistent prevence kriminality“ 

5 000,- Kč na projekt „Informační brožura - Průvodce bezpečným městem“  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím návrhu úprav rozpočtu 

na rok 2016 navýšení výdajů MP Havířov ve výši schváleného podílu města  

na spolufinancování projektů finanční prostředky z Fondu bezpečnosti pro zvýšení 

bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově,  

a to za předpokladu, že projekty budou schváleny Republikovým výborem pro prevenci 

kriminality 

 

 

391/10ZM/2016 

13:22hod. 

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

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově a poskytnutí věcného 

daru PČR Havířov – změna usnesení  

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 
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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. 391/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

s c h v á l u j e   
 

změnu usnesení číslo 217/6ZM/2015 ze dne 14.9.2015 v části „schvaluje“ takto: 

v bodu 2. se na konci věty vypouští slova „na území města Havířova“ 

 

u k l á d á 

 

zabezpečit realizaci     

          Z: ředitel MP 

        T: 3/2016 

 

 

392/10ZM/2016 

13:23hod. 

9. Záměr prodeje pozemku parc.č. 2076/4, k.ú. Šumbark 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, 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 
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Přijaté usnesení č. 392/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje pozemku parc.č. 2076/4, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 255 m
2
, 

kat. území  Šumbark  Společenství vlastníků jednotek v domě na ulici Orlí 6/418  

v Havířově-Šumbarku, Orlí 418/6, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO 26816741, 

 na kterém se nachází  bytový dům č.p. 418  

 

 

393/10ZM/2016 

13:24hod. 

10. Prodej částí pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 393/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

1. prodej části pozemku parc.č. 1494/14, nově dle geometrického plánu označenou jako 

parc.č. 1494/39, ostatní plocha, o výměře 141 m
2
, k.ú. Šumbark, paní Renatě Pechové, 

bytem ………………………….., za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle 

znaleckého posudku ve výši 59.220,-Kč (420-Kč/m
2
) + 1.060,-Kč za zpracování 

znaleckého posudku, celkem 60.280,-Kč + DPH 

 

2. prodej části pozemku parc.č. 1494/14, nově dle geometrického plánu označenou jako  

parc.č. 1494/40 ostatní plocha, o výměře 220 m
2
, k.ú. Šumbark, manželům Ladislavu 

Eľkovi a Heleně Eľkové, bytem ………………………….., za účelem přístupu a příjezdu 

k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 92.400,-Kč (420-Kč/m
2
)  

+ 1.060,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 93.460,-Kč + DPH 
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 p o v ě ř u j e 

 

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

kupních  smluv 

                                                                                                               Z: vedoucí OSRM                  

                                                                                                               T: 30. 6. 2016 

 

 

394/10ZM/2016 

13:25hod. 

11. Uzavření smluvního vztahu v rámci stavby „Sesuv svahu na ul. Svážná “ 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 394/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

r u š í  

 

část  usnesení č. 187/5ZM/2015 ze dne 15.06.2015  týkající se rozsahu, výměry a výše úhrady  

za zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc.č. 2090/3, k.ú. Bludovice ve 

vlastnictví povinného: Lesy České republiky s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106/09, 

Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové, IČO: 421 96 454: 

„spočívající v právu zřízení, provozování, umístění a zajištění erozní rýhy přírodním žebrem 

z kamene v délce cca 50 m a v rozsahu cca 293 m
2 

na pozemku a v právu vstupovat a vjíždět 

na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a 

odstraněním erozní rýhy ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova, jakožto 

vlastníka stavby, hodnotu věcného břemene služebnosti: 250,- Kč/m
2
, v rozsahu dle 

geometrického plánu, nejméně však 10.000,- Kč + DPH“  
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s c h v a l u j e 

 

v rámci stavby č. 15003 „Sesuv svahu na ul. Svážná“  

zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemku parc.č. 2090/3, k.ú. Bludovice ve 

vlastnictví povinného: Lesy České republiky s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106/09, 

Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové, IČO: 421 96 454, zast. Lesní správa 

Ostrava, Těšínská 993, 739 34 Šenov u Ostravy spočívající v zajištění erozní rýhy přírodním 

žebrem z kamene a  v oprávnění  zřízení, umístění a provozování včetně zařízení (vedení), 

užívání včetně údržby a oprav, přístupu za účelem provozu, užívání, oprav či údržby, vstupu a 

vjezdu dle geometrického plánu 4054 – 109/2015 ze dne 01. 12. 2015 o výměře 1.023 m
2
, za 

jednorázovou úhradu 250,- Kč/m
2
, tj. celkem ve výši  255.750,- Kč + DPH, služebnost se 

zřizuje jako vykupitelná a na dobu životnosti stavby ve prospěch oprávněného statutárního 

města Havířova 

 

p o v ě ř u j e          

 

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

smlouvy o zřízení služebnosti                                                                                                      

                                                                                                    Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                    T: 30.06.2016  

 

 

395/10ZM/2016 

13:26hod. 

12. Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č. 945/7, k.ú. Bludovice  

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 395/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  
 

v rámci úplatného převodu řadu splaškové kanalizace, určené pro 4 rodinné domy,   
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ul. Datyňská, Havířov-Bludovice, zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající 

v umístění, vedení, provozování a udržování řadu splaškové kanalizace v kat. území 

Bludovice na pozemku parc.č. 945/7 v rozsahu cca 13 m
2
, dle geometrického zaměření, ve 

prospěch statutárního města Havířov, jakožto budoucího vlastníka řadu splaškové kanalizace,  

od spoluvlastníků pozemku manželů Weisse Zdeňka a Weissové Ingrid,  

bytem ………………………….. s tím, že pozemková služebnost se zřizuje bezplatně,  

pro účely finančního úřadu má služebnost celkovou hodnotu 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: 30.06.2016 

 

 

396/10ZM/2016 

13:27hod. 

13. Smlouva o výstavbě a financování kanalizační přípojky – RPG,  

Byty s.r.o.  

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 396/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Smlouvu o výstavbě a financování kanalizační přípojky ve znění přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy ve znění přílohy č. 1 
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397/10ZM/2016 

13:28hod. 

14. Záměr realizovat projekt „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój  

- Karviná - Havířov“ 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 397/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój 

– Karviná - Havířov“ do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, Prioritní osy 2 – 

Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, Specifického 

cíle – Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a 

kulturních zdrojů partnerským městem Jastrzębie-Zdrój 

2. Dohodu o spolupráci na projektu „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój – Karviná  

- Havířov“ realizovaného z prostředků Programu Interreg V- A Česká republika – Polsko 

dle přílohy 

3. spolufinancování projektu „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój – Karviná  

- Havířov“ z rozpočtu statutárního města Havířova v minimální výši 10% ze způsobilých 

výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů 

4. předfinancování projektu „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój – Karviná - Havířov“  

z rozpočtu statutárního města Havířova ve výši 100% uznatelných i neuznatelných nákladů 

 

p o v ě ř u j e  

 

primátora statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase podpisem Dohody  

o spolupráci na projektu „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój – Karviná - Havířov“ 

realizovaného z prostředků Programu Interreg V- A Česká republika – Polsko, dle přílohy 

 

                                                                                                         Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                          T: 02/2016 
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398/10ZM/2016 

13:46hod. 

15. Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI) 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Martinek 

 

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

Mohli bychom poprosit nějaký komentář pana náměstka jaké termíny, jaké projekty Havířov 

připravuje a jaký bude časový harmonogram? 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, než dám slovo panu náměstkovi, sám jsem se zúčastnil několika základních jednání 

kde se vlastně vytyčovalo území, kde půjdou vlastně investice v rámci ITI. Myslím si, že teď 

jsme ve fázi, kdy se přesně určilo to území, máte to tam vlastně i přílohou materiálu, kde se 

jedná o to cílové jádro našeho moravskoslezského regionu, musím říct, protože jsem se 

zúčastnil asi čtyřech takových setkání, kde se diskutovalo vlastně kde a jakým směrem se 

budou čerpat další dotace v rámci dalšího plánovacího období a musím říct, že si myslím, že 

jsou velké rezervy a potenciál právě směrem k podnikání spousta těch projektů, které obce 

chcou zafinancovat, ať už to jsou cyklostezky, nebo případně klasická infrastruktura i tak 

jsem tam zaznamenal velký převis poptávky a myslím si, že tam není úplně ta nejlepší cesta, 

samozřejmě my máme připravené projekty právě i v této kategorii. Ale když jsem viděl ten 

převis ohromný, tak myslím si, že bude hodně velká bitva v rámci regionu. Co je výsledkem 

vlastně toho ITI skupiny, by mělo být, že z těch všech projektů by měly být vybrány některé 

projekty napříč všemi městy a ty budou vzájemně podpořeny tak, abychom skutečně 

fungovali a nekonkurovali si v rámci města a obcí v rámci regionu. Ale já kde jsem 

zaznamenal opravdu ten prostor a myslím si, že i tímto směrem bysme měli napnout síly je 

právě podpora podnikání našich spoluobčanů, protože víme jaká je situace v OKD, jaká je 

situace s ocelářském průmyslem a pokud se nebude rozvíjet základní primární střední 

podnikání, tak bude velký problém pro tento kraj. Určitě investice do chodníků cyklostezek a 

dalších bohulibých věcí je přínosem, ale myslím si, že základem je perspektiva obyvatelstva a 

následně s podnikáním přichází zisk a se ziskem investice. To je věc, kterou bych já chtěl v 

rámci ITI prosadit za Havířov, protože myslím si, že tudy vede cesta z temna. Teď dám slovo 

panu náměstkovi. Prosím. 

 

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

Děkuji, pan primátor řekl víc, než měl a myslím, že přesnější úplně údaje k tady tomuto 

problému bych vyzval pana Vaška, který se mnou zpracovával a který má přesné údaje.  

 

JUDr. René VAŠEK, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku 

Takže dobrý den vážený pane primátore, vážené dámy a pánové. Co se týká projektu ITI je 

třeba si v prvé řadě si uvědomit, že to je projekt, který se teprve rozjíždí. Čili to, co by 

zastupitelstvo na dnešním jednání mělo schválit je pouze návrh strategie. Neznamená to výběr 

konkrétních projektů, které se v rámci ITI budou realizovat. Ten konkrétní rozsah, které 

projekty by byly realizovány přes ITI a které by se, nebo o které dotace by se žádalo přímo, 

bude teprve v rámci dalšího jednání. Čili samozřejmě my máme některé programové 
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záležitosti připravené pro ITI, ale to definitivní schválení jednotlivých projektů bude až 

v následujícím období, podle toho, do kterých oblastí nás to ITI v podstatě pustí. Takže jedná 

se v prvé řadě o nějakou proklamaci toho, že chceme být součástí ITI a že chceme na tomto 

systému participovat, ale konkrétní projekty budou schvalovány v budoucím období.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, pan zastupitel Martinek ještě je přihlášen.  

 

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

Ono už nějaké oblasti jsou definované, já si myslím, že už by měly být připraveny nějaké 

konkrétní projekty, alespoň nějaký zásobník, kde tedy město potencionálně by mohlo žádat. 

Musíme si tedy připomenout, že v minulém volebním období jsme tady vyčerpali dotace za 

miliardu a půl, které město teda získalo a toto programovací období už má velké zpoždění, 

takže pokud chceme začít čerpat peníze, tak musíme s předstihem připravovat řadu projektů. 

Protože víte, že každý projekt sebou nese nemálo času, který je potřeba na přípravu.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já jestli můžu říct tak jsem viděl určitý zásobník určitých projektů, které tam vlastně byly 

navrženy, ať už to byl přednádražní prostor, byly tam cyklostezky, ale právě i ve své úvodní 

řeči jsem zmínil, že si myslím a s ohledem na to, že jsem se zúčastnil několika pracovních 

skupin, ať už s panem hejtmanem, s panem Ciencialou, tak si myslím, že ten převis právě 

v těchto kategoriích je obří, ten objem prostředků se neustále měnil objem obřích sum, kde se 

v řádu desítek miliard, dneska se to pomalinku snižuje a myslím si, že opravdu to bude 

poměrně velký boj, mezi městy a právě ta skupina ITI by měla rozhodnou, které projekty se 

budou realizovat. A když jsem to opravdu sledoval, tak většinou to byly skutečně investice do 

té základní infrastruktury, ale viděl jsem, že jsou kategorie, kde právě není moc velká 

poptávka obcí. Jít tímto směrem a kde právě je velká šance uspět a i z toho důvodu si myslím 

a právě to je i úkol pro OSR, aby se zaměřilo i na tuto oblast, kde máme velkou šanci potom 

uspět s našimi projekty. Ta databáze je samozřejmě z minulého volebního období a my pouze 

navazujeme a já tvrdím a bavili jsme se i s vedením i s panem tajemníkem, že je třeba 

inovovat, protože je třeba se, jak se říká, v době se vyvíjet a dívat se, jaké jsou čísla a říkám, 

viděl jsem ty čísla a myslím si, že je určitý prostor na změnu tak, abychom uspěli právě ve 

směru k podnikání a k podpoře tady vlastně drobného a středního podnikání, kde je opravdu 

velké prostředky a kde obce žádají o minimum.  

 

JUDr. René VAŠEK, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku 

Já bych to jenom doplnil, tak jak jste říkal vy, pane primátore. Ten prvotní zásobník projektů 

tam je, tam máme 5 nebo 6 akcí, které jsme přihlásili do té databáze. Včetně cyklostezek a 

toho přednádražního prostoru. Takže jak tady pan zastupitel vlastně navrhoval ten zásobník, 

já ty všechny investiční akce neznám, které tam jsou přihlášeny, ale ten prvotní zásobník tam 

město Havířov zaslalo do toho ITI.  

 

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

Jak jste řekl, pane primátore, abychom nedospěli do stavu, kdy ostatní přijdou připraveni a 

Havířov připraven nebude. Takže, jestli teda se bavíme o programu na podporu podnikání, 

sami víme, že zrovna Havířov neoplývá mnoha firmami tohoto typu jsou teda nějaké 

konkrétní firmy, nebo ..kterých by se to týkalo? 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Samozřejmě to je iniciativa, kterou musím víceméně zahájit já, protože ten zásobník tady je, 

to není, že bysme nebyli připraveni, my naše projekty samozřejmě přihlásíme, ale nad rámec 

toho bych chtěl právě implementovat i nové náměty a podněty právě s havířovskými 

podnikateli. Nebudu jmenovat konkrétní firmy se kterými jsem v jednání, jsou to úspěšné 

firmy, které se tady ve městě pohybují, respektive jedna větší, která má perspektivu a má za 

sebou dlouholetou historii, ale těch podnikatelů je samozřejmě víc. Je to otevřené fórum, 

takže samozřejmě spolu s vedením města vytipujeme podnikatele a nějakým způsobem 

chceme oslovit, zda by měli zájem. Samozřejmě to je o zájmu, protože my samozřejmě asi 

těžko můžeme tady zahájit podnikání a snažit se něco rozhýbat, to by mělo být právě zájmem 

těch podnikatelů, těch firem na území tady města Havířova se připojit. Město jim může podat 

pomocnou ruku. Máme tady OSR, které právě jim má být nápomocno při vytváření projektů a 

žádání o dotaci. A zásobník máme, který samozřejmě požijeme, ale myslím si, že tam bude 

poměrně, jak říkám ze znalosti situace si myslím bude velký problém všechny tyhlencty 

projekty prosadit a právě hledat někde tam, kde ty obce právě nedávají právě moc podnětů. 

Tam já vidím naši přidanou hodnotu, kterou můžeme získat nad rámec ostatních měst.  

Pan zastupitel Smrček. 

 

Ing. Petr SMRČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den vážený pane primátore, vážené dámy, vážení pánové. Já bych se rovněž připojil 

trošičku do diskuse o vážnosti tohoto materiálu, poněvadž jak víme, jedná se o strategický 

materiál rozvoje aglomerace Ostravsko. A ta investice, ta podpora té je v objemu 6,5 miliardy 

z evropských fondů, takže při spolufinancování měst a obcí samozřejmě ten rozsah je 

významně vyšší. Můžeme zde hovořit i o deseti miliardách i více. To znamená pro náš region 

zcela zásadní a strategická záležitost, poněvadž jiné takové zásadní prostředky co se týče v 

integrovaném prostředí všech operačních programů do našeho regionu nepůjdou a vůbec pro 

statutární město Havířov. Samozřejmě tato strategie se vyvíjí dlouhodobě. To víme již 

z minulého volebního období. Na počátku byla velice mlhavá, poněvadž nebyly jednoznačně 

nastaveny parametry, jak ze strany řídících orgánů, tak samozřejmě potom na úrovni 

aglomerace. Dnes jsme při schvalování této strategie a opravdu je nutné zde upozornit na to, 

že město má dneska zpracovaný určitý strategický plán rozvoje města, nevím do jaké míry 

tento strategický plán byl aktualizován, poněvadž dodnes jsem neviděl žádný materiál v ZMH 

v novém volebním období. A tento strategický plán by měl právě reagovat na ten vývoj, který 

s zde děje a na tak zásadní materiál, který dnes zde schvalujeme. Proto bych taktéž rád věděl, 

do jaké míry se přizpůsobujeme právě této připravené strategii, která už je dnes před náma a 

je to samozřejmě finální dokument. To znamená, jsou zde přesně nadefinované oblasti do 

kterých mohou jít dotace, je zde přesně nastavený systém cílů atd. A opravdu nemůžeme 

čekat, protože aglomerace Ostravsko je  především o Ostravě, a to dobře víme, že Ostrava se 

bude snažit v rámci tohoto získat maximum, to dobře víme a pokud nebudeme připraveni 

nějakým způsobem s našimi projekty, tak z tohohle velkého balíku ten Havířov, jako druhé 

největší město v regionu, jako druhé největší město v té aglomeraci se obávám nezískáme 

poměrně. To je velká obava. A co se týče toho zásobníku, který byl v minulosti vytvořen. Je 

to zásobník investičních akcí, především těch rozsáhlejších, které město potřebuje. To je 

pravda. Ale mám obavu, že tato integrovaná teritoriální investice znamená, že ona má celý 

rozsah v celé aglomeraci. To znamená ne jenom pro město Havířov. A ne všechny ty 

projekty, které my máme v tom zásobníku jsou teritoriální v rámci té aglomerace. Ony jsou 

spíše naše, místní, na rozvoj města Havířova. To znamená opravdu že je nutné začít pracovat 

na projektech, které budou propojitelné v rámci aglomerace s ostatními městy, aby měly 

dopad i do města Havířova. Děkuji. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Určitě souhlasím. Já bych možná ještě doplnil, protože v průběhu loňského roku prakticky se 

hledalo, kdo bude vlastně nositelem těch projektů, protože nebylo až tak definováno jestli to 

bude zrovna skupina ITI, protože tady máme další stálou regionální radu a nevědělo se, zda 

kdo bude žadatelem, protože od podzima loňského roku vím, že vznikl problém 

v olomouckém kraji, kde chtěli vystoupit z ITI a já jsem se pana hejtmana na to ptal, mám 

podle posledních informací vím, že Olomouc zůstal v tom projektu, ale loňský rok byl hlavně 

o tom vytýčit, kdo bude žadatelem. Zda to bude ITI, stálá regionální rada nebo kdo vlastně 

bude žádat o dotace. V loňském roce se stanovovalo toto teritorium a samozřejmě ten 

zásobník projektu, protože to ITI se dostáváme do hluboké minulosti, kdy se to formulovalo, 

tak tady existuje a samozřejmě jak jde čas, jak jde vývoj, tak se musíme přizpůsobovat. To 

máte naprostou pravdu. My určitě neleníme a pracujeme na dalších projektech. Pan zastupitel 

Jantoš.  

 

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

Dobrý den pane primátore, vážení zastupitelé. Mluvili jsme tady 10 minut o ITI o zásobníku o 

ničem… žádná konkrétní informace nepadla. Takže já bych požadoval. Máme tam 6 

operačních programů, určitě je zpracovaný zásobník, takže bych požadoval informaci, 

tabulku, ke každému operačnímu programu, co je zpracované, jak je zpracované a v jakém 

stádiu. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji. Takhlenc, myslím si, že je to natolik závažný materiál, aby měli všichni 

zastupitelé ho k dispozici, tudíž bych poprosil, aby potom do uložiště byl dán vlastně materiál, 

jaké projekty jsou zpracovány, co vlastně bylo v minulosti udělané, kde jsme se zaměřovali i 

s ohledem na ten budoucí vývoj.  

 

JUDr. René VAŠEK, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku 

Já bych na to pouze zareagoval, že vlastně cyklicky každého čtvrt roku jde do rady a do 

zastupitelstva materiál, který přehledně řeší otázku dotačních akcí, kde je uvedeno kdy a jaká 

žádost o dotaci byla podávána a vlastně zastupitelstvo to pravidelně schvaluje na svých 

zasedáních. Takže ten materiál zastupitelé mají pravidelně k dispozici ohledně všech 

dotačních akcí.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji. Pan zastupitel Smrček.   

 

Ing. Petr SMRČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Děkuji za slovo. Pan vedoucí si trošku naběhl teďka. Pokud si to přečtete, ten materiál a já 

jsem ho četl pečlivě, potom už nebyl ani předkládán na zastupitelstvo, tak to máme součet 

historie asi za osm let zpátky, kde máme součet dotací, které jsme vyčerpali, které jsme 

získali, které projekty jsme zrealizovali a dokončili. Není tam ani jeden nový projekt. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já bych možná reagoval, protože opravdu jsou to projekty, které jsou ještě z minulého 

volebního období nebo ke konci VO a sám víte, že takové projekty se nedělají ze dne na den. 

Že to jsou věci měsíců a roků a chci říct, a právě s ohledem na to, že ten zásobník dle mého 

názoru je pro nás občany sice důležitý, ale v rámci těch projektů, které tam jsou zmíněny si 

myslím je moc nebude šancí získat na to ty peníze, protože to není ta základní, páteřní 

infrastruktura právě na rozvoj tohoto regionu, protože chodník si můžeme postavit kdykoliv, 
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cyklostezku taky a z toho víceméně není další výnos a tady je opravdu spíš důležité se obrátit 

na takové projekty, které přinesou nějakou přidanou hodnotu. Které když se zrealizují 

nepřinesou další jenom náklady. My musíme do takových projektů jít zásadně, které nebudou 

když už ne generovat ztrátu, tak aspoň že budou v nule. V minulosti víme obecně, že většina 

projektů financované evropskou unií skončilo tak, že jsme tam je určitá udržitelnost a sypeme 

do toho miliony a miliony a vlastně to negeneruje žádný zisk. To podle mě není smyslem 

dotací. Smyslem dotací má být podpora právě budoucího zisku. Proto si myslím, že celý 

zásobník obecně ano, je použitelný, ale bude generovat do budoucna jenom ztrátu pro město. 

Jsou to důležité projekty, které slouží občanům, ale myslím si, že tento region se jako celek 

dostává do situace, že musí začít někde ty peníze taky vydělávat. Protože abychom byli jako 

celek závislí na nějakých dotacích, tak to jsme ve stejné situaci jako kdybychom byli jako na 

sociálních dávkách, což si myslím je velice špatné. Proto říkám tento zásobník je funkční, je 

z minulého volebního období, ale tvrdím, že 90% projektu přinese jenom následné náklady. 

Takže, pracuje se a bude vám to předloženo. Něco nám tady syčelo. Už jsem se lekl, že nám 

někdo tady pustil plyn. Nebo něco. Takže to za mě v krátkosti, ale už myslím se dlouho kolem 

toho diskutuje já jsem se pravidelně zúčastňoval a myslím si, že opravdu tyhlety věci jsou, jak 

říkáte zásadní, strategické, viděl jste částku 6,5 mld. Když jsem před rokem a čtvrt byl poprvé 

na této konferenci, tak se mluvilo o řád vyšší. Samozřejmě jak jde čas, tak se ty částky 

zmenšují a opravdu to bude tuhý boj mezi městy. Ale právě má dojít k dohodě. A ta dohoda 

by měla plynout takovým způsobem, že Havířov získá projekt, který bude smysluplný.  

Dál do rozpravy hlásí se někdo? Nikdo, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu 

usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 398/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

návrh Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014 – 2020  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 
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399/10ZM/2016 

13:49hod. 

16. Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a družstev/kolektivů 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Je to každoroční materiál, je to každý rok. Budeme oceňovat nejlepší pedagogy, žáky, 

kolektivy. Hlásí se předkladatel, pan náměstek Vachtarčík.   

 

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

Dobrý den vážení zastupitelé, vážení spoluobčané, předkládám vám materiál, který, jak řekl 

pan primátor, je svým způsobem tradiční neboť každoročně město Havířov oceňuje své 

nejlepší pedagogické pracovníky, studenty a žáky, ale který je letos v důvodové zprávě o něco 

obsáhlejší. V návrhu usnesení je schválit ocenění 10 pedagogickým pracovníkům, což je o 5 

více, než v letech 2011-2015, ale zároveň je to stále polovina oceňovaných oproti letům 2004-

2005. Vzhledem k počtu všech škol na našem území, máme jich i se středními školami 50 a 

vzhledem k počtu všech pedagogických pracovníků, jichž bylo k 1.1.2016 jen na našich 

mateřských a základních školách přes 600, jsme celé minulé volební období ve školské 

komisi bojovali za zvýšení počtu oceněných pedagogů, neboť počet 5 oceněných byl naprosto 

nedůstojný. Dokládá to i srovnávací tabulka počtu oceněných pedagogů v okolních, menších 

městech. Karviná - 26, Orlová - 10, Český Těšín - 11. V bodě 6 dnešního zasedání jsme 

zaslouženě poděkovali policistům a hasičům za jejich celoroční práci. Já bych nyní při tomto 

bodu poděkoval všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, za jejich každodenní 

nelehkou práci a poblahopřál našim studentům a žákům k dosaženým úspěchům. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji a taky se připojuji jménem všech zastupitelů. Dál se hlásí pan zastupitel Martinek. 

 

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

Tak já bych chtěl také poděkovat všem pedagogům na území města, zvlášť po té, co 

sledujeme kauzu kolem šikany, tak ve školách to opravdu není jednoduché. Věřím, že do 

budoucna každá politická garnitura bude pracovat na tom, aby pedagogové byli stále lépe 

odměňováni za svou náročnou práci. Já bych chtěl jenom jednu poznámku na stránkách města 

je seznam městských akcí s termíny a máme konec února a ten seznam akcí je ještě z roku 

2015. Tak bych poprosil o jeho aktualizaci. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano stane se tak, je zaznamenáno. Dál do rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo, 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 
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Přijaté usnesení č. 399/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

I.  

udělení ocenění pedagogickým pracovníkům v kategorii „Pedagogický pracovník školy  

a školského zařízení“ v pořadí: 

 

1. Mgr. Ing. Petr Ogrocki, Ph.D.  

    ze Základní školy Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, přísp.organizace 

 

2. paní Alena Milatová  

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

 

3. Mgr. Simona Lenčová  

    ze Střední školy technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková 

    organizace 

 

4. paní Alena Mlčúchová  

    z Mateřské školy Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace 

 

5. Mgr. Sylva Mokrošová  

    z Gymnázia, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace  

 

6. Mgr. Miroslava Przeczková  

    ze Základní školy Havířov-Šumbark Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá  

    Kpt. Jasioka 57 okres Karviná 

  

7. Mgr. Marcela Sasynová  

    ze Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková  

organizace 

 

8. paní Lenka Kadlčíková  

   ze Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 

 

9. Mgr. Dagmar Baránková  

    ze Základní školy Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková 

    organizace 

 

10. Mgr. Danuta Kulová  

      ze Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice 

      Selská, příspěvková organizace 
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II.  

udělení ocenění žákům v kategorii „Žák“:  

 

1. Markovi Messingovi  

    ze Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková 

 organizace,  

    za 1. místo v regionálním kole řečnické soutěže 

  

2. Lukáši Beděrovi  

    ze Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková  

organizace, 

    za 2. místo v regionálním kole řečnické soutěže 

 

3. Sabině Pawlasové  

    ze Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, za 3. místo 

    v mezinárodní soutěži v psaní dopisů 

  

4. Anně Hoňkové  

    ze Základní školy Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná za 3. místo v krajském  

    kole soutěže „Hledáme nejlepšího chemika“ 

 

III. 

udělení ocenění studentovi v kategorii „Student střední školy“: 

 

Ondřeji Krabcovi  

z Gymnázia, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, za 1. místa v okresních 

kolech matematické olympiády, matematického Klokana a fyzikální olympiády  

 

IV.  

udělení ocenění v kategorii „Družstvo/kolektiv základní školy, víceletého gymnázia“: 

 

kolektivu Dětského pěveckého sboru Rozmarýnek  

ze Základní školy Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, za ocenění „Laureát soutěže“ 

z mezinárodní soutěže v Polsku, za držitele „Zlatého pásma“ v mezinárodní soutěži a držitele  

„Zlatého pásma“ v krajském kole  

 

u k l á d á                                                            

 

1. oznámit rozhodnutí o ocenění školám, oceněným pedagogickým pracovníkům, 

žákům/studentům a kolektivu/družstvu 

2. informovat veřejnost o udělení ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů 

 a kolektivu    

           Z: vedoucí OŠK 

           T: březen 2016 
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400/10ZM/2016 

13:51hod. 

17. Poskytnutí daru společnosti Mrňousek Havířov s.r.o. 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Martinek 

 

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

Chtěl bych se ještě v tomto materiálu vrátit k projektu vybavení zahrad MŠ jsem rád, že se to 

podařilo dotáhnout tedy do konce. Nicméně mě u toho projektu zarazila nerovnost řeknu 

rozdělení prostředků pro jednotlivé MŠ, kdy některé MŠ dostaly vybavení za tisíce a některé 

za statisíce. Takže tomu jsem akorát nerozuměl. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já si myslím, protože k tomu materiálu samozřejmě ještě to bylo za mého funkčního období, 

víme, že MŠ se průběžně renovují tak, jak samozřejmě jsou různé projekty a jak jsou aktivní 

paní ředitelky. U tady toho materiálu vznikl problém, že mnoho školek svým způsobem a 

díky své aktivitě bylo zmodernizováno ať už z projektu nebo z peněz města a nebylo tolik 

vlastně už projektů, proto je tam ta disproporce. Byly osloveny samozřejmě všechny školky, 

ale prostě měly už všechno. Což je i naše dobrá vizitka, že jako jsme dobrý zřizovatel, obecně 

my zastupitelé že dbáme, ale proto je ta nerovnoměrnost. To asi bych řekl tady k tomu.  

Dál do rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu 

usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 400/10ZM/2016: 

           
Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí daru, a to zahradního domečku v hodnotě 41 954,42 Kč společnosti Mrňousek 

Havířov s.r.o., se sídlem Na Fojtství 1336/10, Havířov - Město, PSČ 736 01,   

IČO: 031 34 661  
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p o v ě ř u j e   

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovací smlouvy  

                                   

                                                                                                          Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                T: březen 2016 

 

 

401/10ZM/2016 

13:52hod. 

18. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně  

– Sportovní klub volejbalu Havířov  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              3 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 401/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost a doplnění žádosti Sportovního klubu volejbalu, se sídlem Mánesova 971/26, Havířov-

Město, IČO: 48806323, o částečné prominutí odvodu a penále dle přílohy č. 1 a 2 

 

n e s c h v a l u j e  

  

Sportovnímu klubu volejbalu, se sídlem Mánesova 971/26, Havířov-Město, IČO: 48806323:  

1. částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého platebním výměrem  

ze dne 19.1.2015, č.j.: MMH/2785/2015, ve výši 13.846,- Kč 

2. částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého platebním výměrem  

ze dne 19.1.2015, č.j.: MMH/2785/2015, ve výši 38.150,- Kč 
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s c h v a l u j e  

 

Sportovnímu klubu volejbalu, se sídlem Mánesova 971/26, Havířov-Město, IČO: 48806323 

z důvodu značných potíží v hospodaření klubu v důsledku zaplacení vyměřeného penále  

a odvodu:  

1. částečné prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně  

vyměřeného k částce 13.846,- Kč, uloženého platebním výměrem č. 1/2015 ze dne 

19.1.2015, č.j.: MMH/2793/2014, ve výši 5.741,32 Kč  

2. částečné prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně  

vyměřeného k částce 38.150,- Kč, uloženého platebním výměrem č. 1/2015 ze dne 

19.1.2015, č.j.: MMH/2793/2014, ve výši 23.347,80 Kč 

 

 

402/10ZM/2016 

13:53hod. 

19. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního  

města Havířova  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 402/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e 

 

vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, vyhotovený v souladu s platnou 

legislativou, dle přílohy č. 1 s tím, že příjemcům dotace zařazeným do sítě krajských 

registrovaných služeb v sociální oblasti bude veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

doplněna o deklaraci vyjadřující připojení se statutárního města Havířova k vyrovnávací 

platbě formou přistoupení ke krajskému pověření ve Smlouvě o závazku veřejné služby  

a platbě za jeho výkon uzavřené mezi poskytovateli sociálních služeb a příslušným krajem 
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403ZM/2016 

16:10hod. 

20. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2016  

sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 

„Ostatní dotace a dary“ 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Slovo má předkladatel, pan náměstek Vachtarčík. Prosím. 

 

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

Ještě jednou dobré odpoledne všem přítomným. Než se spustí jistě rozsáhlá diskuse uvedu u 

tohoto materiálu některá fakta. Letos bylo podáno 224 žádostí v prvním kole a já bych rád 

poděkoval všem komisím, poradním orgánům RMH, že se těmito žádostmi podrobně 

zabývaly a navrhly rozdělení ze svých oblastí. Že si práce komisí vážíme svědčí fakt, že 83% 

doporučení RMH přijala beze změn, u 10% udělala kosmetickou úpravu do výše 10 tis. Kč a 

jen u 7% RMH navrhuje částku ke schválení jinou, než je doporučení komise. I tyto větší 

změny byly s většinou členů komisí projednány. Ke změnám došlo např. z důvodů 

nepřesných informací, které se do komisí dostaly. Několik žádostí bylo evidováno a 

doporučeno k projednání až ve druhém kole dotačního řízení. Jedná se vesměs o žádosti 

s větším objemem peněz, které neměly jednoznačně popsaný projekt, nebo u kterých bychom 

museli zapojit rezervu, kterou zapojíme až po druhé vlně žádostí. Očekávám největší diskusi 

okolo subjektů sportovních, ale rád bych to komentoval i subjekty ostatních oblastí, protože 

OJ10 neboli ostatní dotace a dary se netýká jen sportovních organizací, jak se někdy rádo 

prezentuje. V sociální oblasti můžete, vážení zastupitelé, poprvé vidět rozklíčovanou dotaci 

pro Armádu spásy. Dříve se schvaloval jen celkový balík, nyní můžete z tabulky vyčíst, jaké 

registrované služby Armáda spásy na naše území poskytuje a kolik to město stojí. Všechny 

dotace do sociální oblasti jsou navíc rozdělené na žadatele poskytující registrované služby, 

podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a na ostatní organizace, jako jsou zapsané 

spolky či obecně prospěšné společnosti poskytující související aktivity. V kulturní oblasti 

bych chtěl zdůraznit posílení dotací do hlavně tanečních spolků, věnujících se naší mládeži, ať 

už jsou to taneční skupina Horizonty či taneční skupina Limit dance corporation.  

Letos se díky výrazné dotaci mohou naši nejmenší spoluobčané těšit na jubilejní 25 ročník 

oblíbeného mini teatra Jiřího Tibitancla. Půlkulaté výročí letos slaví také líheň soutěž 

amatérských hudebních kapel. Školská oblast podporuje tři základní směry. Na minulém 

ZMH zazněl dotaz ohledně podpory středních škol ve městě. Kdo studoval navržené dotace 

snad odpověď dostal. Na střední školy míří cirka 2.7 mil. Kč z nichž 2 mil. Kč jsou vyčleněny 

na krytý bazén na Šumbarku. Druhou oblastí jsou rodinná centra a volnočasové aktivity pro 

rodiny s dětmi předškolního věku. A třetí oblastí je podpora spolku, věnujících se 

volnočasovým aktivitám školní mládeže, jako jsou Don Bosko, Junák, Tábornická unie 

Placatý kámen a podobně. V loňském roce jsme na OŠK spolu s MP důkladně zkoumali stav 

prevence kriminality a protidrogové prevence na školách. Po kladných ohlasech ředitelů ZŠ je 

v této oblasti silně posílená dotace pro spolek ZIP na realizaci besed pro žáky druhého stupně. 

Ve sportovní oblasti jsme dali vloni prostor sportovním  klubům, které provozují stejný nebo 

podobný druh sportů, aby si spolu samy sedly, vyhodnotili svůj podíl na úrovni a rozvoji 

daného sportu v našem městě a ulehčili sportovní komisi a potažmo nám zastupitelům 

rozhodování, zda ten či onen klub je lepší, větší a podobně. Dohoda se rodila u některých 
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subjektů hravě, u některých těžko a někde k dohodě nedošlo. I to něco o dotyčných 

funkcionářích a jejich zájmech vypovídá. Každopádně sportovní komise a RMH poprvé 

navrhovala výše dotace na jednotlivé sporty a nikoliv kluby a následný budget pro daný sport, 

byl rozdělen do klubů tak, aby co nejvíce ctil vyjádření samotných klubů. Když se na dotace 

podíváme z pohledu sportu, tak nejvíce dotovanými sporty jsou ve městě hokej pře 9,5 mil. 

Kč, fotbal přes 3,3 mil. Kč, basketbal 1 050 tis. Kč, florbal a tenis, včetně softtenisu 1 mil. Kč, 

stolní tenis 900 tis. Kč, vzpírání 690 tis. Kč, všechny kluby provozující bojové sporty 

dohromady 550 tis. Kč, atletika 500 tis. Kč, aerobic a klub plavání 450 tis. Kč. Z OJ10 

podporujeme jako v předchozích letech také akce, které již překračují hranice města a také 

ČR, a které dělají Havířovu dobré jméno. Jako je Havířovský Kahanec či MISS Reneta. 

Děkuji za pozornost.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Rapant.  

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak, pěkné poledne, respektive odpoledne vážené zastupitelky, zastupitelé, vedení města, 

pane primátore. Já bych si taky dovolil požádat o trošku času. Pane náměstku Vachtarčíku. 

Mě zastavují lidé, volají mi sportovci a ptají se mě na způsob rozdělování dotací. Mají dojem, 

že když jsem ve sportovní komisi, jsem členem zastupitelstva, tak že o tom musím něco 

vědět. Říkám jim, že nevím, že vidím a slyším to, co vidíte a slyšíte vy. Zeptejte se pana 

náměstka Vachtarčíka, to je kompetentní osoba. Oni říkají, že když se budou ptát a budou 

poukazovat, tak on nebo ten jeho šéf zařídí, že nedostanou dotaci. Tak jsme to tady 

dopracovali. vy jste pane náměstku opět vymyslel úžasnou věc. Vy donutíte sportovní 

subjekty, aby se spolu sešly, dohodly se na poměrném rozdělení dotací u jednotlivých sportů . 

když to subjekty udělají a dohodnou se, vyplní tabulky, podají žádosti, tak vy si to možná 

přečtete a podle toho, jak se vám to hodí a jak kdo na tento způsob poukazuje, tak tu jejich 

dohodu vezmete na vědomí nebo ji naopak nerespektujete. To je podle vás koncepční přístup? 

Není koncepce, nejsou daná pravidla, nectí se zásady. Přesto, pane náměstku, můžete nám 

říct, jakým způsobem probíhají na RMH posuzování žádostí o dotace? Skutečně se 

seznamujete se všemi žádostmi, s vyúčtováními za předchozí období nebo výši dotace 

rozdělujete podle vašeho pocitu? Jak je možné, že například fotbalový oddíl TJ Slovan 

Havířov v žádosti o dotaci uvádí, že předpokládané náklady na činnost oddílu v roce 2016 

budou 1,3 mil Kč. Přitom v žádosti na rok 2015 uváděli, že náklady budou 650 tis. Kč, a 

například ještě v roce 2014 402 tis. Kč. Přitom členská základna se nemění, počet soutěží 

zůstává stejný, to znamená, že stěží dojde ke zvýšení nákladů o 100%. Pokud to ovšem není 

účelové zvýšení. Když si ty dvě žádosti porovnáte, tak zjistíte, že u fotbalového oddílu Slovan 

pro rok 2016 vzrostou oproti roku 2015 náklady na materiál, což jsou dresy, teplákovky z 39 

tis. Kč v roce 2015 na 128 tis. Kč. v roce 2016. Což je nárůst skoro o 100 tis. Kč. přitom, jak 

říkám, počet dětí se nemění. Honoráře, což jsou mzdy správce, trenérů v roce 2015 činily 198 

tis. Kč, v žádosti na rok 2016 je již 489 tis. Kč. nárůst skoro o 300 tis. Kč. ale tomu rozumím, 

prostě si chtějí přidat. Za služby, což je odvoz odpadů, telekomunikační služby, v roce 2015 

195 tis. Kč. v roce 2016 390 tis. Kč. nárůst skoro o 200 tis. Kč. nevím o tom, že by TSH 

zvýšily cenu za odvoz odpadů. Údržba z 15 tis. Kč. v roce 2015 na 55 tis. Kč. v roce 2016. 

Ano, to je v součtu právě těch 650 tis. Kč. předpokládaných nákladů navíc. To je vážení 

občané jen pro ilustraci jak se tady účelně manipuluje se žádostmi. A to zde hovořím jen o 

jednom oddílu TJ Slovan Havířov.  
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Rád bych ještě upozornil, že v zásadách o poskytnutí dotací se v článku 10 – sankce, odstavci 

4a) píše, cituji: „Město Havířov může požadovat po příjemci vrátit dotaci zpět, pokud sdělil ve 

své žádosti o poskytnutí dotace nepravdivé údaje, které sloužily jako podklad, pro stanovení 

výše dotace.“ Konec citace. Ještě doplním, že upozornění ve stejném znění je rovněž součástí 

každé žádosti o poskytnutí dotace. Že spolu žádosti a přidělené dotace souvisejí svědčí i to, že 

například v roce 2015 měla celá tělovýchovná jednot Slovan plánované náklady ve výši 1,7 

mil. Kč. a dostala dotaci 470 tis. Kč. dnes má plánované náklady 2,5 mil Kč. a v návrhu, který 

mají zastupitelé před sebou je návrh na dotaci ve výši 630 tis. Kč. což je nárůst o 47% a to 

proto, pane náměstku, že o dotacích rozhodujete vy a že ve statutárním orgánu TJ Slovan 

Havířov je váš šéf za HpH Ing. Petr Špok jehož jméno se objevuje i u dalších zajímavých 

dotací. Na základě uvedených skutečností navrhuji: 

Snížit dotaci TJ Slovan Havířov o částku 130 tis. Kč. na částku 500 tis. Kč. a o tuto 

částku navýšit dotaci na činnost basketbalu TJ Start Havířov na celkovou částku 480 tis. 

Kč.  

To jsou zrovna ty případy, kdy se subjekty dohodly na rozdělaní dotací, respektive podílu a 

vy, pane náměstku, jste tuto jejich dohodu nerespektoval a samovolně změnil. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, jenom se ptám pana zastupitele Rapanta jestli chce, aby bylo hlasováno jako o jednom 

návrhu nebo o jednotlivých návrzích zvlášť. (mimo mikrofon odpověděl pan Rapant, že o 

každém návrhu zvlášť) 

Dobře, pan zastupitel Martinek 

 

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

Já bych zde rád předložil návrh na změnu poskytnuté dotace ve sportovní oblasti, jedná se o 

sportovní klub POWER LEMI který se zabývá cvičením workout, pro ty, kteří neví co to je, 

tak na nábřeží máme nové workoutové hřiště. Financování tohoto požadavku by bylo 

z rezervy pro subjekty pro sportovní oblasti a jednalo by se o navýšení z 10 tis. Kč na 20 tis. 

Kč. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Rapant.  

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já mám tady ještě jednu důležitou věc, se kterou bych vás rád seznámil a to včetně veřejnosti. 

Se zvláštními finančními operacemi, v nichž figurují veřejné dotační peníze, které zde my 

zastupitelé schvalujeme a rozdělujeme sportovním klubům a které jsou určeny především na 

sportování a podporu mládeže. Hlavní roli v tomto příběhu, jak uslyšíte, zde bude mít budova 

jednoho sportovního klubu, který slouží jako zázemí pro návštěvníky sportoviště, kde je 

restaurace, sídlo koaliční politické strany, kde probíhají zákulisní jednání, ale také šatny a 

sociální zařízení, jejichž stav a hygienické parametry neodpovídají účelu, pro který mají být 

využívány a jsou veřejně kritizovány návštěvníky areálu. Majitelem této budovy je společnost 

Havířovská tenisová s.r.o., která má pouze jednoho společníka. Chcete-li 100% vlastníka. A 

to zapsaný spolek Tenisový klub Havířov, který je dlouhodobě a každoročně jedním 

z největších příjemců dotací z veřejných prostředků města. Ve vedení Havířovské tenisové 

s.r.o., která je majitelem budovy, je jednatel shodný, jako člen statutárního orgánu spolku 

Tenisový klub Havířov. Jméno tohoto člověka není ve sportovním ani politickém životě města 

neznámé.  Jeto šéf Hnutí pro Havířov a významný člen městské koalice pan Ing. Petr Špok. 

Na tomto stavu není nic až tak zvláštního, pokud si zde neobjasníme tok veřejných dotačních 

prostředků určených pro mládež. Dotační peníze poskytnuté městem Havířov tenisovému 
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klubu Havířov na krytí nájmů, to je cca 41 tis./měs. Za rok 2015 to dělá v součtu 304 tis. Kč. 

jsou fakturován Havířovskou tenisovou a končí v pokladně společnosti, která dle OR nemá se 

sportem nic společného. Znovu opakuji, že jednatelem v této společnosti a zároveň 

statutárním orgánem Tenisového klubu Havířov a všude podepsaným je Ing. Petr Špok. 

A pozor! Peníze za pronájem budovy jsou zaslány do společnosti kterou Tenisový klub 100% 

vlastní. Sám nevím, zda je možné v tomto přesunu veřejných prostředků spatřovat 

neoprávněné zneužití dotací města. Ale dle mého názoru je potřeba tuto věc zveřejnit, objasnit 

a v případě neoprávněného zneužití dotací vyvodit nutné závěry. Zjednodušeně lze 

konstatovat, že zde dochází k pohybu financí s použitím dotačních prostředků na principu 

platím sám sobě. To znamená, že Tenisový klub Havířov platí za nájem budovy společnosti 

havířovská tenisová s.r.o., kterou 100 % vlastní. Víte, pane náměstku Vachtarčíku, vy máte 

v programovém prohlášení vaší koalice krásnou větu. S finančními prostředky města budeme 

nakládat hospodárně, efektivně a účelně. Já jsem tady u tohoto mikrofonu už jednou zmínil, 

že papír snese všechno, tak to je přesně tenhle případ. Teď nám, pane náměstku, řekněte, zda 

tohle je normální a v pořádku, že šéf vašeho hnutí vyvádí přes soukromou společnost veřejné 

prostředky a vy to tiše tolerujete a za celou dobu, co jste na pozici náměstka, jste tomu nijak 

nedokázal zabránit. V zásadách pro poskytování dotací se v článku 7 u povinnosti příjemce 

dotace pod písmenem b) píše, že příjemce dotace je povinen čerpat poskytovanou dotaci 

hospodárně, efektivně a účelně, což je přesně to, což je přesně to, co máte napsané 

v programovém prohlášení a což tohle jednání rozhodně nesplňuje. A víte, co je na tom 

nejhorší, vážené zastupitelky a zastupitelé? Když pomineme veřejné prostředky, že člověk, 

který tímto způsobem jedná je jedním z vrcholných představitelů městské koalice, je členem 

dozorčího orgánu městské společnosti HTS a.s., kde je dokonce místopředsedou dozorčí rady 

a další bývalý člen dozorčí rady společnosti Havířovská tenisová pan Julius Vida, rovněž člen 

HpH je členem dozorčího orgánu společnosti Depos. Těmto lidem by měla být morálka a 

etické chování vlastní, měli by morálně čnít nad všemi ostatními, protože hájí zájmy města a 

v dozorčích orgánech společností dohlížejí na řádný způsob hospodaření s veřejnými 

prostředky. Já si nedovedu představit, že by tito lidé měli nadále pokračovat ve svých 

funkcích a hájit zájmy města v dozorčích orgánech uvedených společností a vykonávat dál 

jakékoliv veřejné funkce. Vy, pane náměstku, který jste za sport a školství ve městě 

zodpovědný, byste měl na čerpání dotací dohlížet a vy takové jednání podporujete. Vedení 

města chci požádat, aby se těmito zjištěními zabývaly kontrolní orgány města, rád bych od 

vedení města slyšel, kdyby jste nám zastupitelům a občanům města řekli, jak tohle budete 

řešit. Na základě uvedených zjištění jsem přesvědčen o tom, že Tenisový klub šéfa HpH a 

významného člena městské koalice, neoprávněně užívá dotace na nájmy a nemá je tedy 

dostat. Nechci a není mým zájmem, aby na to doplatily děti, které tam sportují. Proto navrhuji 

snížit dotaci na činnost Tenisového klubu Havířov o 300 tis. Kč což je přesně částka, kterou 

klub neoprávněně uvádí v žádostech a ve vyúčtování dotací na pokrytí nájmu. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, pan náměstek Vachtarčík.  

 

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

Pane zastupiteli Rapante, na snůšku prostě polopravd se těžko reaguje. Já jenom, když jste tak 

vzorně tady tohle všechno nastudoval, je škoda, že jste si to nenechal vysvětlit, hlavně jestli si 

dobře pamatuju, tak Tenisový klub dostává dotace já nevím možná od roku 2006 ve stejném 

duchu, jako je letošní žádost, jako byla ta loňská vy jste v minulém volebním období, jestli se 

nepletu, byl předseda sportovní komise, je zvláštní, že jste to za 4 roky neobjevil a našel jste 

teď nějaký problém až nyní. Tak to jenom z mého pohledu. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, pan zastupitel Rapant.  

   

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já na to jenom zareaguju. Ono víte, vy už jste těch klacků těm sportovním subjektům pod ty 

noh nastavili hodně. A tak ty subjekty už nevědí kudy kam a oni mě navedli na tuhle tu 

myšlenku a já jsem si ji vzal za svou, protože je potřeba, aby se tady dotace rozdělovaly 

férově, koncepčně a ne tak, podle toho kdo je s kým nějakým způsobem spřízněn. Tahlety 

informace, které jsem v této chvíli sdělil, jsou veřejně dostupné, může si je kdokoliv na 

internetu prohlídnout. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Bělica.  

 

Bc. Josef BĚLICA, člen Rady města Havířova (ANO 2011) 

Děkuji za slovo, dámy a pánové dobrý den, bych vás rád také pozdravil. Pavle, já nerozumím 

tomu, cos tím myslel, tím navýšením pro Start Havířov, to znamená, že se má navýšit vašemu 

stranickému kolegovi, panu Drobčinskému, nebo na co si tady hrajeme teď momentálně? 

Vždyť ty sedíš v té sportovní komisi a ten návrh odpovídá skoro 100% tomu, co vzešlo 

z komise, takže já spoustě těch argumentů tady nerozumím. Já doufám, že se odpovědi na to 

tady dočkáme a že se to vyjasní. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, přihlášen je občan Petr Špok. Takže mu dávám slovo. 

 

Ing. Petr ŠPOK, občan Havířova 

t.b.:………………………….. 

Dámy a pánové, pane primátore, dámy zastupitelky, páni zastupitelé. V prvé řadě, kdybych se 

měl hájit, tak se budu muset hájit dlouhou dobu, ale řeknu jenom jediné. Pane Rapante, pokud 

máte problém, já jsem vám několikrát volal, psal jsem vám SMS, že pokud máte zájem, 

můžeme si sednout, ukážu vám celé účetnictví Tenisového klubu Havířov. S tím co jste tady 

řekl jste si to krásně účelově vyložil. Řeknu úplně  jedinou, obyčejnou věc. Když přes někoho 

se dostali novináři k tomu, že o čem se teď tady bavíme, už bylo v pátek v novinách, řekl 

jsem panu Běčákovi a měl jsem nachystané vyúčtování od roku 2010 do roku 2015, to 

znamená i za 4 leté období, kdy jsme byli v koalici tenkrát s ČSSD. Ve všech těch 

vyúčtováních najdete vždy vyúčtování části nájmu mezi Havířovskou tenisovou a Tenisovým 

klubem Havířov, v tom mezidobí proběhly dvě kontroly, myslím v roce 2012 a 2014 

z kontrolního odboru města, kdy nebyly shledány problémy s plněním smlouvy tak, jak jsou 

smlouvy podepsány. To, že jste účelově smlouvy tady vyložil polo pravdama tak, jak je to 

udělané, Havířovský tenis nikdy nezakládal Tenisový klub účelově. My v době, kdy jsme 

postavili z velké části z vlastních prostředků budovu novou, kde vy hovoříte o nevyhovujících 

sociálních podmínkách. Chtěl bych vidět a hlavně slyšet tyhlety názory, ale to je váš názor. 

Museli jsme dořešit financování tohoto objektu. Jediný způsob, který byl v roce 2006 možný 

bylo, žádné občanské sdružení by nedostalo hypotéku na zhypotezování  tohohle objektu. 

Proto nám Česká spořitelna nás přitlačila a museli jsem založit Havířovskou tenisovou, kde 

100% vlastníkem je Tenisový klub, v podstatě. Takže jenom Tenisový klub prostřednictvím 

jiné společnosti vlastní to, kde je naprosto samozřejmé. A všechny smlouvy nájemní, které 

tam jsou, ať to je smlouva Tenisového klubu, to je smlouva i TJ Slovan, to je moje i osobní 

smlouva, protože tam mám kancelář, jsou všechny vázané vůči bance a budou vázané po 

celou dobu, až do roku 2021, kdy hypotéka skončí. Naprosto jednoduchá věc. Proč se v roce 
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2015 objevil větší objem prostředků z hlediska nájmu ve vyúčtování? Protože jsme se tak jak 

to umíme dostali  i v roce 2015 k dotacím z jiných zdrojů a my už musíme dneska poměrově 

rozdělovat, kde budeme jakým způsobem účtovat, které náklady. Kde budeme účtovat 

elektřinu, kde plyn, protože nemůžeme stejné náklady účtovat vůči dvěma subjektům. Jako 

skutečně já si myslím, že tady tohle napadení bylo celkem bezprecedentní a já jsem schopen 

toto kdykoliv doložit. Říkám, stejná vyúčtování roky 2010, 2014 kdy jste byli v koalici, 

kontrolní zápisy kontrolního oddělení, které provádějí co dva roky kontrolu. Veškeré věci 

v pořádku. Já to déle nebudu zdržovat, uplynuly tři minuty. Jenom řeknu, to co jste řekl, 

nejsem sice statutárním zástupcem Slovanu, ale řeknu účelově jste použil jiná čísla, v tom 

hovoru, který jste řekl, protože vyúčtování dotace za rok 2015 mám pocit, že Slovan má obrat 

vyšší než 2 mil. Kč. Je to většinou tak, že ty subjekty, pokud se rukama vyvíjejí a narůstá jim 

činnost a podobně, tak se jim postupně zvětšuje i obrat. A je to hlavně o tom, a to bych chtěl 

říct, ani TJ Slovan ani  Tenisový klub Havířov nežije pouze z městských dotací. Městská 

dotace na činnost tvoří pouhých 20 % příjmu Tenisového klubu Havířov. My si 80% 

prostředků zajišťujeme svou vlastní činností. A z hlediska města, my jsme do města přitáhli18 

mil na dotacích. Z dotací z MŠMT, z nadace ČEZ, za které jsme v podstatě postavili 

tenisovou halu, za naprosto standardní cenu. Předělali jsme v podstatě nějaké další hřiště a 

v investicích jsme investovali dalších 7 mil. vlastních a přibližně 7 mil zde investovalo město. 

Děkuji za pozornost.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dále je přihlášen do diskuse občan Martin Porembski, takže já mu dávám slovo.  

 

Martin POREMBSKI, občan Havířova 

t.b.:………………………….. 

Dobrý den pane primátore, vážené dámy, vážení pánové. Já bych se chtěl jenom vyjádřit 

ohledně dotací pro fotbalové kluby. Tak jak pan náměstek řekl, že kluby se měly dohodnout, 

tak samozřejmě naše kluby Slovan Havířov, Městský fotbalový klub, Dolní Datyně  a 

momentálně Gascontrol, který je nástupcem ČSAD Havířov se dohodl, měli jsme několik 

schůzek, které jsme samozřejmě dohadovali částky tak, jak bylo. Poslední schůzka byla 

10.1.kdy jsme už věděli konečnou částku na fotbal, ta nám byla sdělena 3,3 mil, ne tak jak 

pan náměstek říká přes 3,3mil. Na té schůzce jsme byli všichni předsedové fotb. Oddílů, 

dohodli jsme se na rozdělení částek, ale pravděpodobně jak sami uvidíte, nebo sami 

zastupitelé vidí ty částky byly změněny. Nám a oddílu Dolní Datyně byly odebrány. Nám 10 

tis. Dolním Datyním 40 tis. a tato částka 50 tis. byla přidána Slovanu Havířov. Což si myslím, 

že nevím proč tedy jsme se měli dále scházet a dohadovat se o částkách, když stejnak tyhle 

naše schůzky neberou nikdo v potas.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dál do rozpravy hlásí se někdo? Vidím že ještě občan se chce přihlásit,  tak počkáme.  

Jinak možná než se to nachystá, zazněly tady nějaké podněty, požadavky já určitě oslovím 

odbor kontroly, aby provedl kontrolu v tenisovém sdružení, tak jak je požadováno, uděláme to 

přednostně, myslím si, že je to oprávněný požadavek. Myslím si, že  do příštího ZMH budeme 

mít výsledek. Přihlášen je pan Tomáš Ficenc, jestli to dobře čtu. Je to k návrhu k dotacím. 

Takže prosím. 

 

Tomáš FICENC, občan Havířova 

t.b.:………………………….. 

Dobrý den pane primátore, vážení zastupitelé. Když tady bylo zmíněno jméno Petra Špoka, já 

bych k tomu přidal jen pár slov. Dlouhou dobu jsem působil v TJ Slovan Havířov po čtyřech 
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nebo pěti letech jsem z tohoto sdružení odešel se spoustou dětí, důvody jsou různé, nic méně 

já bych tady dneska chtěl poprosit některého ze zastupitelů, aby navrhli snížení dotací pro 

florbalový klub TJ Slovan Havířov, protože není jeden jediný důvod, proč by tento subjekt 

nebo tento sportovní oddíl měl dostat téměř dvojnásobek dotací, které dostával. Tomuto klubu 

odešlo řada členů v tomto klubu jsou podporovány aktivity pouze sportovců z řad dospělých 

lidí. Vzhledem k tomu, že jsem v tomhle oddíle dlouho figuroval, dlouho jsem ho vedl, velká 

část těchto sportovců jsou lidé, kteří ani nežijí v našem městě. A na druhou stranu musím vám 

říct, že toto, co bylo uděláno z městským rozpočtem v rámci přidělení dotace tady tomuhle 

subjektu, toto se mi zdá úplně katastrofické. Co se týká domluvy florbalových oddílů. My 

jsme s dětma, se kterýma jsme odešli z TJ Slovan Havířov, my jsme žádali také o dotace na 

nový subjekt, měli jsme se domlouvat, bohužel jsme byli obejiti. Byli jsme obejiti ostatními 

subjekty jako byl TJ Slovan Havířov a Torpedo Havířov a uznal jsem, by bylo vhodné 

alespoň aby toto tady zaznělo. Takže jediné o co žádám, chtěl bych poprosit kohokoliv z vás 

pánů zastupitelů, aby jste navrhli snížení dotací florbalovému oddílu Slovan Havířov. Děkuji 

vám.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dále je přihlášen občan Petr Choma, takže já mu dávám slovo. 

 

Petr CHOMA, občan Havířova 

t.b.:………………………….. 

Dobrý den pane primátore, vážení zastupitelé, vážené zastupitelky. Jmenuji se Choma Petr, 

jsme předsedou TJ Start Havířov. Mezi naše sporty patří i basketbal. My jsme naprosto, prostě 

víme, že dotace je takzvaná nenároková složka. My jsme se teda podřídili tzv. jednání 

s jinými oddíly u basketbalu to bylo BK Havířov. U pana Vachtarčíka došlo k naprosté 

dohodě, my bychom nepřipustili aby BK dostalo více peněz. BK by nepřipustilo, abychom 

my dostali více peněz. Naprosto známe své podmínky, domluvili jsme se na %, myslím si, že 

sportovní komise tato procenta akceptovala. Pak to přišlo do rady a rada to změnila. Nevíme 

proč. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji, dál od rozpravy, hlásí se někdo? Pan zastupitel Jantoš.  

 

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

Ještě jednou dobrý den, já bych vyslechl žádost občana a navrhl bych aby se dotace na 

florbalový oddíl Slovan Havířov vrátila na svou původní částku na kterou byla navržena. 

Slovan Havířov a myslím že ta částka je 155 tis. jestli se nepletu. Na florbal, samozřejmě na 

florbal.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan zastupitel Plawny. 

 

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

Pane primátore pravděpodobně jsem pochopil, že skončila rozprava. Já bych za náš klub 

požádal o přestávku, my musíme s kolegyní vysvětlit, že jsme asi jediní, co tady nevlastníme 

nějaký sportovní klub z politických stran. Jsme asi 100 let za opicema. Takže my si to 

probereme, zjistíme co a jak a možná dámy mezi tím to zkusí dát na papír. Za klub 15 min.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Určitě, taky se v tom potřebuji zorientovat. Vyhlašuji 15 min. přestávku.  
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 PŘESTÁVKA 

 
15 minut 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže poprosím o prezenci, budeme pokračovat v jednání. Je otevřena rozprava v bodě 

20. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2016 sportovním a 

mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ 

Táži se zda chce ještě někdo se přihlásit do rozpravy? Pan zastupitel Jantoš. 

 

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

Ještě jednou dobrý den, pane Vachtarčík, tady padl dotaz, když tady byla diskuse ohledně 

fotbalových klubů, proč bylo změněno, když oni se domluvili mezi sebou ty částky? Nepadla 

odpověď, tak bych ji rád slyšel.  

 

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

Já teda musím říct, že o žádné oficiální dohodě, která by byla doručena na OŠK nevím. To za 

prvé. Za druhé TJ ČSAD Havířov, respektive aktuálně Gascontrol má doporučenou dotaci 

vyšší oproti roku 2015 o 20 tis. Dolní Datyně o 10 tis. a Slovan Havířov o 25 tis. všechno 

vychází jenom z poměrné částky na které se klub dohodly v červnu, kdy podepsali 

procentuální zastoupení. To znamená, my jsme posílili dotaci do fotbalu a paradoxně tady 

vystoupí nešťastný pan předseda Gascontrolu. Návrh je o 20 tis. víc, než loni, Dolní Datyně 

+10 tis. Slovan + 25.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Dál do rozpravy hlásí se někdo. Ještě vidím, že občan se chce přihlásit, takže 

počkáme. Ještě jednou pan Porembski k dotacím, takže prosím.   

 

Martin POREMBSKI, občan Havířova 

t.b.:………………………….. 

Pane náměstku, vy jste sám řekl, že nebudete měnit dohody, mezi fotbalovými kluby. A sám 

jste sto změnil, nebo kdo to změnil? My jsme měli schůzku včetně člena sportovní komise, 

pana Svobody. Pokud bude nutné dodám klidně zápis z této schůzky a je tady přítomen i pan 

Šimša, z MFK Havířov, který mi to může potvrdit. Neříkejte, že žádná schůzka, žádná dohoda 

nebyla nikde uvedena.  

 

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

Paní vedoucí OŠK, máme nějaký papír od fotbalových klubů? 

(mimo mikrofon kývala paní Ing. Dresslerová, že ne) 

Já znovu opakuju, že jsme nic oficiálně neobdrželi, to je vše. Nehledě na to, že jsme se snažili 

fotbal posílit. Jo, tak já nevím, ne každý sport měl to štěstí, že dostává letos více, než loni. 

Fotbal mezi ty šťastné patří. 

 

Martin POREMBSKI, občan Havířova 

t.b.:………………………….. 

Ale vy jste sám navrhnul tu schůzku, nebo přes OŠK. 
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Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Ano, a odpověď jsme nedostali.  

 

Martin POREMBSKI, občan Havířova 

t.b.:………………………….. 

Tak to musíte na sportovní komisi, která tohle měla na starosti. Pan Svoboda z HpH, když už 

budeme se bavit takhle.  

 

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

Těžko můžu debatovat o něčem, co jsem nikdy neviděl. To je jednoduché.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji. Dál do rozpravy, hlásí se někdo? Ještě vidím, že pan Šimša se bude chtít 

přihlásit.  

 

Bronislav ŠIMŠA, občan Havířova 

t.b.:………………………….. 

Dobrý den, všechny zdravím pane primátore, vážení zastupitelé. Prosím vás, mi to připadá, 

jako kdybych spadl z měsíce. V sobotu ráno mi volal pan Svoboda, že okamžitě je třeba 

zorganizovat schůzku předsedů oddílů. V neděli proběhla schůzka, udělal se z toho oficiální 

zápis, který pan Svoboda dostal do ruky, že ho předá na MMH a já tady slyším, že to tak… 

asi něco nefachčí. Asi to je špatně potom. Ale ne z naší strany, v žádném případě. Takže pan 

Svoboda má oficiální zápis, dával jsem ho ještě kopírovat, tady některým lidem jo a slyším, 

že to nemáte. Takže asi je něco blbě. Takže byste si to měli pořešit tam ve sportovní komisi.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji, dále je přihlášen pan Ficenc. Takže mu dávám slovo, prosím. 

  

Tomáš FICENC, občan Havířova 

t.b.:………………………….. 

Dobrý den, ještě jednou. Mě se stalo podobné neštěstí jako tady kolegovi. Proběhlo nějaké 

jednání sportovní komise a od člena sportovní komise jsem dostal informaci, že se  kluby mají 

dohodnout na přerozdělení novém, protože Slovan Havířov si za florbal zažádal nějak víc 

peněz, než je schopen dostat a pan Kala, člen sportovní komise si údajně vzal na starost to, že 

obepíše a obvolá florbalové kluby, aby se dohodli na novém přerozdělení, bohužel tato 

skutečnost nenastala. Jediné, co se mi stalo bylo,  že jsem dostal email od Torpeda Havířov, 

ať podepíšu rozdělení dotací, na kterém se dohodli čistě jenom s TJ Slovan Havířov. To 

znamená, byli jsme obejiti podobným stylem, jako asi tady fotbalisti. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Pan zastupitel Jantoš.  

 

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

Já bych to chtěl jenom shrnout. Kluby se dohodly, byl tam člen, zodpovědný za zhotovení 

zápisu, za doručení zápisu, který zastupoval MMH a vy jste ho, ten zápis nedostali? Můžete 

mi odpovědět? 

 

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

Já jsem několikrát řekl, že jsem nic nedostal. Paní vedoucí, ještě jednou, máte něco na odboru 

školství? (mimo mikrofon ne)takže ne,.  
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Ing. Pavol JANTOŠ, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Takže ne, byl to člen HpH, jestli jsem pochopil dobře? Ten člověk, který měl udělat ten zápis, 

že? Byl to? Já se prám jenom.  

 

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

Vy mi kladete dotazy, já nevím! Jak to mám vědět, já jsem na žádné schůzce nebyl, tak já 

vám těžko na něco takového odpovím. Prosím vás nedělejte tady z toho komedii. 

 

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

Já nedělám, já se jenom ptám. Protože tady byla daná koncepce, že se mají kluby dohodnout, 

ta koncepce proběhla, člověk, který to vlastně měl zapsat to, jméno bylo, jestli se nepletu 

doktor Martin Svoboda, který je členem HpH, jestli se nepletu, tady to padlo taky. Já to 

nevím, já se ptám. Takže vy nevíte, co váš člen ve straně dělá?  

 

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

Je výborné, že všichni ostatní víte, co dělají vaši kolegové ve straně. Já opravdu všechno 

nevím. Já teda jenom okomentuju. Já jsem v rychlosti našel florbal, který 29. června 2015 

podepsal, a teď znovu chci zdůraznit, ty sporty nepodepsaly, že dostanou 50 peněz, nebo 

něčeho, oni jenom měli vyjádřit procentuálně, jaký podíl na rozvoji a výchově daného sportu 

ve městě zajišťují. Je to pouze doporučující tabulka pro RMH. Dotace jsou nenárokové, to 

znamená, my jsme z nich vycházeli. To, že ne všechny procenta odpovídají i procentuálnímu 

rozdělení dotace do daného sportu, je úplně normální. Florbal byl navržený 53% Torpedo, 

39% Slovan, 5% 1.SFK a 3% Orel Havířov. Když jsme tyhle procenta nasadili na částku, 

kterou jsme chtěli do florbalu investovat, vyšla poměrně vysoká částka pro TJ Slovan. Proto 

jsme z 390 tis. tu částku snížili právě my jsme porušili ty procenta na které se odvoláváte a 

snížili jsme ji na 300 tis. a posílili jsme Torpedo Havířov. To je vše.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Plawny. 

 

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

Takže ještě jeden dotaz zvenku. Mimo sportovní kluby. Pane náměstku Vachtarčíku, tak my 

jsme dva, tak my víme, co děláme, to je výhoda těch malých. Chtěl jsem se zeptat, pane 

náměstku. Já jsem tady slyšel, že se sešli v neděli. To mysleli kolegové z florbalu, že včera? 

(10. ledna zaznělo mimo mikrofon) Já jen, že nejbližší neděle byla včera. Jestli mi můžete říct, 

kdy ty kluby byly vyzvány k tomu, aby zahájily mezi sebou ta jednání. Jestli to bylo na 

začátku ledna nebo to už bylo v prosinci. Nebo kolik na to měli času spíš, to bych chtěl vědět. 

Děkuji.    

 

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

Bylo to po zasedání sportovní komise, která proběhla, teď mě neberte za slovo, mám pocit, že 

7.1.2016 to znamená po schválení z komise, kdy přišly návrhy právě do sportu nikoliv do 

klubu. Tak tam, kde ten přepočet vyšel ne úplně šťastně, tak jsme chtěli zjistit aktuální stav, 

protože poslední informace z těch klubů byla v červnu 2015. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Rapant.  
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Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Pane náměstku, já bych měl jeden návrh. Já bych vás chtěl požádat, jelikož to je ve vaší 

kompetenci, tyhlety dotace, jestli byste nesvolal nějaký kulatý stůp za účasti zástupců všech 

politických stran, zastoupených v ZMH, zástupců klubů, aby se u tohoto kulatého stolu 

nastavily jasná pravidla, podle kterých se budou rozdělovat zásady. Protože ten chaos, který 

jste tady zavedl, tak prostě vede k tomu, že se někteří cítí dotčení a je to všechno špatně. Jste 

schopný tohleto udělat? Zorganizovat takovou schůzku? Budeme mít na to celý rok. Teď už 

to nezměníme, to je mi jasné. Ale do příštích dotací bychom to mohli snad stihnout. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji. Přihlášen je ještě občan Tomáš Ficenc, takže já mu dávám slovo, prosím.  

 

Tomáš FICENC, občan Havířova 

t.b.:………………………….. 

Dobrý den, ještě naposledy. Chtěl bych dodat nějaké informace. Dokument za florbal 

přerozdělení skutečně podepsali nakonec všechny florbalové kluby, z důvodu toho, protože 

myslím si, že ne jenom já, ale všichni ti kolegové, se kterýma jsme u toho stolu jednali, máme 

florbal rádi a ve vašich vyjádřeních, konkrétně facebooková stránka hnuté ANO, bylo jasně 

napsáno. Pokud se kluby nedohodnou, nedostanou nic. Pane náměstku, z tohoto důvodu, 

z tohoto důvodu jsem podepsal dotaci pro TJ Slovan Havířov ve výši 390 tis. Kč. protože už 

tehdy, když jsme jednali, členové věděli, že to bude 1 mil. Kč. další věc je ta, že když jsem 

odcházel z TJ Slovan Havířov, tak mi bylo prostřednictvím několika lidí vyhrožováno, že 

nedostaneme vůbec nic. A tento skutek se téměř naplnil. Bohužel nemáme žádné napojení na 

zastupitele města, nemáme žádné napojení na pana primátora, na vás radní a tady toto 

opravdu rozhoduje. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Dámy a pánové, máme 15. hodinu a podle jednacího řádu mají být interpelace, tak já 

přerušuji jednání tohoto bodu. Vrátíme se k němu po interpelacích. Takže otevírám bod 31. 

Interpelace zastupitelů a vystoupení občanů.  
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31. I N T E R P E L A C E 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže jsou otevřené interpelace. Takže prosím zastupitele. Pan zastupitel Masarovič. 

 

 

INTERPELACE č. 1                                                                                   MMH/17 503/2016 

 

Róbert MASAROVIČ, MSc., člen Rady města Havířova (ANO 2011) 

Vážení občané, pane primátore, zastupitelé, zastupitelky. Průběh uplynulých zastupitelstev mě 

nedal a připravil jsem si jednu malou, A4, interpelaci na pana zastupitele Jantoše. Můžu, pane 

primátore?  

1. Na konci roku 2011 byl dluh na nájemném a službách 14 610 147,- Kč, na konci roku byl  

o 4 455 458,- Kč vyšší. Přeskočím celé…. 

Za roky 12,13,14 dluh na nájemném a službách narostl o 11 214 684,-Kč. Ve společnosti 

MRA, s.r.o. jsme v tomto období nenašli jedinou směrnici nebo jiný vnitřní předpis, kterým 

měly být pohledávky po splatnosti řešené.  

Pane Jantoš, kdo je řešil a jak? Kde jsou o tom záznamy? Nenašli jsme reporting 

pohledávek po splatnosti. Můžete mi prosím sdělit, jak jste pohledávky vykazovali a kde 

reporting z tohoto období najdu? Nenašel jsem ani reporting promlčených pohledávek po 

splatnosti, to už jsem se opakoval...  

(nenene, teď mluvím já, pane Jantoš, teď mluvím já, to si nechte, budete mít čas) 

2. Podíl dodavatelů v roce 2010, kteří neposkytovali žádné služby, byl v roce 2013 93%,  

v roce 2014 99%.  Proč jste kompletně změnil dodavatele do MRA s.r.o. a omezil tak 

hospodářskou soutěž? Kde najdu byť jen jeden materiál, hodnotící bývalé dodavatele a 

zdůvodňuje, či zasazuje je do rámce zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 

předložil mi tyto dokumenty?  

3. žádám Vás o vysvětlení, proč jste jako provozně –technický náměstek na objednávky  

nadepisoval zkrácené názvy firem a zakázky nesoutěžil? Sdělte mi důvod, proč jste porušil 

mimo jiné i interní tehdy platnou směrnici č. 2/2008? 

4. Proč jste zadal napřímo jednomu dodavateli opakovaně i zakázky v hodnotě  

nad 200 000,- Kč, což bylo opět v rozporu tehdy platnou směrnicí č. 2/2008? 

Se tváříte, že si nepamatujete, máte mimořádně kvalitní paměť…. 

5. na základě jakého předpisu jste vybral jako dodavatele Michaelu Horňákovou, která získala 

živnostenské oprávnění dne 9.1.2012 a první fakturu vystavila už 28.2.2012. zároveň byla 

členkou Rady města Havířova. Za období 2012-2014 vyfakturovala celkem 9 253 908,- Kč 

a za agendu škol 151 820,- Kč. Řešil tento předpis v zákoně definovaný střet zájmů? 

Můžete mi tyto dokumenty předložit, pane Jantoš? 

6. na základě jakého výběru dodavatele jste zadával v období 12-14 zakázky napřímo členovi  

RMH Vojtěchu Kozákovi v celkové hodnotě 1 866 289,- Kč v MRA, s.r.o. a 2 138 149,- 

Kč pro agendu škol. Z jakého důvodu jste zcela eliminoval hospodářskou soutěž?   

7. v letech 12-13 ve 14 případech zakázek zastupoval celkem 6 firem pan Juraj Masár, jako  

zhotovitel nebo stavbyvedoucí. Všechny dodavatele jste vybíral Vy. Můžete mi sdělit, jaká 

jste učinil opatření, aby nedošlo ke znehodnocení hospodářské soutěže? 
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8. Žádám Vás o vysvětlení, na základě jakých kritérií byl téměř výhradním dodavatelem  

revizí plynu pro MRA, s.r.o. Jan Hořavka, od roku 2013 Revize plynu Hořavka, s.r.o., když 

za období 2012-2014 vyfakturoval 915 fakturami celkem 11 267 613,- Kč za MMH, dále 

173 fakturami celkem 1 312 802,- Kč za agendou škol a čistě jen ze MRA, s.r.o. 13 

fakturami celkem 48 022,- Kč? Na základě kterého předpisu nebo účinné zákonné úpravy 

jste tomuto jednomu dodavateli umožnil v lednu 2014 zadat zakázky a vystavit celkem 124 

faktur v celkové hodnotě 2 893 194,- Kč? 

9. můžete mi vysvětlit a doložit, z jakého důvodu se zvýšila průměrná měsíční fakturace  

městských prostředků za opravy volných bytů v roce 2012 průměr za měsíc 2 377 276,- Kč, 

v roce 2013 už 3 300 693,- Kč, v roce 2014 3 954 412,- Kč za měsíc. V dokumentaci firmy 

a v archivu firmy, jsme nenašli jedinou změnu standardu oprav a ceny stavebních prací dle 

ČSÚ klesaly.  

10. a za poslední, v letech 12-14 zaplatila MRA, s.r.o. za projektové práce celkem 

11 210 570,- Kč celkem 8 subjektům, přičemž jeden subjekt, společnost Atris fakturovala 

52% z této částky, celkem 5 939 707,- Kč. Žádám Vás o vysvětlení, proč nebyla ani jedna 

zakázky vybrána v otevřeném výběrovém řízení a vzhledem k věcné, časové a geografické 

souvislosti, kterou předpokládá zákon 138/2008 Sb., proč docházelo k dělení zakázek na 

projekční práce? 

Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, ptám se pana zastupitele Jantoše, jestli chce reagovat okamžitě nebo písemně? 

 

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

Já rád panu Masarovičovi odpovím písemně, protože těch otázek bylo hodně, ale třeba tu 

první mu můžu říct. dluhy na nájemném nemá na starosti provozně-technický náměstek, ale 

mělo to na starosti právní oddělení, JUDr. Vašek. Vždyť sedíte vedle sebe, tak jste se ho měl 

zeptat. Jo, on měl na starosti vymáhání dlužného nájemného. Já vím, že za všechno můžou 

sociální demokrati teď, ale já jsem nebyl ředitel, který určoval některé věci, bohužel byl jsem 

jenom náměstek. Kdybych byl ředitel, tak se mě můžete ptát. Ale samozřejmě mi se bude 

těžko odpovídat, protože všechny ty dokumenty já nemám doma. Když jsme po vás chtěli 

některé vysvětlení, tři měsíce je nemůžeme dostat. Jak je to možné a proč je nemůžeme 

dostat? Podle zákona na to máme právo a pořád je ticho. Takže, když dostanu něco, co budu 

vědět z hlavy mu řeknu, ale co nebudu vědět, bohužel. Já nemám ty dokumenty v ruce. 

Možná se už některé ztratily proto.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, paní zastupitelka Feberová   

 

INTERPELACE č. 2                                                                                   MMH/17 505/2016 

 

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

Pane primátore a všichni přítomni v sále, já trošku z jiného soudku. V únoru probíhaly zápisy 

do prvních tříd základních škol. Protože vnučka od kolegyně taky nastupuje, kolegyně mě 

požádala, jestli bych jí nepomohla s výběrem školy, i když víme všichni, že existují spádové 

oblasti, spádové školy. Ale prošla jsem s ní webové stránky a trošku jsem se dívala, tak jsem 

prošla všechny webové stránky ZŠ a opravdu z pozice ne mé, ale z pozice rodiče trošku 

některé jsou chaotické. A to proto, že chybí u spousta škol zřizovatel. O to by nešlo je to 

havířovská škola, každá jiná, ale některé stránky jsou dokonce nefunkční, záložky, které tam 

mají nefungují. U pár škol, mohla bych je tady jmenovat, ale nebudu tím tady zatěžovat, ale 
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můžu poskytnout veškeré tady tuto tabulku, co jsem si udělala. Jsou tam zastaralé informace 

pro rodiče na úřední desce, v harmonogramech školního roku. Pro letošní školní rok jsou akce 

z loňska.  

Organizace školního roku, špatně nastavená, nástup budoucích prvňáčků 1. září 2016 a 

vlastně se to týká září 2015. Pozvánka na třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků, rodič 

už si to tam dá někde do kalendáře a pak zjistíte, že to je vlastně loňské datum. U některých 

škol končí výroční zprávy rokem 2012/2013, někteří tam mají třeba volby do školské rady 

z roku 2007 a pak už nic a spousta jiných takových věcí. Jako rodič, který není znalý 

problematiky školství až tak hodně a kterému neříká nic třeba slovo ŠVP nebo nějaké dumy, 

tak musí být rozčarován nad tím, vlastně čím má být veden na těch webových stránkách. 

Možná by bylo vhodné, kdyby měly formát ty školy stejný a pak ten obsah těch jednotlivých 

záložek by si už tvořily, protože je to mnohdy chaotické. Pak existuje hodně škol, které mají 

úplně luxusní stránky, jako třeba ZŠ Hrubínova a Mládežnická a spousta ještě jiných a i těch 

okrajových škol, jako Jasioka a další, které by mohly být vzorem.  

Takže to by byl můj příspěvek tady k tomu. Mě to navedlo ta moje známá, tak jsem se trošku 

na to podívala. A jestli bych mohla si mohla dovolit, ať už nejdu podruhé. 

Něco k městskému skateparku v Havířově. Povrch toho skateparku je asi už neúnosný, co se 

týče bezpečnosti dětí, mládeže. Mám spoustu fotek od našich žáků, kteří tam běžně chodili a 

využívali tady toto zařízení. Ale ty betonová plocha je v dezolátním stavu, je tam spousta děr. 

I když se nikomu nic nestane a nebude žáden úraz, tak hoši teda namítají, že pokud dopadnou 

s tím skatem na ten povrch do těch děr, tak ta kolečka stojí řádově tisíc korun a je to zničeno. 

Proto začínají jezdit za hranice do Polska a tady tento městský park přestávají využívat. 

Slíbila jsem, že to tady otevřu a trošku vám jenom chci říct, v jakém stavu  to je.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji. Co se týče webových stránek MŠ a ZŠ, tak s tím naprosto s váma souhlasím, že 

mnohdy je to opravdu zastaralé a mělo by se s tím něco dělat. Jak sama jste zmínila, buď 

unifikovat webové stránky, což může na jednu stranu přinést výhodu snížených nákladů, 

dejme tomu jeden webmaster. Druhé mínus, že zase chceme, aby byla zachována jakási 

variabilita těch MŠ. Každá školka je trošičku jiným způsobem se prezentuje, má jiný systém 

toho vzdělání. Někdo je víc na humanitární věci, někdo je víc třeba přírodovědně zaměřený, 

takže určitě tam je to určitá aji výběr pro ty rodiče. Samozřejmě je problém a je to na 

zodpovědnosti jednotlivých ředitelů škol, aby tohlencto udržovali ve funkčním a aktuálním 

stavu, což je jejich špatná vizitka. Já tady přes pana náměstka určitě i paní vedoucí školského 

odboru, abychom se na to zaměřili i při hodnocení ředitelů. Já naprosto souhlasím, že tak to 

nemá být a je to vlastně potažmo vizitka i našeho města, protože jsme zřizovatelem. Takže na 

jednu stranu chceme dát možnost ředitelům, ať se prezentují, ale je vidět, že někteří k tomu 

přistupují laxně a budeme muset zodpovědně k tomu přistoupit a najít řešení. To řešení je, jak 

jste sama zmínila, buď unifikace, nebo prostě dát jim tu volnost, ale budou muset nějakým 

způsobem dbát o ty své webové stránky.  

Co se týče toho skateparku, tak to je dlouhodobý problém. Já jsem se tady nahýbal k panu 

tajemníkovi, protože nevím, jak je to s pozemkem, jestli to stojí na našem pozemku, nebo 

úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. To vím, že teď nejsem schopen reagovat 

hned, ale vím, že ten problém je ještě z minulého funkčního období jako náměstek jsme to 

s bývalým vedením řešili a ten stav je neutěšený a už to asi opravdu je na hraně, kdy se to 

bude muset skutečně vyřešit. Takže máme zaznamenáno a budeme se tím zabývat.  

Dále je přihlášen pan zastupitel Jantoš.  
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INTERPELACE č. 3                                                                                   MMH/17 506/2016 

 

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

Takže, už po několikáté dobrý den. Já bych rád reagoval na prezentaci, která tady proběhla na 

minulém ZMH. Když jsem si to mohl připravit a slíbil jsem to redaktorce POLARU, že se 

k tomu vyjádřím. Pro začátek bych řekl. Nechci se vyjadřovat k roku 2014. Protože v roce 

2014 jsem drtivou většinu byl námětek na MMH a nevím, co se dělalo konkrétně na MRA.  

Takže začneme.  

Plán oprav pro rok 2013 byl 116 mil. Kč vyčerpali jsme 116 mil. Kč. Nemluvím přesně na 

koruny, beru to zaokrouhleně.  

Plán oprav v roce 2015 byl 103 mil. Kč vyčerpalo se 78 mil. Kč.  

A teď úspory. Měly se dělat generální opravy střech na Bezručové 11, Nákupní 6-10 – 

neudělaly se. Uspořili jsem 800 tis. Kč. 

Opravy balkonů a lodžií U lesa 1,3, Puškonova 1,3,5 -neprovedeno, ale ušetřili jsme 900 tis. 

Kč.  

Dodatečné zateplení bytů U lesa 1,3, kde se mělo opravit 5 bytů, tam byl velký problém 

s chladem. Neprovedeno. Úspora 2.2 mil. Kč. 

Generální opravy rozvodů plynu v domech, kde bylo  5 mil. Kč – neprovedeno nic. Toto je 

všechno plán, který byl navržen v roce 2015.  

Zateplení domu na ulici Jílové 5 mil. Kč – neuděláno nic. Ušetřeno 5 mil. Kč.  

Měl se demolovat dům na Obránců míru 915 – neprovedeno – úspora 6,7 mil. Kč.  

Takže, když to sečtu je úspora celkem 20 600 000,- Kč a to beru jenom tyto velké akce. Ptám 

se, co nájemníci, kteří bydlí třeba na Jílové, kteří mohli mít zateplený dům, ale v rámci úspor 

se to neudělalo? Ti vás bohužel asi nezajímají, pane Masaroviči. Protože oni tam bydlí, vy 

tam nebydlíte, já vím, že jo, vždyť to je v pohodě.  

Vy máte na tento rok zase nějakých 120 mil. Kč do plánu oprav, tak vám navrhnu, nedělejte 

za 100 mil. Kč a můžete říkat, že jsme ušetřili za 100 mil. Kč.  

A teď budu konkrétní. Prezentovali jste úsporu právních služeb, 670 tis. Kč. My jsme 

požadovali informaci o tady tomto. Do dneška ji nemáme, je to už 3 měsíce. Podle informací, 

které mám, tak externí právní společnost stála cca 700 tis. Kč. Kde je nějaká úspora? Já ji 

nevidím nikde. Pan Masarovič řekl do vysílání televize POLAR, že zakázky se nesoutěžily, 

zadávaly se z ruky. To si můžeme najít, to tam bylo. Ale pane Masarovič, i v MRA jsou 

směrnice, stejně jako na MMH a jedna z těch směrnic je zadávání VZ, kdy jsou nastaveny 

hodnoty, kdy se zakázky zadávají přímo zadavateli, což na MRA bylo do 200 tis. Kč. Kdy 

jsou oslovení 3 dodavatelé, což bylo do 500 tis. Kč a kdy je osloveno 5 dodavatelů a je to 

zveřejněno a to bylo nad 500 tis. Kč. Ve městě je to myslím 100 a 400 tis. Kč. Jestli se 

nepletu, že je to tak pane Menšíku (pan tajemník Ing. Menšík přikývl, že ano.) takže, ukažte 

mi jedinou žádanku, kterou jsem podepsal a bylo tam třeba 400 tis. a bylo to zadáno napřímo. 

Ani jedna. Nebo za 700 tis. ani jedna. Jenom bych podotknul, že tato směrnice vznikla v roce 

2008, kdy jsem na MRA ještě nebyl. Ale byl tam JUDr. Vašek, který tuto směrnici zpracoval 

a on není sociální demokrat. On je člen TOP 09. A ředitel, který to schválil, tuto směrnici, je 

taky za TOP 09. Takže žádný sociální demokrat, bohužel. Ale asi byla zpracovaná dobře, 

protože JUDr. Vaškovi jste na magistrátu svěřili dva odbory najednou. A ředitele Mertu jste si 

pozvali zpátky. Takže tomu teď nerozumím. Oni zpracujou něco, zaměstnanci se podle té 

směrnice řídí a ono je to špatně?? Tady mám, tam sedí Kolek – vedoucí provozu, který mi 

vždycky dodával tyto objednávky na práci a on vám mlže potvrdit, že když tam byla částka na 

150 tis. Kč zadalo se to napřímo, když tam byla větší částka, soutěžilo se. Tak se podívejte 

pořádně do těch papírů, které tam máte. A já zase budu konkrétní. Veřejná zakázka na 

vypracování auditu na MRA, cena přibližně 480 tis., zase jsme ty informace žádali, do dneška 

je nemáme. Nevím proč je skrýváte, když je to tak transparentní. Já vám řeknu proč, protože 
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výběrové řízení neproběhlo. Zajímavé, na MMH toto výběrové řízení proběhlo a audit stál 

přibližně 200 tis. - divné. Veřejná zakázka na právní služby taky neproběhla, 700 tis. Ano, dá 

se říct, že soutěžíte jen to, co se vám hodí. A poslední věc, kterou jsem načerpal z prezentace 

pana, nevím, kdo ji zpracovával, ale prezentoval ji pan Bělica. Průměrný měsíční plat 

zaměstnanců na MRA v roce 2014 byl 28 202,- Kč, ale v roce 2015 už jenom 27 262,- Kč. 

Bez 60,- Kč o tisíc korun dolů. Co se stalo špatně. Lidi špatně pracovali? Průměrná odměna 

jednatelů samozřejmě v roce 10-14 bylo 15 tis./měs. Ale co přišlo nové vedení už je 25 

tis./měs. Asi to je to, že asi nevyšlo na lidi, tak jsme to museli přesunout k jednatelům.  

Děkuji za pozornost. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, ptám se pana zastupitele Masaroviče, jestli chce hned reagovat. Prosím.  

 

Róbert MASAROVIČ, MSc., člen Rady města Havířova (ANO 2011) 

Já nevím, jak mám rozumět, slušně prezentovat, vyvracet tyto lunetické řeči. Vyjádřím sek 

předchozímu vstupu pana zastupitele, kde tvrdil, že jsme cosi skartovali. Pane Jantoš, roky 

12,13 a 14 jsme skenovali pro potřebu policie. Už je to všechno naskenované, je to tam. A 

ještě  to poslední z těch věcí si pamatuju. Rok 2014 byl navýšený o odstupné vyplacené vám a 

panu Štulovi. Vám to velké odstupné, které jste dostal navýšilo ty osobní náklady. Já jsem 

rád, že jste rád. Další věci vám může zodpovědět přímo management MRA, pokud máte 

zájem. A nebo vám to zodpovíme písemně. Co byste pro….  

Mimo mikrofon řekl pan Jantoš, že chce odpověď hned… pan Masarovič se zeptal pana 

ředitele, jestli odpoví hned… 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže slovo tady uděluji já. Takže dám slovo panu řediteli MRA. 

 

Ing. Pavel TICHÝ, ředitel Městské realitní agentury, s.r.o. 

Dobrý den vážený pane primátore, vedení města, vážení zastupitelé, já se vyjádřím ve skratce 

ke těm páru slejdů, které tady byly. Pane Jantoši, vy jste si popletl účet hospodářské činnosti, 

který se zabývá údržbou a fond nájemního bydlení, který řeší investice. Tyto věci jste dal 

dohromady. Nevím, jestli to bylo záměrně, nebo z jakého důvodu.  

Za druhé. Náklady na právní služby je to údaj, který vzešel ze systému informačního, tak jak 

byly jednotlivé nákladové položky řešeny a je předmětem účetní závěrky, takže pouze toto.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji. Takže dál je přihlášen pan zastupitel Šlachta.   

 

INTERPELACE č. 4                                                                                   MMH/17 507/2016 

 

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

Vážené dámy a pánové, dobrý den. Mám sice v ruce telefonní seznam, ale nebojte se, nebudu 

nikomu volat. Pár věcí. Prosím vás, já se prvně vrátím k nějakým věcem v minulosti. 

Řekněme, že to trochu odlehčím. Na začátku kariery pana náměstka Bureše, měl kostlivce ve 

skříni. A minulé zasedání jsem se dozvěděl, že teď jsou, oni se ti kostlivci přestěhovali na 

zámek. Tady říkal pan jednatel, že je má. Jsou to ti kostlivci, ti samí nebo stěhujou se, jak ti 

netopýři, co jsme tu měli minule? Anebo to jsou nějací jiní? Víte, když archeolog hledá 

kostlivce, tak v hrobě a ne ve skříních. To je jedna věc. Druhá věc, ten hrob perfektně 

prohlídne a tam zjistí, třeba když to je bronzové, jako spony a tak dál, tak řekne, ano doba 

bronzová. Jo? Buďte tak hodný, já bych to doporučil celému vedení města, abychom už ty 



45 
Zápis z 10. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 22.02.2016 
 

kostlivce tady neměli, ať se zítra podívají do svých skříní, najdou tam ty kostlivce a hlavně, ať 

šáhnou do náprsních tašek těch kostlivců a přečtou si, který to je stranický průkaz. Protože tak 

se mi zdá, že kostlivci jsou jenom sociální demokraté. Ale vy tu vládnete už 25 let. Jediné 

kostlivce kdo nemá, je hnutí ANO, protože je nová strana a i za tu krátkou dobu nemají 

kostlivce, ale mrtvol už dost.  

A teď k věci, co jsem chtěl říct. V tisku jsem se dozvěděl několik informací, především 

Zámku a tam se chcu jednoduše dotázat, na některé věci. Dočetl jsem se o likvidaci zboží za 

210 tis. Kč. Tady se chcu zeptat, co to bylo za zboží, kdo ho zlikvidoval, jak ho zlikvidoval? 

Jednoduše chcu vidět likvidační protokol. Jestli to zboží náhodou není vyvařené v jiné 

vývařovně. Takže to by bylo jedno.  

Za druhé jsem se dočetl v novinách jednou jsou na zámku poradci, podruhé nejsou poradci. 

Tady bych požádal Kontrolní výbor a pana předsedu, kdyby za rok 2015 zjistil, jestli na 

zámku byli placeni poradci, jakou měli kvalifikaci a přinesl nám to na příští schůzi.  

Dále dovolte, abych se vrátil k minulému zasedání, prosím o čas, pokud mám toho víc. Děkuji 

vám. Vrátil bych se k prezentaci tady pana Bělici MRA. Já se nebudu zabývat těma 

polopravdama, které jsme tu viděli, ale takovýma těma poznámkama, které tam byly pod 

čarou, chcete-li pod pás. Ano, je pravda, že po odchodu pana Reného Vaška, proč odešel ví on 

sám nejlíp, nastoupil mladý člověk, člen ČSSD, člověk, řekněme rodinný příslušník. Ale 

s celým právním vzděláním. Což dneska na výběrové řízení, jako ředitele SSRZ, stačí 

řidičský průkaz. Prosím vás, to, co se teď děje, je…. mám sucho v ústech. Jak já to teď mám 

říct, já už jsem tu jednou, já budu pokračovat, ale to jenom tak mimo. Že tenhle ten sál je 

nedůstojný na zasedání našeho zastupitelstva. Lidi sedí zády k obecenstvu, mluvíme zády, 

není tady pultík, tak rád bych se napil teď té vody, který by na tom pultíku byla, bohužel. Nic 

se s tím nestalo. Takže, to bysme měli a prosím vás, na závěr. Dámy a pánové, interpelace 

jsou důležitým demokratickým nástrojem občanů, posléze jejich zastupitelů. Největším 

nepřítelem interpelací je neodpovídání na ně, odpovídání na jiné otázky, než byly kladeny, 

zatajování skutečností, jednoduše řečeno, největším nepřítelem demokracie je arogance moci. 

Moci, která nevznikla z voleb, ale vznikla z politického handlu. Druhým největším nepřítelem 

interpelací je ticho. Vážení občané, já se obrátím na vás. Pokud sociální demokraté budou 

v tomto zastupitelstvu, nemusíte se bát, ticho tady nebude, budeme se prát, za vaše práva. 

Děkuji za pozornost.      

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji. Pan zastupitel Bělica.  

 

INTERPELACE č. 5                                                                                   MMH/17 509/2016 

 

Bc. Josef BĚLICA, člen Rady města Havířova (ANO 2011) 

Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já bych měl jeden dotaz na ředitele MRA, já bych byl 

rád, kdybych dostal odpověď písemně do budoucna. Jaké byly mzdové náklady pana Ing. 

Pavla Jantoše po dobu jeho zaměstnání v MRA a tuto informaci mi prosím sdělte v členění 

podle jednotlivých složek mzdy. Děkuji, to bylo krátké. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji. Pan zastupitel Jantoš. 
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INTERPELACE č. 6                                                                                   MMH/17 510/2016 

 

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

Já se nebudu vracet k MRA, ale vrátím se k Zámku.  

Úvodem svého příspěvku bych rád upozornil, že členové orgánů obchodních společností (tedy 

jednatelé, členové představenstva, členové DR) jsou podle zákona povinni jednat s tzv. péčí 

řádného hospodáře. Péče řádného hospodáře v sobě zahrnuje povinnost jednat informovaně a 

v souladu se zájmy obchodní společnosti, v níž působí a dále zachovávat k této společnosti 

nezbytnou loajalitu. (konkrétně mohu odkázat na § 159 občanského zákoníku a § 51 zákona o 

obchodních korporacích) 

Dále bych rád odcitoval § 159 zákona o obchodních korporacích. Podle tohoto ustanovení 

platí, že jednatel společnosti s ručení omezeným nesmí podnikat v předmětu činnosti nebo 

podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody 

společnosti pro jiného nebo být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným 

předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení. 

Zjistil jsem, že jednatel městské společnosti Zámek Havířov, s.r.o., pan David Ondráček, 

tento zákonný zákaz konkurence porušuje, a to již od svého jmenování do funkce jednatele, 

tedy od 17.12.2014. 

Pan David Ondráček je totiž zároveň společníkem a jednatelem společnosti DIKEDO s.r.o., 

jejímž předmětem podnikání je, podle údajů dostupných z obchodního a živnostenského 

rejstříku, hostinská činnost, pekařství, cukrářství, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a 

lihovin. Společnost DIKEDO, s.r.o. provozuje Jídelnu Permon, Cukrárnu Italka, Kavárnu 

Monet, Bistro Magistrát a Bistro učiliště. Jinými slovy, tato společnost podniká v oblasti 

gastronomie stejně, jako městská společnost Zámek Havířov, s.r.o. 

Jen těžko tedy můžeme tvrdit, že pan David Ondráček při jednání za společnost Zámek 

Havířov, s.r.o. neupřednostňuje své vlastní zájmy před zájmy společnosti Zámek Havířov, 

s.r.o. 

V této souvislosti bych rád upozornil na článek V. smlouvy o výkonu funkce, která upravuje 

práva a povinnosti mezi jednatelem a společností Zámek Havířov, s.r.o. Podle tohoto článku 

totiž platí, že jednatel je povinen dodržovat zákaz konkurence stanovený zákonem o 

obchodních korporacích a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, 

jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Jednatel bere na 

vědomí, že jeho povinnost mlčenlivosti platí i po skončení funkce. Touto smlouvou se pan 

Ondráček též zavázal k tomu, že bude jednat s péčí řádného hospodáře a vzhledem 

k uvedenému je zřejmé, že toho není schopen.  

Upozorňuji, že tento nezákonný stav trvá již déle než rok a je velmi zajímavé, že dozorčí rada 

společnosti Zámek Havířov, s.r.o. si tohoto nezákonného stavu buď nevšimla, nebo jej 

toleruje. Dále si dovoluji upozornit na skutečnost, že z výše uvedeného nezákonného stavu 

mohla vzniknout škoda, za kterou by pan Ondráček mohl odpovídat. 

Nevím, zdali byla Rada města Havířova o této skutečnosti obeznámena, když pana Davida 

Ondráčka zvolila do funkce jednatelem společnosti Zámek Havířov, s.r.o., ale nyní by měla 

sjednat nápravu a chránit zájmy městských společností tak, jak ji to přikazuje zákon. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, vidím že se přihlásil pan zastupitel Ondráček, asi k tématu. Tak dáme ještě přednost 

paní zastupitelce Kožmínové.  
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INTERPELACE č. 7                                                                                   MMH/17 511/2016 

 

Bc. Ivana KOŽMÍNOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova 
Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat na takové jednoduché téma proti tomu, co tady dneska 

zaznělo. Mám hodně známých, kamarádů, kteří dávají krev. Vzhledem k tomu, že se občas 

jdu podívat na akce, které jsou k jejich ocenění uskutečněny, tak mě trošičku zarazilo letošní 

jejich ocenění. Protože já si myslím, že to jsou lidi, kteří dělají strašně moc. Ne jenom pro 

Havířov, ale pro všechny. Protože si troufnu říct, že nikdo nevíme, kdo budeme tyto lidi 

potřebovat. Jestliže se dívám, že třeba je to opravdu hloupost, že předloni dostali jakoby 

občerstvení raut, loni dostali řízek a salát, letos dostali dva chlebíčky a muselo se to počítat, 

mi to přijde takové ubohé, protože možná, že se na mě bude dívat někdo zle, ale když je 

například velká akce, jako je ocenění sportovců, osobnosti roku atd. tak jsou tam dělány dva 

rauty, jeden je pro sportovce a druhý je pro hosty vedení města. Já si troufnu říct, že jakoby 

zastupitel se obejdu bez toho rautu, ale myslím si, že by lidi jako dárci krve, by měli být 

oceněni víc. Já vím, že oni dostávají poukázky, že to je prostě jejich odměna. Vzhledem 

k tomu, že si troufnu říct, že tam je většina lidí dělníci, horníci, protože já aspoň takové lidi 

tam znám, takže oni se na to těší. Pro ně je to prostě ocenění a v porovnání se všemi ostatními 

akcemi v Havířově to je takový, jakoby bokovka. 

Nevím co chci slyšet, ale myslím si, že by si zasloužili víc.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, já jsem samozřejmě taky to zaregistroval. Protože dárci krve jsou opravdu akcí, která 

by měla být hodně prezentována, jsou to lidé, kteří darují krev. Ptal jsem se paní ředitelky. 

Tam vzniká obecně, teď budu mluvit obecně o všech městských akcích, kdy jsou součástí 

toho programu je raut, tak víme, že je to nákladné, kolikrát víme, že toho spoustu zůstane. Já 

jsem teda zavedl pravidlo, že pokud teda něco zůstane, tak se to odváží do azylového domu 

pro matky s dětmi, ať se to všechno využije beze zbytku. Myslím si, že obecně je to o názoru. 

Ano, součástí každé akce je nějaké pohoštění, na druhou stranu na tom život nestojí. Já se 

taky obejdu bez toho řízku a bez toho salátu. Takže si myslím, že do budoucna je to o diskusi. 

Jakou míru zvolit, protože je mi potom hloupé, když tam přijdu ke konci, většinou se zdržuji 

dlouho a chodím mezi posledními a vidím, že tam toho spoustu zůstává a prostě volám MP, 

aby to odvezli na azylový dům, což je dobře, že tohlencto uděláme to gesto a ty děti z toho 

mají radost, i můj narozeninový dort, který jsem dostal na svých oslavách, jsem tam celý 

komplet poslal. A děti měly z toho velkou radost. Ale je to vlastně v globálu plýtvání danými 

prostředky. Takže jsme nějakým způsobem chtěli trošičku nějak jít úsporou ne z důvodu, že 

chceme šetřit na někom, ale že opravdu toho zůstává nadmíru potom hodně. Navíc ten počet 

lidí se těžko u těch akcí odhaduje. Vy můžete udělat raut pro 300 lidí a ono přijde 150. Pak 

uděláte na 150 a zase bude jiná interpelace, že toho je málo. Takže asi možná po dohodě 

s našimi městskými společnostmi Zámek a samozřejmě jiných firem, které dávají catering 

uděláme nějaký průřez, co, kolik, kde, jak, tak, aby to nebylo ani málo, ani příliš jako. To asi 

za mě toto stanovisko. Víc nevím co k tomu říct.  

dále pan zastupitel Ondráček, určitě se bude vyjadřovat k Zámku, s.r.o. 

 

INTERPELACE č. 8                                                                                   MMH/17 512/2016 

 

David ONDRÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova 

Dobré odpoledne všem, chtěl bych odpovědět teda panu Šlachtovi. Pane  Šlachto, kostlivec 

byl terminus technikus  

(mimo mikrofon chtěl pan Šlachta odpovědět písemně.)  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, pan zastupitel je přihlášen, takže má právo hovořit. Prosím. 

 

David ONDRÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova 

V tisku od podzimu 2015 zaznívaly různé informace o společnosti Zámek, vedení společnosti 

Zámek na tyto informace nereagovalo, až do poslední chvíle, kdy byly zveřejněné informace, 

které začaly poškozovat i mé blízké. Reagoval jsem na to způsobem takovým, že jsem poskytl 

rozhovor novináři a v tomto rozhovoru jsem vyvracel skutečnosti, které o mě někdo tvrdil 

anonymně. Ve společnosti Zámek na konci roku 2015 proběhl forenzní audit, z něhož jsou 

jasné závěry. Tato společnost nebyla řízena kompetentními lidmi, jak jsem sdělil v rozhovoru, 

a proto měla ty problémy, proto nějakým způsobem došlo k tomu, že současné vedení 

podniká kroky k tomu, aby tato společnost fungovala. Zazněla tady informace o mém 

podnikání. Rada města i další lidé věděli o tom, co dělám, takže pokud ještě něco chcete 

zodpovědět, tak vám zodpovím. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Šlachta chtěl písemně, takže mu zodpovíte. Pan zastupitel Jantoš. 

 

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

Já bych chtěl jenom upřesnit, já jsem chtěl tu odpověď budu požadovat po vás, pane 

primátore. Vy jste předseda zasedající rady, tak směroval jsem to k vám. Potom jo, a potom 

ještě jednu větu. K tomu Zámku, jestli si dobře pamatujete, seděl jste tam taky, byla valná 

hromada v roce 2014, seděl tam i pan Heczko, tehdy jsem tam vlastně seděl poprvé, díval 

jsem se na to a když jsme zjistili, že se Zámkem to jde z kopce, protože v roce 2012 a 2013 

byl, když to řekneme lidově šul nul, na nule, no plus nějaký malý plus byl, jo a když jsme 

zjistili, že tam to jde špatně, tak co jsme udělali? První krok bylo to, že se navrhlo jednatelům 

snížení odměny z 25 tis. na 15. tis., jestli si to pamatujete, já si to pamatuji, protože mi to 

jeden stranický kolega vyčetl potom. Ale prostě on nedělal svoji práci dobře, tak jsme jim 

snížili odměny. My to neděláme opačně. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Ale my jsme pokračovali a udělali jsme jenom jednoho jednatele na Zámku s.r.o. a 

mzdové prostředky zůstaly na stejné výši. Když si uvědomíme, že tenkrát brali dva jednatelé 

25 tis. dohromady 50 tis. měsíčně, tak dneska jeden jednatel je jenom jeden a bere za to 

odměnu 15 tis. Myslím si, že není mnoho z nás, který to za tuto odměnu tak rizikovou a 

propíranou společnost by řídil. Já zas na druhou stranu oceňuji, že se najdou takoví nadšenci, 

kteří víceméně jsou schopni a ochotni  takovou společnost řídit a ještě s takovými problémy. 

Samozřejmě úkolem jednatele je, dostat společnost do zisku a samozřejmě potom rada může o 

případné odměně nějaké za dobrou správu majetku rozhodnout. Ale myslím si, že odměna 15 

tis. u jednoho jednatele je myslím velice bych řekl nízká, seriózní částka. 

Přihlášen je pan zastupitel Ondráček. Takže já mu dávám slovo, prosím.  

  

 

David ONDRÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova 
Ještě jednou dobré poledne. Já bych chtěl objasnit tady všem v sále jednu skutečnost. Tady se 

používá Zámek, ale není Zámek jako Zámek. Zámek Havířov, s.r.o. je společnost, a toliko 

diskutovaný problém je středisko Zámek. Tato společnost je tvořena střediskem Radnice, 

Zámek, v této chvíli je to podle akcí bar v Renetě a pak je to sezónní věc – koupaliště. A ten 

obrovský problém a neřešený dlouholetý problém, středisko Hotel Zámek, kde skrytá ztráta 

v rámci celé společnosti dosahovala každý rok 2,5 – 3 mil. Kč. Každý rok. Děkuji.  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji, pan zastupitel Martinek.  

 

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

Jenom poznámku o snížení počtu jednatelů jsme se bavili už i před volbama, kdy jsme měli 

také v záměru zrušit pozici jednoho jednatele a nahradit ho pozicí ředitele společnosti. To 

znamená opravdu někoho, kdo by po odborné stránce byl schopen společnost řídit. A Zámek, 

jeho výsledky hospodaření byly vždy závislé na výsledku, jaký dosáhlo koupaliště. Bylo 

dobré léto, výsledky byly dobré, bylo studené léto, výsledky byly špatné. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Určitě, ale samozřejmě kdo si přečetl ten audit, nebo nazveme-li to auditem, tak víme, že 

prakticky veškerý zisk je tvořen vlastně na středisku na Radnici, který absolutně vykrývá 

veškeré zaprvé Zámek jako takovou budovu a ostatní provozy tak, jak se najde ta sezóna na 

koupališti. Myslím si, že to je dlouhodobě neudržitelné. Já jsem říkal, pokud bysme ten 

Zámek tu budovu jako takovou zavřeli, nedělali nic, tak máme vyděláno 2,5 mil. ročně. Což 

je tristní stav. Takže úkolem nového managementu je právě tu ztrátu na tom Zámku jako 

takovém snížit, pokud možno dostat na nulu. Pak celý Zámek s.r.o. bude najednou v zisku 

2,5,mil ročně. To je ta ztráta toho Zámku, jako jo. 

Technická …. Takže normální pan zastupitel Ondráček.  

 

David ONDRÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova 

Opět bych chtěl reagovat na jednu z polopravd, která tady zazněla, že se čeká na koupaliště. 

Když se pořádně podíváte do toho forenzního auditu, tak zjistíte, že všechny střediska této 

společnosti byla veden do ztráty. Pouze zisková je Radnice, vývoz obědů seniorům a vaření 

pro úředníky MMH. Jinak všechny provozy byly vedeny do ztráty. Takže informace o tom, že 

koupaliště vytrhne tuto společnost z problémů je mylná.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Jantoš.  

 

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

Já bych chtěl jenom upozornit. Mě se nejedná tady o hospodaření Zámku. Vím, že Zámek, 

jako jediná ze společností které město má, funguje v konkurenčním prostředí. MRA má byty, 

stálý příjem. HTS má teplo, stálý příjem. TSH mají objednávky z města, stálý příjem. Jedině 

Zámek musí bojovat na tom, aby přežil v té konkurenci, která tady je. Mým vystoupením bylo 

poukázat na to, že je tady porušovaný zákon, že jednatel pracuje, podniká ve stejném oboru. 

Což nelze. O nic jiného mi nešlo. Já nezávidím, ať má třeba jednatel i 50 tis. na Zámku, ale 

prostě zákon určuje něco, co by město mělo dodržovat. O nic jiného mi tady nejde. Jo? 

Děkuji. 

 

INTERPELACE č. 9                                                                                   MMH/17 513/2016 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Táži se dál, jestli se někdo ze zastupitelů chce přihlásit do rozpravy. Zatím ne, táži se 

jestli máme nějaké interpelace občanů? Ano, jednu. Takže, občan Radim Mudra a bude se 

jednat první otázka světelná křižovatka směr orlovská, druhá otázka, nedošla odpověď na 

interpelaci z minulého zastupitelstva. Takže prosím, dávám prostor.  
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Radim MUDRA, občan Havířova 

t.b.:………………………….. 

Dobrý den pane primátore, vážení zastupitelé.  

- První otázka nebo interpelace směřuje ke světelné křižovatce na ulici Orlovské,  

směr Prostřední Suchá. 6. a 7. února, to znamená víkend nebyla vůbec funkční, nebyla 

v provozu. Byla spravována TSH v pondělí, to znamená 8. 2.  V 7 hod. ráno a poslední 

situace byla z 20. na 21. 2. taktéž oba dva dny nebyla světelná křižovatka funkční. Tak by 

mě zajímalo, jestli byste mi na to odpověděli, jestli pokud možno hned, popřípadě písemně, 

protože si velice dobře pamatuju, kdy jsme ji dávali do kolaudace, kdy jsem byl členem rady 

2002 – 2010, tak se vlastně směřovalo k tomu, aby i tahlencta světelná křižovatka tam 

vznikla, z toho důvodu, aby ulehčila jistým způsobem provozu, protože tam je i kamionová 

doprava směrem na Polsko. Stávaly se tam dost často dopravní nehody, tak bych byl rád, 

proč není zajištěna nějaká údržba, to znamená v případě poruchy, protože si pamatuju velmi 

dobře, že TSH měly ve správě minimálně dva zaměstnance, kteří se o světelné křižovatky 

starali tady ve městě Havířově, to je první interpelace. 

- Druhá interpelace se mi jedná. Z posledního zasedání zastupitelstva, které bylo 24.1. jsem  

ještě do dneška neobdržel odpověď. Já beru, že máte na to 30 dnů, nicméně to je cirka asi 28 

dní, a nadále jsem nedostal odpověď co se týká paní Habrové na Turgeněvové 4, zda už 

dostala soudní vystěhování. Jelikož se tam stále zdržuje v tomto bytě.  

- A druhá věc, samozřejmě, to bych chtěl taky písemně odpovědět, kdo ty náklady,  

až se potom dostanete do toho bytu, bude hradit. Já nepředpokládám, že ji budete určitě po 

ní vymáhat tyhle peníze, protože ona finanční prostředky nemá, je odpovědná od elektrické 

energie, napojuje se na společné zvonky, to znamená, pan správce Fanta, pokud se nepletu, 

to tam řídí, tak by mě strašně zajímalo, kdo ty náklady na opravu tohoto bytu bude hradit. 

Předpokládám nebo doufám teda, že to nebudou nájemníci, kteří tam bydlí.  

Děkuji za odpověď.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Taky děkuji zeptám se paní vedoucí Mayerové, jestli je schopná, není, takže musíme 

odpovědět písemně. Je to příliš konkrétní v této chvíli nemáme informaci. Co se týče 

odpovědi na interpelace z minulého zasedání zastupitelstva. Já chápu, že je to skoro měsíc a 

může se to zdát dlouho, ale uvědomme si, že to není z důvodu, že by vám nikdo nechtěl 

poslat, ale zpracování  vůbec zvukového záznamu z tohoto zastupitelstva něco prostě zabere 

času spoustu, protože vlastně to co interpelujete, musí být naposloucháno, samozřejmě dělá se 

ověření zápisu a to všechno trvá, zpomaluje ten proces. Takže samozřejmě v tuto chvíli co 

mám informace, tak interpelace jsou už v závěrečné fázi, já sám už mám v podpisové knize 

některé návrhy odpovědí, takže je to z důvodu toho, že to zastupitelstvo mezi tímto a minulým 

je příliš krátký časový úsek.     

 

Radim MUDRA, občan Havířova 

t.b.:………………………….. 

děkuji pane primátore, tak já si teda rád počkám, rád bych ještě doplnil, protože z té 

interpelace, kterou jsem dával na posledním jednání zastupitelstva byl i forenzní audit 

společnosti Ernst&Young, takže předpokládám, že i pro nás, jako občany, kteří bydlíme 

v městských bytech, protože financujeme, platíme nájemné, to znamená tyhlencty finanční 

prostředky využívá MRA k tomu, aby refinancovala tyhlencty prostředky na opravy bytů. Já 

bysem se opravdu konečně už dozvěděl, v jakém vlastně ten audit je, to znamená výsledek 

hlavně mě zajímá. Děkuju. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, chce reagovat pan zastupitel Masarovič, takže poprosím, ať …takže mu dávám slovo.  

 

Róbert MASAROVIČ, MSc., člen Rady města Havířova (ANO 2011) 

Já opakuju už poněkolikáté na tomto fóru. Forenzní audit byl vybrán v řádné soutěži, a policie 

ČR přípisem do datové schránky zakázala jeho veřejnou prezentaci, z důvodu probíhajícího 

trestního řízení. Je někomu na tomto sdělení něco nepochopitelného, nesrozumitelného? 

Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan zastupitel Jantoš.  

 

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

Pane Masarovič, tak proč jsme požadovali papíry k veřejné zakázce, k tomuto auditu jsme je 

nedostali. Když je řádně vysoutěžená, zadokumentovaná. Určitě máte seznam obeslaných 

firem, zadávací dokumentaci, hodnotící kritéria, tak proč jsme to nedostali. Už to požadujeme 

tři týdny, teda pardon, omlouvám se tři měsíce. Proč jsme to nedostali. Nevím jako, já si 

připadám jako v Kocourkově, tady. A přečtěte si, co je v té schránce napsáno od té policie. Ne 

zakazuje. Žádáme Vás. A to je rozdíl. Je rozdíl zakazuje a rozdíl žádáme. To jsme dostali 

v interpelacích tu odpověď. Tam to je napsané, se podívejte.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Masarovič.  

 

Róbert MASAROVIČ, MSc., člen Rady města Havířova (ANO 2011) 

Pane Jantoš, já nevím, co vám mám říct. všechny ty věci, o kterých jste hovořil máme, máme 

seznam obeslaných firem já nevím, interpelace byla na koho, na ředitele? Tak je dostanete 

potom. Není potřeba exhibovat každé zastupitelstvo. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Táži se jestli někdo ze zastupitelů… ano pan zastupitel Šlachta.  

 

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

Dámy a pánové. Ještě jednou. Jsem zklamán. Neustále tady se opakuje jedno. Já nevím, my 

nevíme, my si to ověříme, pro Boha.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já bych chtěl říct nějaké… nechci, máme tady zástupce… neber slovo boží nadarmo… ale tak 

jako. Táži se dál jestli se chce někdo přihlásit do rozpravy. Pokud ne, tak končím bod 

interpelace a vyhlašuji 10 min pauzu.  

 

PŘESTÁVKA 

 
10 minut 
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20. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2016  

sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 

„Ostatní dotace a dary“ 
 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prezenci prosím, takže je nás přítomno 38, dva se neprezentovali. Můžeme pokračovat 

v jednání ZMH. Je otevřena rozprava k bodu 20. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města 

Havířova v roce 2016 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 

„Ostatní dotace a dary“ 

Technická pan zastupitel Plawny.  

 

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

Já bych chtěl jen krátce reagovat na žádost pana kolegy Šlachty, na kontrolní výbor, aby šel 

zkontrolovat do společnosti Zámek. Kontrolní výbor podle mého přesvědčení na to nemá 

nárok. Je to obchodní společnost, myslím, že na to nemá nárok ani kontrolní oddělení, takže 

asi to budete muset požádat DR.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Takže máme otevřenou rozpravu k dotacím. Takže pokud se nikdo nehlásí do 

rozpravy, tak já končím rozpravu a … ještě tam někdo naskočil, pan zastupitel Martinek. 

 

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

Já jenom poznámku, my jsme své stanovisko zformulovali do usnesení. Pokud usnesení 

budou samozřejmě hlasována, takže bude záležet, jak rozhodne ZMH. nicméně říkám, že po 

té podpoříme návrh na rozdělení dotací.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ani děkuji, takže poslední možnost do rozpravy, takže končím rozpravu a budeme hlasovat. 

Takže, sešlo se nám  tady celkem 5 návrhů, začínáme od posledního. To znamená je to návrh 

zastupitele Jantoše. Je to snížení dotace TJ Slovan Havířov na 155 tis. Kč to byl florbal. Takže 

je to snížení o částku 145 tis. Kč. jestli jsem si to správně poznamenal. Takže budeme 

hlasovat o tomto návrhu. 

  

 

Hlasování o návrhu Ing. Pavla Jantoše: 
Pro:                            15 

Proti:                        13 

Zdržel se:                 11 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3     

Přítomno celkem 40 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno. Dále tady byl návrh pana zastupitele Rapanta a to u Tenisového 

klubu Havířov snížit o 300 tis. Kč. takže by potom dotace byla 280 tis. Kč. takže budeme 

hlasovat o tomto návrhu. 
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Hlasování o návrhu Pavla Rapanta: 
Pro:                            14 

Proti:                        14 

Zdržel se:                 10 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno. Dále je návrh zastupitele Martinka a to je SK POWER LEMI 

zvýšení o 10 tis. na částku 20 tis. Kč. takže budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení.  

 

 

Hlasování o návrhu Ing. Jiřího Martinka: 
Pro:                            17 

Proti:                        10 

Zdržel se:                 11 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno, další návrh pana zastupitele Rapanta. Bylo to snížit o 130 tis TJ 

Slovanu  na částku 500 tis. takže budeme hlasovat o tomto návrhu.  

 

 

Hlasování o návrhu Pavla Rapanta: 
Pro:                            15 

Proti:                        12 

Zdržel se:                 11 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno. Poslední tady je navýšit o částku 130 tis. Kč basketbalu TJ Start 

Havířov. Na 480 tis. takže budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení.  

 

 

Hlasování o návrhu Pavla Rapanta: 
Pro:                            16 

Proti:                        10 

Zdržel se:                 12 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 43 členů 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno. Teď budeme hlasovat o původním návrhu usnesení tak, jak je 

předložen v materiálech. Prosím o hlasování.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 403/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o vyúčtovaní dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10 – „Ostatní 

dotace a dary“, rozpočtu statutárního města Havířova za rok 2015 dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e 

 

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova 

 v roce 2016: 

 

I. z mimosportovní sféry v celkové výši   7 136 000,- Kč,  

   a to takto: 

sociální oblast  

- činnost registrovaných sociálních služeb   1 754 000,- Kč dle přílohy č. 1A 

- projekty a činnost na podporu aktivit související  

  se sociální oblastí           398 000,- Kč dle přílohy č. 1B 

kulturní oblast      1 855 000,- Kč dle přílohy č. 2 

školská oblast      2 722 000,- Kč dle přílohy č. 3,8 

oblast partnerských vztahů          80 000,- Kč dle přílohy č. 4 

oblast prevence kriminality, protidrogové prevence   

a bezpečnosti v silničním provozu                                        217 000,- Kč dle přílohy č. 5 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví  

- zdravotnictví           50 000,- Kč dle přílohy č. 6B 

- životní prostředí            60 000,- Kč dle přílohy č. 6C 

 

II. ze sportovní sféry v celkové výši    22 019 200,- Kč dle přílohy č. 7,8 

 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s fyzickými a právnickými osobami ve  

schválené výši finančních prostředků dle příloh č. 1 – 8 tohoto materiálu 
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p o v ě ř u j e  
 

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,  

a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000,- Kč v jednotlivých případech. 

 

Z: vedoucí OŠK 

T: květen 2016 

 

 

404/10ZM/2016 

16:13hod. 

21. Zadání změny č. 2 Územního plánu Havířov 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 404/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

zadání změny č. 2 Územního plánu Havířov v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b)  

a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů v rozsahu přílohy č. 2 tohoto materiálu  

b e r e  n a  v ě d o m í  
 

způsob vyhodnocení stanovisek, požadavků, připomínek a podnětů podaných při projednání 

návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu Havířov v rozsahu přílohy č. 1 tohoto materiálu 
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405/10ZM/2016 

16:15hod. 

22. Návrh na zhodnocování finančních prostředků účelového fondu (FVPA)  
 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zhodnocování finančních prostředků účelového Fondu veřejně prospěšných aktivit (FVPA) ve 

výši 30 000,00 tis. Kč  

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan náměstek Heczko. 

 

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

Dámy a pánové požádal bych vás o doplnění návrhu usnesení, které zní asi takto: „schvaluje 

zhodnocení finančních prostředků účelového Fondu veřejně prospěšných aktivit (FVPA) ve 

výši 30 000,00 tis. Kč.“ a po doplnění teďkom „formou vkladového účtu vedeného u J&T 

Banky, a.s.“ adresně u koho tyto finanční prostředky budeme zhodnocovat.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, pan zastupitel Rapant. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já jenom informaci, že tento materiál byl projednán FV a FV doporučuje ZMH souhlasit 

s usnesením v předloženém materiálu. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 
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Přijaté usnesení č. 405/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zhodnocování finančních prostředků účelového Fondu veřejně prospěšných aktivit (FVPA) ve 

výši 30 000,00 tis. Kč  

 

 

406/10ZM/2016 

16:16 hod. 

23. Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 1. – 12.  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Rapant.  

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Rovněž tento materiál byl projednán FV a FV doporučuje ZMH vzít na vědomí rozpočtová 

opatření č.12 a vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 1.-11. A na jejich základě schválit nové 

závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2016. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 406/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozpočtové opatření č. 12., dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 1. – 11., dle důvodové zprávy 
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b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 12. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města  

    Havířova na rok 2016: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 534 358,60 tis. Kč 

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

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 26 357,76 tis. Kč 

 

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

 

tř. 4 - přijaté transfery 612 836,84 tis. Kč 

 

 

 

  II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 497 246,83 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 228 278,07 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 757,17 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 29 602,00 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 11 684,87 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 270 654,00 tis. Kč 

 

odbor správy a rozvoje majetku  249 843,00 tis. Kč 

 

z toho: investiční výstavba 229 231,00 tis. Kč 

 

            správa majetku 17 610,00 tis. Kč 

 

            strategický rozvoj 3 002,00 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 77 647,00 tis. Kč 

 

odbor ekonomický 368 566,03 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 8 684,00 tis. Kč 

    b) příspěvky organizacím 268 968,76 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 
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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 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 100,00 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 4 021,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 703,00 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 21 867,00 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 18 363,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 39 028,76 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 9 048,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 28 801,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 30 688,00 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 37 000,00 tis. Kč 

    III. Financování celkem -37 111,77 tis. Kč 

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

 

splátky jistin úvěrů -112 540,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +75 428,23 tis. Kč 

 

 

407/10ZM/2016 

16:17hod. 

24. Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné – Růžena Slívová 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 407/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost paní Růženy Slívové, t.b.:………………………….., o uvolnění z funkce přísedící 

Okresního soudu v Karviné a zánik její funkce ke dni 23.2.2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Určitě se sluší poděkovat paní Slívové za působení u soudu. Jinak jste možná zaznamenali, 

teďka bylo i mediálně prezentováno, že se těžko hledají přísedící k soudu, že ta odměna tam 

je opravdu spíše symbolická, takže pro zákonodárce si myslím že by tam měla být udělaná 

nějaká úprava v tomto směru samozřejmě o právo a spravedlnost nám jde všem, ale myslím 

si, že by to mělo být také ohodnocené patřičně.  

 

 

408/10ZM/2016 

16:18hod. 

25. Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu mimořádné valné  

hromady konané dne 29.1.2016 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 
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Přijaté usnesení č. 408/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í   
 

zprávu o průběhu mimořádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá,a.s., se sídlem 

Solecká 1321/1, 735 35  Horní Suchá, IČO  47677287 (dále jen „společnost“), konané dne  

29. ledna 2016 v sídle společnosti, dle důvodové zprávy  

 

 

409/10ZM/2016 

16:18hod. 

26. Městská realitní agentura, s.r.o. - změna v zástupcích města v orgánech  

obchodní společnosti a změna zakladatelské listiny obchodní společnosti 

 
 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. změny zakladatelské listiny společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. se sídlem  

Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČO: 64084744 (dále jen „MRA, s.r.o.“) 

uvedené v příloze č. 2 

 

2. nové znění zakladatelské listiny společnosti MRA, s.r.o. dle přílohy č. 3 a s tím související: 

a) setrvání ve funkci jediného jednatele společnosti MRA, s.r.o.  

pana Róberta Masaroviče, MSc. 

b) zánik funkce jednatele společnosti MRA, s.r.o. JUDr. Štefana Langera ke dni platnosti  

a účinnosti nového znění zakladatelské listiny MRA,s.r.o. 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan náměstek Heczko. 

 

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

Při schvalování programu dnešního zasedání ZMH již primátor naznačil, že usnesení v tomto 

bodě bude doplněno o další návrh a to, pokud můžeme promítnout na plátno, aby všichni 

viděli. Původní usnesení v bodu jedna v bodu 2a, 2b zůstává v platnosti a navrhuje rada 

města, která se sešla dneska ještě před zastupitelstvem, ještě doplnit o bod tři, který zní   
ZMH b e r e   n a   v ě d o m í   
rezignaci Ing. Karla Žáka na funkci člena dozorčí rady MRA, s.r.o., se sídlem Havířov-Město, 
U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 
soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 (dále jen „MRA, s.r.o.“) ke dni 02.03.2016         
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n a v r h u j e  
dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů u MRA, s.r.o. ke dni  02.03.2016 zvolení Ing. Bohuslava Niemiece do funkce člena 
dozorčí rady MRA, s.r.o. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji, takže máme otevřenou rozpravu. Pan zastupitel Plawny. 

 

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

Možná krátký komentář. Já jsem vždycky osobně neměl rád, když se navrhuje nějaké jméno a 

polovina lidí nevěděla, kdo to je. Takže ten návrh vyšel od nás, my jsme od vedení města 

dostali tu nabídku. My jsem oba s kolegyní po volbách řekli, že nevstoupíme do žádné 

společnosti, protože to nepovažujeme za vhodné, aby opoziční zastupitel byl v městské 

společnosti. Nicméně navrhujeme Ing. Niemiece , to abych to aspoň přiblížil, je to stavební 

ing. člověk, který dnes dodělává PHD, myslíme si, že tam může být přínosem a možná na 

okraj, já osobně ho považuji za člověka s vysokým morálním kreditem, takže pokud to je pro 

někoho taky plus, ne jen pro nás, tak jsem pro, ať pro něho zvedne tu ruku.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji, dál do rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo, končím rozpravu a budeme hlasovat o 

úpravě usnesení tak, jak přednesl náměstek Heczko.  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 
Pro:                            35 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 5 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 409/10ZM/2016: 

 
Zastupitelstvo města Havířova 
 

s c h v a l u j e  
 
1. změny zakladatelské listiny společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.  

se sídlem Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČO: 64084744  
(dále jen „MRA, s.r.o.“) uvedené v příloze č. 2 

 
2. nové znění zakladatelské listiny společnosti MRA, s.r.o. dle přílohy č. 3  

a s tím související: 
a) setrvání ve funkci jediného jednatele společnosti MRA, s.r.o.  

pana Róberta Masaroviče, MSc. 
b) zánik funkce jednatele společnosti MRA, s.r.o. JUDr. Štefana Langera  

ke dni platnosti a účinnosti nového znění zakladatelské listiny MRA, s.r.o. 
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b e r e   n a   v ě d o m í   
 
rezignaci Ing. Karla Žáka na funkci člena dozorčí rady MRA, s.r.o., se sídlem Havířov-Město, 
U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 
soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 (dále jen „MRA, s.r.o.“) ke dni 02.03.2016    
         

n a v r h u j e  

 
dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů u MRA, s.r.o. ke dni  02.03.2016    
zvolení Ing. Bohuslava Niemiece do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 

 

 

410/10ZM/2016 

16:24hod. 

27. Změna zástupce města v představenstvu společnosti Technické služby  

Havířov a.s 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Gongol.  

 

Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 
Po zkušenostech z dnešní rozpravy se ptám, jestli máte nějaké dotazy ke mně. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Myslím pane Ing. že jste natolik známá osobnost, že netřeba představovat. Pan zastupitel 

Šlachta. 

 

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

Já bych chtěl říct jenom, dobrý den ještě dámy a pánové, já bych chtěl říct, že pan ing. Gongol 

svou celoživotní prací, ať poslancem, ředitele dolu Dukla, dokázal svůj vysoký morální kredit 

a osobně já jako jeden z posledních horníků v tomto zastupitelstvu doporučuji pana Gongola 

na tuto funkci.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji, dál do rozpravy se nikdo nehlásí. končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu 

usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 
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Přijaté usnesení č. 410/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

ústní rezignaci Róberta Masaroviče, MSc., podanou dne 10.2.2016 na  32. schůzi Rady města 

Havířova, ke dni 2.3.2016 na funkci člena představenstva společnosti Technické služby 

Havířov a.s., se sídlem Karvinská 1461/66, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25375601, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále 

jen „TSH a.s.“) 

 

n a v r h u j e   

 

ke dni 2.3.2016  podle §  84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zvolení Ing. Jaroslava Gongola, CSc. do funkce člena 

představenstva TSH a.s.  

 

 

411/10ZM/2016 

16:25hod. 

28. Změna zástupce města v dozorčí radě společnosti Severomoravské  

vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

 

 
Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 411/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů v obchodní společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 

a.s., IČO 45193665 (dále jen „společnost SmVaK Ostrava a.s.“)      
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r u š í   

 

nominaci Ing. Antonína Polického, kandidáta na funkci člena dozorčí rady společnosti 

SmVaK Ostrava a.s.   

 

n a v r h u j e  

 

zvolení JUDr. Štefana Langera do funkce člena dozorčí rady společnosti SmVaK Ostrava a.s.  

 

u k l á d á     

 

1. zaslat návrh na změnu nového zástupce města v dozorčí radě společnosti  

SmVaK Ostrava a.s.  

Z: vedoucí OPS 

                                                                                                                  T: 29.02.2016  
 

2. informovat ZMH o zvolení JUDr. Štefana Langera do funkce člena dozorčí  

rady společnosti SmVaK Ostrava a.s. 

   Z: vedoucí OPS 

                                                                                                           T: 9/2016 

 

 

412/10ZM/2016 

16:26hod. 

29. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 412/10ZM/2016: 

 

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 
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2. zápis o provedené kontrole dle přiloženého protokolu dle Přílohy č. 2 

 

3. zprávy o provedených kontrolách plnění usnesení dle Příloh č. 3.1, 3.2, 3.3  

    za období leden 2016 

 

 

413/10ZM/2016 

16:26hod. 

30.Informativní zpráva o činnosti vedení města 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              3 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 413/10ZM/2016: 

 

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  14.01.2016 - 10.02.2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Tím jsme vyčerpali program 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, máme 16:26. Děkuji 

za aktivní účast a přeji pěkný zbytek dne.  

 

 

KONEC 

 
16:26 hod. 
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V Havířově dne: 29.02.2016 

Zapsala: Vladimíra Mikulášová   

    referentka odboru kancelář primátora            ……………………………………… 

 

Přílohy zápisu: 
Příloha č. 1 - prezenční listina (8 listů) 

Příloha č. 2 - originály materiálů včetně svolání 

 

O  V  Ě  Ř  E  N  Í 
 

 

zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 22.02.2016 

v sále Kulturního domu RADOST 
 ___________________________________________________________________________ 

 

      Ověřil/la jsem zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

          konaného dne 22. února 2016  v sále Kulturního domu RADOST. 

 

 Potvrzuji svým podpisem, že zápis odpovídá průběhu zasedání  

 a přijatým usnesením. 

 
 

Mgr. Iva GEORGIU        

členka Zastupitelstva města Havířova                                …………..………………………. 

 

 

 

Petr ROBOSZ  

člen Zastupitelstva města Havířova                                    .…………..………………………. 

 

 

 

 

 

………………………………….....                             ...…..…….……………………... 

 

Bc. Daniel PAWLAS                         Ing. Eduard HECZKO 

primátor města                                                             náměstek primátora  

                                                                    pro ekonomiku a správu majetku  

 

 



68 
Zápis z 10. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 22.02.2016 
 

PROTOKOL O NAHLÍŽENÍ DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 

10. zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného 22.02.2016 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 


	i-11-2016
	priloha-i-11-2016

