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ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO 
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, je právě 13:00 a oficiálně zahajuji 25. 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 41 členů. Z nepřítomných členů zastupitelstva města se omluvili pan Bc. Josef Bělica, 
náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku z důvodu dovolené. A pan Bc. Pavel 
Rapant MBA ze zdravotních důvodů. Je nás tedy nadpoloviční většina, takže dnešní zasedání je 
schopno se platně usnášet. 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. Takže bod č. 1. Schválení předsednictva 25. zasedání Zastupitelstva 
města Havířova konaného dne 23. dubna 2018. 
 

 

943/25ZM/2018  
13:02 hod. 
1. Schválení předsednictva 25. zasedání ZMH dne 23.04.2018 
 

 
Průběh rozpravy: 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Otevírám rozpravu a přečetla bych návrh usnesení, Zastupitelstvo města Havířova schvaluje 
předsednictvo 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.04.2018 ve 
složení: Mgr. Jana Feberová, primátorka města Havířova; Ing. Karel Šlachta, náměstek 
primátorky pro hospodářský rozvoj; Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální 
rozvoj; Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova. Chtěl by 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.  
 

Hlasování o předsednictvu: 
Pro: 41 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   0 

Omluveni: 2 

Přítomno celkem 41 členů 
 

Přijaté usnesení č. 943/25ZM/2018:  
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.04.2018 

ve složení: 

 

Mgr. Jana Feberová, primátorka města Havířov 

Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj 

Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Pro 41, konstatuji, že navrhované předsednictvo bylo schváleno.  

Dále bych vás kolegyně a kolegové chtěla 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 6x a bylo přijato 403 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 a Těrlicko. V souladu se zákonem č. 

359/1999 Sb., je zřízen zvláštní orgán obce - Komise sociálně právní ochrany dětí, která 

v letošním roce zasedala 2x. Z každé schůze této komise je pořizován zápis, který je založen na 

odboru kanceláře primátorky. Nyní přistoupíme ke schválení programu dnešního zasedání. Bod č. 

2. Schválení programu 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova konaného dne 23.04.2018.  

 

 

944/25ZM/2018  

13:27 hod. 

2. Schválení programu 25. zasedání ZMH konaného dne 23.04.2018 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23. dubna 2018 

dle přílohy  

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Tento program dnešního zasedání ZMH jste  obdrželi spolu s materiály v elektronické podobě. 

Otevírám rozpravu a zároveň navrhuji stáhnout z programu body č. 7 – 14. A ptám se, zda má 

někdo připomínky k takto upravenému programu? Pan zastupitel Vachtarčík.  

 

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Zastupitelstva města Havířova (HPH) 

Hezké odpoledne všem přítomným. Paní primátorko dovolte, abych se ve třech připomínkách 

zastavil nad materiály, které jsou nebo budou navrženy nakonec ke stažení. Vzhledem 

k fámám, které se vyskytly, bohužel nejenom per huba, ale taky v novinách. Zaprvé považuji za 

naprosto nešťastné, že vůbec takovýto materiál byl předložen a podle všeho na Radě města 

Havířova i doporučen ke schválení. S tím souvisí mé dvě otázky. Pokud materiál prošel řádně 

Radou města Havířova, jak to že navržený materiál neobsahuje číslo usnesení. A za druhé, jak 

to, že se proti materiálu neozval minimálně pan tajemník, když mimořádná odměna je 

udělována za splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů. U všech návrhů se totiž 

jedná jen o přehled běžné náplně zastupitelů. A za vrchol provokace považuji zdůvodnění u mé 

osoby, kdy se má funkce zastupitele spojuje s mou volnočasovou aktivitou. Přitom jádro 

problému je úplně někde jinde. Prosincové Zastupitelstvo města Havířova rozhodlo o úpravě 

odměn nás všech zastupitelů podle novely, podle nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb., které 

platí od 1. ledna 2018. V důsledku jste si všichni polepšili o nějakou tu valorizaci. Kromě 4 

http://www.havirov-city.cz/
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zastupitelů, kteří zastávají funkci buď předsedy výboru ZMH nebo předsedají nějaké RMH. U 

nás došlo k reálnému poklesu odměny o desítky procent. A naše odměna je úplně stejná jako u 

občana, který je předsedou jakékoliv komise RMH. Jistě mi dáte zapravdu, že naše povinnosti a 

náplň práce je přitom o mnoho vyšší. Za druhé mi dovolte pozastavit se nad celou mediální 

prezentací celého toho materiálu. To, že tento kontroverzní materiál je příjemnou potravou pro 

nenasytné novináře, se dalo čekat. Ale považuji za novinářskou slušnost, pane Běčáku, že když 

už se novinář rozhodne psát o konkrétních lidech, že jim dá automaticky prostor pro vyjádření 

vlastního stanoviska. A to, že nakonec zveřejníte naše stanoviska v aktualizovaném článku po 4 

hodinách, kdy už ve Vaší anketě hlasovali stovky lidí a další tisíce si zkreslený článek přečetli, 

nepovažuji za nápravu. A to nemluvím o tom, že jsme si s kolegyní Šillerovou museli vyvinout 

sami aktivní kroky, jinak by k žádné aktualizaci nikdy nedošlo. Ano, pochopil jsem, 

předvolební kampaň začala. Jakých křiváren se ještě dočkáme? Za klub HpH mohu 

jednoznačně prohlásit, že jsme jednoznačně za stažení bodu 7-14 z dnešního programu. A 

pokud by k tomu nedošlo, budeme ve všech těchto bodech hlasovat proti. Naopak žádáme paní 

primátorku, příp. pana tajemníka nebo naše poslance, aby tuto nesrovnalost připomínkovali u 

autorů nového nařízení a pokusili se o její nápravu. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji pane zastupiteli. Já bych chtěla říct teď tady k tomu pár vět. My jsme teď u bodu číslo 2 

– schválení programu. A já si myslím, že interpelace o těchto bodech můžeme řešit v době od 

15. hodiny. Protože teď se bavíme o tom, co jsem navrhla. Navrhla jsem stažení bodů 7-14. A 

bude na to prostor. A samozřejmě těch změn v zákoně je hodně. K tomuto tématu určitě se 

potkáme v rámci předsedů politických klubů. A nové nařízení vlády, novela, která je vlastně 

v platnosti od 1. ledna 2018 a umožňuje mimořádné odměny uvolněným i neuvolněným 

členům zastupitelstva. V radě jsme se rozhodli, možná unáhleně, možná rychle a uvědomuji si, 

že ty materiály nebyly dobře připraveny. Mohla tomu předcházet diskuze. Ta diskuze proběhla 

v politických klubech následně až potom, co pan Běčák v plné palbě uveřejnil materiály, které 

byly předloženy do zastupitelstva, což neměl dělat. Ale je zbytečné to dále rozpitvávat. My 

jsme se o tom… Mi taky vadilo, že nemáte plat za zastupitele vy 4. A řešili jsme to takto. Takto 

jsme to navrhli v radě, protože to nejde napsat do důvodové zprávy, že je to nějaká kompenzace 

za to, že bohužel někdo ve vládě zapomněl na to, že když předseda nějakého výboru rady města 

nebo občanské komise je současně zastupitel, takže nemá zaplaceno za zastupitele, což mi 

připadá úplně špatně. Takže proto jsem to takto řešila. A řešili jsme to takto na radě, že když je 

tato možnost od 1. ledna, tak prostě nějak vykompenzovat tady toto. Ale to jsme spolu jednali. 

Vy jste vlastně pane zastupiteli s tím přišel vlastně první za námi. Měli jsme schůzku i s panem 

tajemníkem. Hledali jsme všechno možné i v jiných městech, ale prostě to tak nejde. Já vím, že 

vznikla bouřlivá diskuze i na kraji, kdy zastupitelé takto přišli o peníze. Ti, kteří byli předsedy 

nějakých výborů nebo já nevím nějakých komisí. Ale bohužel to takto je špatně nastaveno a já 

jsem říkala, že až budeme mít další jednání Svazu měst a obcí, že tam vystoupím tady s tímto 

podnětem, že je to určitě… že to určitě není dobře. A těch nařízení vlády je hodně a možná teď 

v tuto chvíli, ale bych jenom Vás poprosila všechny. Já teda navrhuji stažení těchto bodů, tak 

jak jsem vysvětlila. A dalším, kdo ještě má prostor tady mluvit, bychom se bavili až v době 

interpelací, protože teď je ten bod návrh schválení programu. Dobře. Pan zastupitel Heczko. 

 

Ing. Eduard Heczko, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobrý den vážení přítomní. Paní primátorko to, že navrhujete stažení těchto bodů z programu, 

neznamená, a Vy jste naznačovala, že můžeme pak o tom hovořit v interpelacích. Vůbec ne. 

Interpelace jsou k něčemu jiného. My projednáváme program. My se chceme zeptat, kdo tyto 

odměny navrhoval, zda to byla přímo rada? On to v podstatě řekl už pan Vachtarčík. Tedy mě 

by zajímalo taky a náš klub, kdo to navrhoval? Zda je to usnesení rady, protože rada schválila 

program dnešního jednání. Nebo je Vaše sólo akce nebo někoho z vás z vedení města, že po 
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projednání programu v radě města jste si doplnili tyto body do programu zastupitelstva. Je to 

podle mého názoru nehorázné. Využít 4 zastupitele, kteří jsou finančně na tom hůř než byli 

v předchozím roku. A použít nás jako křoví k tomu, abyste si vy mohli mimořádnou odměnou 

v částkách kolem 140, 150 tis.; to je opravdu nehorázné. Já vám přečtu jeden slogan, který 

sociální demokracie má vyvěšený ve svém sídle a vidíme ho pokaždé, když máte brífink nebo 

představitelé ČSSD mají brífink a je to v televizi. Já ho přečtu: Když bohatne země, musí 

bohatnout i lidé. Ale určitě ne takovým to způsobem. Není smyslem toho sloganu, aby kromě 

poctivé práce jste si zvyšovali mimořádnými odměnami a bohatli takto ve smyslu toho sloganu. 

Pravděpodobně, nevím, četli jste?! A většinou ano, jste četli to zdůvodnění. Já už nebudu 

hovořit o tom, co je zdůvodněno u mě, že jste mi navýšili tu odměnu, že pracuji v kontrolním 

výboru, to je pravda. A že vykonávám předsedu pobočky Klubu přátel hornického muzea 

v Ostravě, pobočka Havířov. Čili opět, je to má dobrovolná akce. Já si myslím, že to není 

důvod k tomu, abych za to dostával mimořádnou odměnu, proto ji taky odmítám. A to 

zdůvodnění, které Vy jste si tam napsali do důvodové zprávy, přece ekonomický náměstek si 

dá odměnu za to, že připravil rozpočet města? Dyť to je pracovní povinnost. Nebo, že paní 

primátorko jednáte s panem Ciencialou, to je taky důvod, abyste dostala mimořádnou odměnu? 

Já můžu citovat, je to na celou stránku a pravděpodobně i ten tisk to využil a poukázal na to, že 

tyto nehorázné odměny jsou zcela nemístné. Děkuji.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Paní Želinská. 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Zdravím vás vážení spoluobčané, vedení města a zastupitelé. Paní primátorko, vzhledem 

k tomu, že jste předkladatelkou těchto bodů, tak bych si chtěla udělat jen malou statistiku o výši 

Vašich příjmů jako zastupitelka a občanka tohoto města mám na to právo. Jak jsme se 

dozvěděli z tisku, Vy berete 79 tis. měsíčně, je to i s ošatným 7 tis., které jste si i Vy a Váš 

koaliční partner odsouhlasili? Prosím o krátkou a konkrétní odpověď, jestli je to s ošatným 

nebo ne.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Jestli je to, prosím, co? 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

S ošatným nebo bez ošatného těch 79 tis. Já vím, že bez. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Nevím. Tak, když to víte, tak se neptejte, prosím Vás. 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

No děkuji, já jsem jenom chtěla slyšet to od Vás. Paní náměstkyně Zedníková, ptám se, kolik 

činí Váš hrubý měsíční příjem za funkce, které zastáváte včetně ošatného? Víte to? Já to nevím. 

Je to 69 538 korun + 7 tis.  

 

Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj (ČSSD) 

odpověď mimo mikrofon. 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Děkuji. Pane náměstku Šlachto, i Vás se ptám, kolik je Váš hrubý měsíční příjem za práci 

náměstka města Havířova. Nevím, jestli berete ošatné. 
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Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Víte, já na Vaši otázku odpovím: Víte, co je nehorázné? Když odvolaný náměstek nechá skříň 

plného nebo rozpitého nebo nedopitého alkoholu. Přítomnému tisku ukážu fotografie, případně 

tu skříň. Taktéž pan odvolaný primátor to takto udělal. 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM)  

Děkuji. 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

To je nehorázné.  

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Vaše příjmy jsou veřejné, proto se ptám otevřeně, kolik je Váš příjem. Ne písemně, nahlas. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Paní zastupitelko, jenom tady s technickou poznámkou pan zastupitel Martinek, vydržte 

chvilinku. 

 

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

Prosím Vás. Dobrý den, projednáváme schválení programu. 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Ano, to se toho týká. 

 

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

Vyslýchání toho, kdo.. 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM)  

To není vyslýchání, to se toho týká. 

 

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

Ošatné… 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM)  

Já se na to můžu zeptat. 

 

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

Takže můžete paní zastupitelko v interpelacích. 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Ne. 

 

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

Máme na pořadu bod „Schválení programu“. Prosím, jestli tedy jsou nějaké návrhy na úpravu 

programu. 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Děkuji za technickou. Mrzí mě, že tu není pan náměstek Bělica, protože tam těch připomínek je 

daleko víc, takže jsem chtěla zdůraznit, kolik bere pan Bělica. Tak a tito představitelé města by 

chtěli, vážení spoluobčané, odměny ve výši dvojnásobku platu z našich společných peněz, to je 

cirka 140 tis. každému. Udělali to, věru, zajímavě, aby opozici zavřeli ústa, říkám to slušně 
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pane Šlachto, tak navrhli 4 opoziční zastupitele taky na odměnu. Odůvodnili to tím, že 

předseda komise nedostává odměnu jako zastupitel. A chtěli jim to v uvozovkách 

kompenzovat. Navržení tak vysokých odměn je vrchol drzosti a pevně věřím, že si to budou 

občané pamatovat až do podzimních komunálních voleb. Pokud by se na to zapomnělo, tak já 

to ráda připomenu. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Paní zastupitelko, v tom odůvodnění nebylo napsáno, že to mají za kompenzaci to, že 

nedostávají plat za zastupitele. To tam nebylo, to jste řekla špatně. Znovu říkám, že ten materiál 

byl špatně, rychle připravený. A já bych dala ještě prostor teda paní Tomaniecové, i když 

přikláním se tady k návrhu pana zastupitele Martinka, že teď hovoříme o navrhovaném 

programu a o stažení bodů č. 7-14.  

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Dobrý den vážené vedení města, vážení zastupitelé i občané Havířova. Já bych předem chtěla 

poděkovat panu Běčákovi za jeho výbornou práci nezávislého novináře. Protože dneska se tady 

trošičku plivalo na novináře, takže já jsem strašně ráda, že naši voliči si mohou přečíst, co se 

tady děje. To je dopředu. Možná máte pocit, vážení vedení město, že svou práci neděláte 

špatně, ale já si myslím, že tak mimořádně, abyste si museli vyplácet mimořádné odměny 

kolem 720 tis. v celku z městského rozpočtu, zas ta práce taková mimořádná není. Důvody, 

které uvádíte, jak už tady říkal pan Heczko, jsou ve vašich funkcích naprosto normální. 

Vykonáváte svoji funkci jako paní primátorka přijímání návštěv, aktivita na veřejných akcích 

apod. Nevím, co z toho je mimořádné? Pane Šlachto, u Vás taky nevím, co z toho je 

mimořádné, protože já jsem se teď byla projít po Havířově, a viděla jsem, jak vypadají naše 

nové chodníky na Podlesí. K tomu ještě interpelovat budu v interpelacích. Myslím si, že toto 

není mimořádná práce. Taky mě mrzí, že tady není pan Bělica, protože, přece jenom, buď se 

pobál anebo opět nestíhá svoje funkce. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Paní zastupitelko, já jsem pana náměstka Bělicu omlouvala na začátku našeho zasedání. Je 

pracovně, byl pracovně pryč a nyní je na dovolené, kterou měl dávno naplánovanou. Takže se 

nepobál tady jednání na zastupitelstvu, ale má právo jako každý jiný občan být na dovolené.  

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Děkuji, že jste mi skočila do řeči. Využila jste mých asi 20 vteřin z interpelace jinak. Děkuju. 

Já si myslím, že to zvyšování funkcí, není jenom o funkcích představitelů města, ale za dobu 

vaší fungování vaší koalice jsme si všimli zvyšování odměn taky v orgánech a ve společnostech 

města. Připomínám například ZÁMEK, kde se odměna jednatelce zvedla na 30. tis. měsíčně. 

Nebo například MRA, kde se taktéž zvedali jednatelům odměny atd. Jestliže opravdu dojde ke 

stažení tohoto bodu, tak si myslím, že jsme ušetřili městskému rozpočtu 750 tis. korun cca. 

Proto navrhuji, abychom se… A já to potom navrhnu v interpelacích, aby se částka ve výši 

téměř tři čtvrtě miliónu rozdělila na rekonstrukci a výstavbu nových dětských hřišť. Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pan zastupitel Gongol. 

 

Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobrý den všem. Paní primátorko, dovolte, abych Vás upozornil na porušení jednacího řádu, 

protože jste nechala technickou poznámku uvnitř projednávaného projevu zastupitele. 

Technickou poznámkou může se přihlásit, ale až po ukončení toho příspěvku. Ale k věci. Již 

18.12.2016 v době havířovského puče bylo jasné, že nejde o zkvalitnění řízení města, ale o 
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touhu po moci těch, kteří z toho profitovali osobně nebo při známé nebo pro známé či dokonce 

přes podnikatelské vazby. Nešlo jen o moc, ale jak známo o peníze jde až v první řadě. Naši 

partneři z ČSSD byli sice u moci, ale ve svých choutkách byli koalicí blokováni KSČM a proto 

museli z kola ven. Že je to pravda svědčí všechny následné kroky. Výměna v obsazení postů, 

které jsou honorovány penězi v představenstvech, dozorčích radách, na jmenování spřízněných 

osob do organizací patřících městu apod. I to bylo málo, a tak se vymyslely různé příplatky na 

ošacení, na kosmetiku a další prebendy. A protože se blíží volby a kdoví, zda voliči konečně 

neprohlédnou, tak ještě je třeba pustit žilou městským financím a urvat něco pro sebe. Řešení je 

nasnadě, mimořádné odměny. Ale, co se nestalo, zafungoval tisk. Já bych taky tady chtěl 

poděkovat tisku, poprvé v životě, protože jinak jsem velmi kritický k němu. A který informoval 

a právem, role se ujal právem, která mu přísluší a informoval občany. Je to nezvyklé a s tím 

dámy a pánové nepočítali. Nastalo zděšení, a tak se rozhodli hodit zpátečku a materiál stáhnout. 

Ale džin z láhve byl vypuštěn a občané přemýšlet, kdo si toho ve vedení města, a koho si tedy 

do vedení města zvolili. Kdo se vážně zamýšlí nad budoucností města, kdo chce občanům 

sloužit nebo kdo se chce dostat k penězům města, když fabriky, jak známo, již byly rozkradeny. 

Páni radní, Vy jste si ani nedali práci s tím, abyste vymysleli aspoň trochu přijatelné 

zdůvodnění těchto odměn.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pane zastupiteli…  

 

Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Ano, poslední věta. Vždyť to, co uvádíte jsou vlastně všechno povinnosti vyplývající z Vašich 

funkcí. Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pan zastupitel Ďurkáč. 

 

Karel ĎURKÁČ, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Paní primátorko, přítomní zastupitelé i hosté zde v sále, dobrý den. Já musím souhlasit 

s kolegou panem Vachtarčíkem ohledně vystoupení a vyjádření nás, kterých se to týká právě 

k tomuhle tomu bodu. Já jsem zůstal předsedou Komise protidrogové i prevence kriminality po 

změně vedení města. Snad proto, že k tomu mám odbornou způsobilost a snad kvůli mým 

pozitivním lidským vlastnostem. A kvůli těm vlastnostem se musím vyjádřit a říct, že tuto 

odměnu odmítám. Děkuju za pozornost. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Baránek.  

 

Ing. Ondřej BARÁNEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Vážená paní primátorko, vážení zastupitelé, vážení hosté. Já bych tuto diskuzi rád trošičku 

uklidnil. Podívejte se, paní primátorka tady něco navrhla a my budeme demokraticky hlasovat 

o tom, zdali to tak bude či ne. Toto je demokracie. Když paní Tomaniecová mluvíte o našich 

voličích, zajímá mě, jaké voliče myslíte? To je první věc a za druhé: ANO se zasloužilo o to, 

aby v některých městských společnostech klesli příjmy z dividend až o 85%. Děkuji vám. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji. Takže končím rozpravu a budeme hlasovat o upraveném návrhu programu 25. zasedání 

ZMH. 
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Hlasování o návrhu Mgr. Feberové na stažení bodů č. 7-14: 

Pro: 40 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   1 

Omluveni: 2 

Přítomno celkem 41 členů 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 40, nehlasoval 1. Takže tak, jak jsem navrhla stáhnout z programu bod 7-14, je to 

schváleno a nyní budeme ještě tedy hlasovat o programu takto upraveném bez těchto bodů 7-14 

jako celku.  

 

Hlasování o návrhu upraveného programu: 

Pro: 41 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   0 

Omluveni: 2 

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 944/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23. dubna 2018 

dle upravené přílohy s těmito úpravami: 

 

 vypuštění bodů: 

7. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH Mgr. Janě Feberové 

8. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH Bc. Josefu Bělicovi 

9. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH Ing. Karlu Šlachtovi 

10. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH Bc. Aleně Zedníkové 

11. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH Mgr. Danieli Vachtarčíkovi 

12. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH Ing. Evě Šillerové 

13. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH Ing. Eduardu Heczkovi 

14. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH p. Karlu Ďurkáčovi 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 41. Konstatuji, že navrhovaný program v této úpravě byl schválen. Interpelace a příspěvky 

zastupitelů jsou každého programu zasedání zastupitelstva. A budou v programu jako bod č. 50, 

zařazeny dvě hodiny po začátku dnešního zasedání, přibližně v 15:00 hod. 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.  
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Přejdeme k bodu č. 3 a to je Zvolení ověřovatelů zápisů o průběhu 25. zasedání ZMH, 

konaného dne 23.04.2018.  

 

 

945/25ZM/2018  

13:30 hod. 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 25. zasedání ZMH konaného  

dne 23.04.2018 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu a přečetla bych návrh usnesení. Zastupitelstvo města 

Havířova volí jako ověřovatelky zápisu o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 23. dubna 2018 paní Bc. Moniku Havlíčkovou a paní Ing. Evu Šillerovou. Má 

někdo jiný návrh? Nemá. Tak, chtěla bych se zeptat, zda navržené dámy, paní Bc. Monika 

Havlíčková a paní Ing. Eva Šillerová tuto nominaci přijímají. Prosím.  

 

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

Dobrý den vážená paní primátorko, kolegyně, kolegové. Nominaci přijímám. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji Vám. A paní Ing. Šillerová. 

 

Ing. Eva ŠILLEROVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Dobrý den paní primátorko a všichni ostatní v sále. Ano, nominaci přijímám. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji Vám. Vzhledem k tomu, že jiný návrh nebyl podán a ověřovatelky nominaci přijaly 

nechávám hlasovat o předneseném návrhu. A končím tímto rozpravu. 

 

Hlasování o zvolení ověřovatelů: 
Pro: 40 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   1 

Omluveni: 2 

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 945/25ZM/2018:  
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelky zápisu o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 23.04.2018  

paní Bc. Moniku HAVLÍČKOVOU (KSČM) 

paní Ing. Evu ŠILLEROVOU (KDU-ČSL) 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 40, nehlasoval 1, ověřovatelky zápisu byly schváleny dle návrhu.  

Bod č. 4 - Zpráva o ověření zápisu z 24. zasedání ZMH, konaného dne 26.02.2018. 

 

 

946/25ZM/2018  

13:33 hod. 

4. Zpráva o ověření zápisu z 23. zasedání ZMH, konaného dne 29.01.2018 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu a přečtu návrh usnesení: Zastupitelstvo města Havířova bere 

na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 24. zasedání ZMH, konaného dne 26. února 2018.  

Na tomto zasedání byli jako ověřovatelé zápisu zvoleni pan Peter Hrabčák a pan Petr Robosz, 

kteří zápis z 24. zasedání ZMH ověřili a potvrdili svým podpisem, že odpovídá průběhu 

zasedání a přijatým usnesením. Nyní žádám ověřovatele pana Hrabčáka, aby v souladu 

s Jednacím řádem Zastupitelstva města Havířova podal zprávu o ověření správnosti zápisu.   

 

Peter HRABČÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Dobrý den všem v sále. Tímto potvrzuji, že jsem si zprávu z 24. zasedání Zastupitelstva města 

Havířova důkladně přečetl a svým podpisem stvrdil její správnost.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji Vám. A nyní bych žádám ověřovatele pana Petra Robosze, aby v souladu s Jednacím 

řádem Zastupitelstva města Havířova rovněž podal zprávu o ověření správnosti zápisu.   

 

Petr ROBOSZ, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den, zápis jsem si přečetl a stvrdil ho svým podpisem.  
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

Protože ke zpracovanému zápisu z 24. zasedání ZMH konaného dne 26. února 2018 nebyly 

vzneseny žádné připomínky ani námitky budeme hlasovat o tom, že zprávy ověřovatelů ZMH 

bere na vědomí. Takže budeme hlasovat. 

 

Hlasování o ověření zápisu: 
Pro: 40 

Proti: 0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:   0 

Omluveni: 2 

Přítomno celkem 41 členů 
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Přijaté usnesení č. 946/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 24. zasedání ZMH, konaného dne 26. února 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 40, zdržel se 1. Konstatuji, že zpráva ověřovatelů byla schválena.  

Do každého zápisu je možno nahlédnout na odboru kanceláře primátorky MMH a podle 

Zákona o obcích má právo do nich nahlédnout každý občan města a osoby uvedené v §16 ods. 

3 a §17 Zákona o obcích.  Pokračujeme bodem č. 5, Kontrola plnění usnesení ZMH.  

 

 

947/25ZM/2018  

13:34 hod. 

5. Kontrola plnění usnesení ZMH 
   

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Otevírám rozpravu a přečtu návrh usnesení: Zastupitelstvo města Havířova bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova. Prosím, pokud máte k tomuto 

materiálu někdo nějaké připomínky nebo doplnění, tak je tady možnost nyní. Pokud ne, 

budeme hlasovat o předloženém materiálu.   

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 40 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   1 

Omluveni: 2 

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 947/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

úkoly: krátkodobé  
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366/9ZM/2016 Darování  pozemků v k.ú. Šumbark  Moravskoslezskému kraji v rámci 

vypořádání stavby „Okružní křižovatka sil. II/479 a ul. Anglická  

v Havířově – Šumbarku“ 

739/19ZM/2017 Přijetí daru pozemků v k. ú. Prostřední Suchá z majetku MS kraje 

797/20ZM/2017 Bezúplatný převod pozemků k.ú. Bludovice, parc. č.  657/2 a  parc.  

č. 658, z majetku ČR – Státního pozemkového úřadu do majetku města 

831/20ZM/2017 Prodej požárního vozidla Renault Mascott a nákup požárního dopravního 

automobilu pro JSDH Havířov Životice  

855/22ZM/2017 Prodej části pozemků parc.č. 2045/6 a parc.č. 2047, k.ú. Šumbark 

857/22ZM/2017 Prodej  pozemku parc. č. 2513/2, k.ú. Bludovice pro účely přístupu  

k nemovitosti   

 

910/23ZM/2018 

Souhlas zřizovatele s vypracováním prováděcí projektové dokumentace EPS  

a CCTV jako technického zhodnocení budovy střediska Luna 

920/24ZM/2018 Upuštění od vymáhání pohledávek 

924/24ZM/2018 Prodej části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá 

926/24ZM/2018 Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím – ZŠ Gen. 

Svobody, Městské kulturní středisko Havířov a Správa sportovních  

a rekreačních zařízení Havířov 

927/24ZM/2018 Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím MŠ Puškinova  

a ZŠ Gen. Svobody 

929/24ZM/2018 Participativní rozpočet města Havířova 

930/24ZM/2018 Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury 

933/24ZM/2018 Zvýšení prokazatelné ztráty z provozu Městské hromadné dopravy Havířov 

v r. 2018 

934/24ZM/2018 Uzavření smlouvy o spolupráci s obcí Horní Suchá o ukládání odpadů  

na skládku Depos  

940/24ZM/2018 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov  

při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 40, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato.  

A nyní přistoupíme k projednávání bodů programu tak, jak jsme si schválili.  

Bod č. 6. Zvýšení příspěvku na provoz Městské policii Havířov - rekonstrukce koupelny  

 

 

948/25ZM/2018  

13:40 hod. 

6. Zvýšení příspěvku na provoz Městské policii Havířov  

- rekonstrukce koupelny  

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e   

 

zvýšení příspěvku na provoz Městské policii Havířov (OJ 12) na dokrytí rekonstrukce koupelny 

v šatně mužů na komisariátu MP ul. Karvinská 1a, Havířov-Město o částku 228 000 Kč  
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2018 zvýšení 

příspěvku na provoz Městské policii o částku ve výši 228 000 Kč 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Vachtarčík. 

 

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Zastupitelstva města Havířova (HPH) 

Ještě jednou hezké odpoledne tentokrát z pozice předsedy finančního výboru. Tento materiál 

finanční výbor projednal a vedl diskuzi k požadované výši na rekonstrukci koupelny. Rovněž 

bylo upozorněno ze strany členů finančního výboru, že v materiálu chybí detailnější popis 

opravy. A v další, v příloze materiálu měl být přiložen tzv. krycí list. Ve finále nakonec 

finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit usnesení navržené v předloženém materiálu. 

Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji. Nikdo další se do rozpravy nehlásí, končím rozpravu… Ještě pan tajemník, pardon.  

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH 

Já se omlouvám, ale já se domnívám, že Městská policie nemá příspěvek na provoz. Takže já si 

myslím, že by to mělo být asi správné schválit zvýšení výdajů organizační jednotky č. 12 o těch 

228 tis.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pan zastupitel Bureš. 

 

Bc. Ivan BUREŠ, člen Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Tak na začátek bych chtěl všechny tady v sále pozdravit. A jenom tady k tomu bodu. Vzhledem 

k tomu, že tam není krycí list a trošku v tom stavebnictví se hýbu, ta částka se mi zdá dost 

velká, tak bych navrhl tento bod odložit. Protože mi máme něco schválit, nějakých 350 tis. 

nebo kolik je tam a nevím na co. Kolik to bude metrů čtverečních obkladů. Jestli se tam bude 

dělat nějaká voda, kolik metrů. Já bych to rád viděl. Děkuji. A jinak bych navrhl odložení 

tohoto bodu. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ta rekonstrukce byla naplánovaná v menší částce, ale při kontrole bylo zjištěno, že se tam musí 

udělat další věci ještě jako odvětrání koupelny pro kanalizaci a další věci, protože nevyhovuje 

ani výška stropu koupelny hygienickým normám atd. Tak já bych ještě poprosila pana ředitele 

Městské policie pana Ing. Murase, aby k tomu řekl pár vět. Ale myslím si, že nic nebrání tomu, 

aby tam strážníci měli normální možnosti pro očistu. Prosím. 

 

Ing. Bohuslav MURAS, člen Zastupitelstva města Havířova (HPH) 

Dobrý den paní primátorko, kolegyně, kolegové, vážení hosté. Já vím, že to vypadá trošku 

zmatečně. Ten materiál k tomu, co je skutečně zpracovaný, je poměrně hrubý. Není problém, 

kdyby kdokoliv požádal dopředu, přinesl bych, doložil bych, všechno k tomu máme. Šlo o to, 

že my jsme původně předpokládali, na základě znaleckých jakýchsi posudků nebo porad, asi 

200 tis. do rozpočtu. Nakonec víte, jak to vždycky u schvalování rozpočtu je, jsme zůstali na 

100 tis. S tím, že na rekonstrukci kompletního přívodu teplé vody a opravy kanalizace to je 
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málo. A tak jsme po zvážení a poté, co nám tam přišla firma, která udělala kompletní rozbor. A 

vlastně přišli s tím, že to máme v rozporu s hygienickými předpisy tý sociálky, tak tý koupelny, 

tak jsme požádali o doplnění tak, abychom jeden rok nemuseli dělat vodu a druhý rok, protože 

to je vestavek, tak ten vestavek, který tam je, vlastně zvýšit stropy a všechno, to všechno to 

navýšit. Tam potom vznikly ty větší náklady, které tam jsou. Jedná se tam i o to, že vlastně 

naše kanalizace ústí k Hasičskému záchrannému sboru a permanentně se nám ucpává.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel Bureš. 

 

Bc. Ivan BUREŠ, člen Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Tak ten můj návrh stahuju a když tak se tam zajdu podívat, jak to tam bude vypadat za ty 

peníze. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Dobře pane zastupiteli. Takže návrh stahujete a protože není nikdo přihlášený, končím 

rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení. Takže máme tam akorát změnu zvýšení výdajů 

OJ 12 Městské policie na dokrytí rekonstrukce. Takže můžeme hlasovat o takto upraveném 

návrhu. Ano, v té části ukládá ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. 

na rok 2018 zvýšení výdajů. Takže můžeme hlasovat. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 41 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   0 

Omluveni: 2 

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 948/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e   

 

zvýšení výdajů OJ12 Městská policie Havířov na dokrytí rekonstrukce koupelny v šatně mužů 

na komisariátu MP ul. Karvinská 1a, Havířov-Město o částku 228 000 Kč  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2018 zvýšení výdajů 

OJ 12 Městská policie Havířov o částku ve výši 228 000 Kč 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 41, usnesení bylo přijato.  

Přecházíme na bod č. 15. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2837/1, k.ú. Havířov-město      
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STAŽEN Z PROGRAMU 

7. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH Mgr. Janě Feberové 

 
 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

r o z h o d l o 

 

poskytnout mimořádnou odměnu Mgr. Janě Feberové, primátorce města ve výši dvojnásobku 

nejvyšší měsíční odměny, která jí v kalendářním roce náležela za práci pro Statutární město 

Havířov. 

 

 

STAŽEN Z PROGRAMU 

8. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH Bc. Josefu Bělicovi 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

r o z h o d l o 

 

poskytnout mimořádnou odměnu Bc. Josefu Bělicovi, náměstkovi primátorky města ve výši 

dvojnásobku nejvyšší měsíční odměny, která mu v kalendářním roce náležela za práci  

pro Statutární město Havířov. 

 

 

STAŽEN Z PROGRAMU 

9. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH Ing. Karlu Šlachtovi 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

r o z h o d l o 

 

poskytnout mimořádnou odměnu Ing. Karlu Šlachtovi, náměstkovi primátorky města ve výši 

dvojnásobku nejvyšší měsíční odměny, která mu v kalendářním roce náležela za práci  

pro Statutární město Havířov. 
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STAŽEN Z PROGRAMU 

10. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH  

Bc. Aleně Zedníkové 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

r o z h o d l o 

 

poskytnout mimořádnou odměnu Bc. Aleně Zedníkové, náměstkyni primátorky města ve výši 

dvojnásobku nejvyšší měsíční odměny, která jí v kalendářním roce náležela za práci  

pro Statutární město Havířov. 

 

 

STAŽEN Z PROGRAMU 

11. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH  

Mgr. Danieli Vachtarčíkovi 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

r o z h o d l o 

 

poskytnout mimořádnou odměnu Mgr. Danieli Vachtarčíkovi, neuvolněnému členu 

zastupitelstva města ve výši dvojnásobku nejvyšší měsíční odměny, která mu v kalendářním 

roce náležela za práci pro Statutární město Havířov. 

 

 

STAŽEN Z PROGRAMU 

12. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH Ing. Evě Šillerové 

 
 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

r o z h o d l o 

 

poskytnout mimořádnou odměnu Ing. Evě Šillerové, neuvolněné člence zastupitelstva města  

ve výši dvojnásobku nejvyšší měsíční odměny, která jí v kalendářním roce náležela za práci  

pro Statutární město Havířov. 
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STAŽEN Z PROGRAMU 

13. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH  

Ing. Eduardu Heczkovi 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

r o z h o d l o 

 

poskytnout mimořádnou odměnu Ing. Eduardu Heczkovi, neuvolněnému členu zastupitelstva 

města ve výši dvojnásobku nejvyšší měsíční odměny, která mu v kalendářním roce náležela  

za práci pro Statutární město Havířov. 

 

 

STAŽEN Z PROGRAMU 

14. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZMH  

p. Karlu Ďurkáčovi 

  
 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

r o z h o d l o 

 

poskytnout mimořádnou odměnu p. Karlu Ďurkáčovi, neuvolněnému členu zastupitelstva města 

ve výši dvojnásobku nejvyšší měsíční odměny, která mu v kalendářním roce náležela za práci 

pro Statutární město Havířov. 

 

 

949/25ZM/2018  

13:41 hod. 

15. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2837/1, k.ú. Havířov-město      

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 41 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   0 

Omluveni: 2 

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 949/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

  

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2837/1, k.ú. Havířov-město, odměřenou geometrickým 

plánem č. zak. 1773-29/2011  a nově označenou jako pozemek parc.č. 2837/9 o výměře 5 m
2
,  

k.ú. Havířov-město paní Boženě Obručové, ………………………………………, pod již 

postavenou garáží   

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 41, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 16. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 638, k.ú. Bludovice          

 

 

950/25ZM/2018  

13:41 hod. 

16. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 638, k.ú. Bludovice          

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 40 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   1 

Omluveni: 2 

Přítomno celkem 41 členů 
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Přijaté usnesení č. 950/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 638, ost.plocha, ost. komunikace o výměře cca 70  m
2   

v kat. území Bludovice (výměra bude upřesněna na základě GP) manželům Jindřichu 

Wantulokovi a Janě Wantulokové, ……………………………………………, za účelem 

rozšíření stávající zahrady a zpevněné  plochy před rodinným domem                                                                                              

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 40, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 17. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1295/14, k.ú. Bludovice          

 

 

951/25ZM/2018  

13:42 hod. 

17. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1295/14, k.ú. Bludovice          

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 40 

Proti: 0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:   0 

Omluveni: 2 

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 951/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1295/14, ost. plocha, jiná plocha o výměře cca 130  m
2   

v kat. území Bludovice (výměra bude upřesněna na základě GP) manželům Lumíru Maděrovi a 

Stanislavě Maděrové, ……………………………………… za účelem rozšíření stávající 

zahrady u rodinného domu     

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 40, zdržel se 1, usnesení bylo přijato.  
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Bod č. 18. Záměr prodeje pozemků na stavbu garáže v  k.ú. Bludovice      

 

 

952/25ZM/2018  

14:06 hod. 

18. Záměr prodeje pozemků na stavbu garáže v  k.ú. Bludovice      

 
 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje pozemku parc.č. 3014/6 o výměře 19 m
2 

a pozemku parc.č. 3014/7 o výměře 19 

m
2
, k.ú. Bludovice panu Ladislavu Kočímu, ………………………………………, 

za účelem výstavby garáže 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Heczko. 

 

Ing. Eduard Heczko, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Paní primátorko, v materiálu v důvodové zprávě jsou stanoviska odboru územního rozvoje a 

ekonomického odboru, potažmo oddělení správy majetku. Odbor správy majetku poukazuje na 

to, že rada města 7.3. doporučila zastupitelstvu tento materiál neschválit, ale na následném 

jednání 28.3. změnila svůj názor a doporučuje zastupitelstvu schválit. Navíc ten ekonomický 

odbor nebo odbor správy majetku podporuje názor odboru územního rozvoje, který je zcela 

negativní, a to z několika hledisek. Jednak dispozičně, jak je toto garážoviště uspořádáno, ale 

zejména pak z toho důvodu, přečtu z důvodové zprávy: „Dále upozorňujeme, že případnou 

výstavbou garáží na výše uvedených pozemcích by mohlo dojít k zamezení bezpečného a 

plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích a to především přístup požární 

techniky a provedení jejího zásahu.“ Z toho důvodu právě ten odbor územního rozvoje 

nedoporučuje schválit prodej těchto dvou pozemků. Navíc bych se chtěl zeptat, kdo to je pan 

Kočí z Fulneku, že chce koupit dva pozemky na výstavbu garáží?! Zda je jedná o developera 

anebo to chce pro sebe?! A navádí mě, jestli to případně není nějaký příbuzný paní radní Kočí 

Palkovské?! Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já Vám děkuji. Já si myslím, že žádný příbuzný to není, že se tady neprodávají žádným 

příbuzným nějaké pozemky. Já bych ještě poprosila pana Ing. arch. Mokroše, jestli by se 

nemohl tady k tomu vyjádřit. Aha, on šel na záchod, takže já dám prostor paní zastupitelce 

Tomaniecové. 

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Ještě jednou dobrý den. Já předpokládám, že jedna ze zastupitelek v tuto chvíli určitě nebude 

hlasovat nebo jedna z našich radních, neboť je opravdu ve střetu zájmu. Děkuju. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji. Takže pan zastupitel Heczko ještě jednou, prosím. 

 

Ing. Eduard Heczko, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Paní primátorko, omlouvám se, já jsem zapomněl říci to podstatné, ten návrh. Navrhuji, aby 

tento prodej nebyl schválen.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Dobře, děkuji. Pan zastupitel Masarovič. 

 

Róbert MASAROVIČ MSc., člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Vážení přítomní, vážená paní primátorko, radní. Chtěl bych požádat o 10 min. přestávku, 

protože manžel jedné zastupitelky mě chce za vlastní peníze stavět garáž. Já to musím 

rozdýchat. Tak pevně věřím, že Vy všichni ostatní také. Taková nehoráznost! Za vlastní stavět 

garáž. Dejte nám prosím přestávku, prosím. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já dávám přestávku, protože já bych chtěla počkat na pana Ing. arch. Mokroše. Já přerušuji na 

10 minut jednání zastupitelstva. 

 

 

 

PŘESTÁVKA 

 
10 min. 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Prosím přihlaste se. Tak prosím ještě o prezenci. Tak a vracíme se tady, prosím Vás, k bodu č. 

18. Já bych se ještě chtěla vyjádřit k dotazu paní zastupitelky Tomaniecové. Paní zastupitelko, 

Vy jste se ptala, jestli je to někdo příbuzný?! Já jsem řekla, že není. Ne, od paní Kočí. Jo, vy 

jste se ptali nebo pan zastupitel, jestli to je to někdo z Fulneku. Já jsem tady to netušila, protože 

i paní radní nesdělila tady tyto informace v radě, protože to šlo normální cestou. S tím, že byly 

doloženy další věci ohledně těch protipožárních a takových těch opatření. Ale bohužel tady 

tyto, tato doložení nejsou v materiálu zastupitelstva, což je špatně, takže já bych navrhovala 

stáhnout tento bod. S tím, že bychom doložili, že by se doložily ty věci, které jsou tam nově 

udělané, abyste to měli všichni u sebe, protože to jsou řadové garáže. Tam se snad ani nic 

jiného nedá stavět. Takže takto. A teď ještě dám prostor s technickou poznámkou panu 

zastupiteli Gongolovi.  

 

Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Paní primátorko, já souhlasím s tím Vaším názorem, ale chtěl bych Vás upozornit na možné 

porušení jednacího řádu, protože o přestávku na klub může požádat předseda klubu. A pokud 

vím, tak pan Masarovič předsedou klubu není. Já bych spíše v tom případě volal záchranku, 

protože jemu se udělalo špatně. Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

No, dobře. Pan zastupitel Langer. 
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JUDr. Štefan LANGER, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobré odpoledne všem přítomným v sále, paní primátorko, vážení kolegové, vážené vedení 

města. K předloženému materiálu, já jsem se, samozřejmě souhlasím s tím, co tady bylo řečeno 

panem Heczkem nesouhlasit s předloženým návrhem. Já jsem se snažil podívat na ten materiál, 

na předložený materiál a na to území s tím, že bych rád pomoh, aby se v tom území, příp. i 

postavily další dvě garáže. Byl vybudován v minulosti, byl vybudován sympatický areál a 

myslím si z daných čísel a z číslování, které tam je a z předloženého snímku katastrální mapy je 

evidentní, že z parcely 3014, která byla bez lomítka, byli doprojektovány další parcely až 

poslední 3014/7. S tím, že 6 a 7 jsou předmětem prodeje a zbývající parcely jsou již dneska, na 

těch jsou již dneska vystavěné garáže. Z toho jsem se domníval, že v podstatě tyto dvě parcelní 

čísla nejsou zralé. Tak, jak je tam navrhováno a popisováno, nejsou zralé k tomu, aby se na 

nich stavělo. To jsem nějakým způsobem vydedukoval nad tím, když jsem se díval doma do 

mapy. Rovněž se dá z předloženého snímku zjistit, že mezi stávajícími garážemi a pozemky, 

které by měly být předmětem převodu, vniká mezera metr 16, která v celkové ploše 13,35 m2 

by byla absolutním způsobem pro město nepoužitelná. Tak jsem se domníval, že i toto by 

mohlo být předmětem prodeje. Ale přesto jsem se včera zvedl a šel se podívat do terénu a 

opravdu, co se týče terénu, tak nemůžu doporučit ani to, co jsem měl připraveno. Ať se ty 

garáže stavějí blíž k současným, k současné řadovce a nějakým způsobem se ten metr ušetří, co 

se týče obslužného prostoru. Jelikož je, jsou tyto pozemky v takovém stavu, v jakém jsou 

popisované, tak opravdu si nedovedu při své bujné fantazii, co se týče výstavby, představit, že 

by se tam daly ty garáže vybudovat. I s odvoláním na to, pokud byly doprojektovány další 

stavební místa, tak ty dneska jsou již obsazeny tím, že tam jsou garáže jednotlivých vlastníků. 

Tak proto si já dovoluji navrhnout zamítnutí tohoto bodu s přihlédnutím ke skutečnostem, které 

jsem uvedl. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel a poslanec pan Pawlas. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Vážená paní primátorko. Já bych chtěl panu Masarovičovi říct, že nevím, proč se tak strašně 

rozčiluje. Tady nikdo nezpochybňuje právo manžela nebo příbuzného koupit si nějaký 

pozemek. Já pro to rád zvednu ruku, ale samozřejmě vypadá to trapně, když paní primátorka 

řekne na dotaz jednoho zastupitele, jestli to náhodou není příbuzný od paní Kočí, Vy řeknete, 

že asi ne, načež další zastupitel řekne, že to je, tak nejjednodušší je, že hned na začátku bodu 

má vystoupit paní radní a říct, jsem ve střetu zájmu a nic se neděje. Já nevím, proč potom 

takové divadlo a vyhlašování přestávek. Navíc, jak už bylo řečeno, bylo dobrým zvykem, že 

vystupoval vždycky předseda klubu, který si dal přestávku. Takže zbytečně emoce. Jenom to 

chce tu lepší přípravu a potom bude nárok i na ty odměny. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji. Paní zastupitelka Havlíčková. 

 

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

Ještě jednou dobrý den i ode mě. Já se teda přikláním k mé předřečníci k tomuto bodu. Řekli 

své stanovisko, které je totožné s mým. Myslím si, že vyčlenění těch parcel k prodeji, je 

nešťastné. Jedná se víceméně o příjezdové cesty k už stávajícím garážím, které mají jiní 

vlastníci ve svém vlastnictví. Takže já se připojuji k tomu, abychom tento bod stáhli 

z programu.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji. A paní zastupitelka Tomaniecová. 
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Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Tak ještě jednou. Já bych to jenom trošičku shrnula. Mně opravdu stačilo, kdyby paní radní a 

zastupitelka řekla, že je ve střetu zájmu a mohlo se bez problémů hlasovat. Nicméně já jenom 

oznamuju, protože Láďa je fajn chlap, já ho znám, šli jsme spolu párkrát na pivo, tak já v tomto 

bodu hlasovat nebudu, protože bych mohla být ve střetu zájmu. Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

No, dobře. Tak já navrhuji, končím rozpravu a budeme hlasovat o tom posledním a to je odložit 

tento bod programu k projednání záměru prodeje. 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 
Pro: 38 

Proti: 0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:   2 

Omluveni: 2 

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 952/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

o d k l á d á 

 

projednání záměru prodeje pozemku parc.č. 3014/6 o výměře 19 m
2 

a pozemku parc.č. 3014/7 

o výměře 19 m
2
, k.ú. Bludovice panu Ladislavu Kočímu, ………………………………………, 

za účelem výstavby garáže 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, zdržel se 1, nehlasovali 2, takže bod č. 18 je odložen z dnešního Zasedání zastupitelstva 

města Havířova. A já bych chtěla poprosit. Chtěla bych hlasovat o tom, že předřadíme bod  

č. 37 na tuto chvíli, protože k tomuto bodu jsem pozvala zástupce Ředitelství silnic a dálnic a 

přijel pan Ing. Hýbl s kratičkou i prezentací k tomuto bodu. A je pracovně vytížen, takže 

bychom tento bod probrali nyní. Já bych chtěla hlasovat o tom, zda tento bod předřadíme 

ostatním bodům. 

 

Hlasování o předřazení bodu č. 37: 
Pro: 41 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   0 

Omluveni: 2 

Přítomno celkem 41 členů 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 41, tento návrh je podpořen všemi hlasy a nyní bych poprosila pana Ing. Hýbla 

k mikrofonu. Jsme u bodu 37. Silnice I/11 Havířov – Třanovice, záměr projektu - prodloužení 

Dlouhé třídy 
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953/25ZM/2018  

14:27 hod. 

37. Silnice I/11 Havířov – Třanovice, záměr projektu – prodloužení Dlouhé  

třídy 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím pane inženýre. 

 

Ing. Lubomír HÝBL, ředitel Správy Ostrava, Ředitelství silnic a dálnice ČR 

Dobrý den, všechny vás zdravím na vašem zastupitelstvu. Já bych vám chtěl představit záměr 

projektu Silnice I/11 Havířov – Třanovice. Jedná se celkem o rozsáhlou stavbu, kterou 

chystáme a potřebujeme ji schválit na Ministerstvu dopravy. Celá stavba je vlastně z Havířova 

až po Třanovice, celkové náklady se předpokládají kolem 10 mld. Kč. Je to součást, je tam teda 

i součást tunel a máme teda na vás tady na zastupitelstvu jednu věc, kterou bychom potřebovali 

odsouhlasit. Zkusme dál. Že v rámci této stavby je počítáno s prodlouženou tř. Dlouhou nebo 

Dlouhá, která by finančně stála asi 41 mil. Kč a tady na tuto stavbu je třeba, aby se 

spolupodílelo město Havířov, protože není to vyvolaná investice, ale do záměru koncepce té 

komunikace by si to zasloužilo pozornost. Můžem ještě dál? Jinak teda celá ta stavba je řešená 

nebo se předpokládá, že bude v současné době realizována v kategorii S11,5 dvouproudová 

komunikace. V části, kde budou stoupací pruhy, tak 2,5… 2+1. Výhledově je počítáno se 

4pruhem, ale finanční prostředky v současné době určitě na to nebudou, tak my se skutečně 

jako soustředíme na to, abychom nyní připravili záměr projektu na tu komunikaci šířkově tak, 

jak jsem říkal, tzn. S11,5 a S15,5. S tím, že veškeré podstatné objekty, které tam jsou tzn. velké 

mosty, tunel by byl už teda nachystaný na ten 4pruh, který by se dal potom v budoucnu 

realizovat. Jo, takže tady jsem udělal takovou rekapitulaci celé… Tady je to, ještě jeden… 

Celkovou takovou rekapitulaci, takže celá stavba v té délce zhruba 20 kilometrů by stála 9 mld. 

Součástí je ten tunel, jak jsem říkal, zhruba 770 m a současně je teda počítáno i s tím, že do 

projektu bychom dali prodloužení Dlouhé třídy v celkové délce cca 1,2 km za nějakých 42, 45 

mil. Kč. Je to teda v cenové úrovni 2007 bez DPH. A jinak je celá ta stavba rozdělená na první 

stavbu a druhou stavbu, která má ještě další podstavby. Takže realizaci první stavby je v délce 

6,5 km, náklady 2,6 mld. Kč bez DPH a je to úsek teda od Šenova prakticky po silnici nebo 

křížení se silnicí II/475 Prostřední Suchá, kde bude MÚK Havířov-sever. Jo, takže to mám teda 

jenom ve stručnosti to, co jsem říkal, že bychom potřebovali schválit zastupitelstvem, že musí 

být financováno městem Havířov, schváleno zastupitelstvem, aby mohla pokračovat příprava 

této dokumentace. Nejedná se o… Tady jsem to zapsal špatně. Nejedná se o vyvolanou 

investici. V pořádku to mám. A ty finanční prostředky jsem říkal. V současné době je 

zpracován záměr projektu. Předložili jsme ho na Ministerstvu dopravy ke schválení. A my jsme 

ten závěr ještě rozšířili, protože původně se jednalo jenom o krátký úsek. Nyní se zpracovávají 

připomínky k této koncepci. A po projednání bude znovu předložen teda na projednání do 

centrální komise na Ministerstvu dopravy. Předpoklad realizace je zhruba za 8, 10 let. Tolik ve 

stručnosti, jestli to vám tak stačí, pokud máte nějaké dotazy, jsem k dispozici. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já, Vám děkuji pane inženýre. Já bych poprosila z řad zastupitelů, pan zastupitel Smrček. 

Pokud mají teď dotazy, máte teď možnost, protože pan inženýr bude muset za chvíli odejet. 
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Ing. Petr SMRČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobré odpoledne vážené dámy, vážení pánové, vážení zastupitelé. Já bych jenom na úvod čistě 

jedno konstatování, doplnění. Že Sdružení pro přípravy přeložky a výstavby komunikace I/11 

v úseku Havířov-Třanovice pracuje již dlouhodobě v Havířově a je rovněž zapojeno město 

Havířov, Horní Suchá, Těrlicko a Třanovice v tomto sdružení, které samozřejmě podporuje 

maximálně provedení obchvatu Havířova a následně až napojení za Třanovicemi na dálnici 

v celém rozsahu. To, co tady zaznělo od pana Ing. Hýbla je jedna věc, že v současnosti 

v centrální komisi Ministerstva dopravy je schválena pouze částečná varianta. My společně 

s ŘSD Ostrava jako sdružení podporujeme včetně Moravskoslezského kraje celé řešení v celém 

úseku, tzn. včetně Terlicka, centra Těrlicka, tzn. tunelu a napojení až za Třanovicemi. Tady 

bych chtěl konstatovat, že letos jsme na začátku roku v březnu byli na pracovní skupině, která 

se týkala všech dopravních staveb v Moravskoslezském kraji na Ministerstvu dopravy společně 

s panem náměstkem Bělicou, já za sdružení, pan náměstek za město, kde jsme, dá se říct, 

apelovali na vedení na Ministerstvu dopravy, aby tuto prioritu podpořili, a to změnou  

rozhodnutí v centrální komisi, tzn. že má být řešený celý obchvat, nikoliv jenom částečný. 

Tady bych poděkoval za spolupráci ŘSD Ostrava, která prosazuje varianty, variantní řešení, 

které akceptují ty požadavky, jak sdružení všech obcí, tak i Moravskoslezského kraje. Já jenom 

na doplnění potom možná požadavek na pana inženýra pro představu zastupitelů, aby nám i 

z toho časového harmonogramu trošku jako dopravní specialista sdělil, v jaké vůbec jsme fázi, 

aby bylo zřejmé zastupitelům, že jsme někde ve fázi variantního řešení projektového záměru. A 

co to v čase znamená, protože jaké budou další stupně předprojektové a projektové přípravy 

následně atd., než vlastně dospějeme k té vlastní realizaci, aby to bylo zřejmé všem tady v sále. 

Protože ono to takhle vypadá, že jsme ve fázi, kdy dneska zastupitelstvo rozhodne o nějakém 

finančním příslibu a potom už se začne málem stavět. Ale ono to má samozřejmě řadu úskalí, ta 

předprojektová a projektová příprava atd. Tak jestli byste toto mohl jenom v krátkém doplnění 

říci. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji Vám. Pane inženýre prosím. 

 

Ing. Lubomír HÝBL, ředitel Správy Ostrava, Ředitelství silnic a dálnice ČR 

Já jsem se zmínil při své prezentaci, že předpokládáme realizaci někdy v roce 28, což je zhruba 

10 let. Ono se to skutečně zdá jako strašně dlouhá doba, ale v současné době máme studii, řeší 

se varianty, jestli dvou… tak, jak jsem říkal 2+1 nebo 4pruh. Jo, tak to se ještě projednává na 

Ministerstvu dopravy. Samozřejmě potom do té studie, takže dokumentace nebo EIA 

dokumentace pro územní rozhodnutí, pouze vydání územního rozhodnutí, samozřejmě 

dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, výkupy pozemků. Takže ono se to 

nasbírá. Je tam trošku, vím že tam budou i problémy s pozemkama. Jde to přes sady 

v Životicích, je to takové celkem nepříjemné. Takže já si myslím, že těch 10 let jako není nic 

dlouhého a na ty velký stavby… Je to stavba skutečně za 10 mld. Kč, což je teda něco 

obrovského. Takže asi tolik, jestli stačí?! 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel Gongol. 

 

Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Paní primátorko, co já si pamatuji, tak I/11 řešíme už 15 let. Za tu dobu stačili někteří dobře 

informovaní zakoupit pozemky, přes které půjdou a zase se tedy obohatí. Nebudu jmenovat 

tady, kteří to jsou. Ale přes to jsem rád, že se to začíná hýbat. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já bych chtěla, aby jste jmenoval ty, kteří si koupili pozemky a myslíte si, že z toho zbohatnou. 

 

Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Jsou to Sady v Životicích. Takže si vezměte, kdo je tam majitelem. Takže jsem rád, že se o tom 

hovoří. Mám jeden dotaz, my totiž máme… Máme tady totiž odsouhlasit zaplacení projektu. 

Tak se ptám, kolik bude stát ten projekt, protože to asi nebude levná záležitost. A my těch 

peněz na projektování moc nemáme. Takže to je moje hlavní podmínka, protože já jsem zjistil, 

že v Havířově za poslední dva roky je nevyužitých projektů, zpracovaných projektů, za 25 mil. 

Kč. Slyšíte mě dobře, za 25 mil. Kč je zpracovaných projektů, které nebudou využity. A já 

nebudu souhlasit s tím, abychom další nevyužité projekty prostě financovali. Poslední otázka 

je, budou se tedy podílet i ostatní obce? Horní Bludovice, Těrlicko a další? Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Niemiec. 

 

Ing. Bohuslav NIEMIEC, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Dobrý den všem. Já jsem rád za prezentaci a možná bych poprosil, jestli by tato prezentace 

mohla být zaslána zastupitelům. Protože obchvat je živé téma, a je o něm živá diskuze a ta 

prezentace, aspoň pro mě by znamenala vyřešení pár otázek. Takže o to bych poprosil. A to je 

všechno. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel… Pane inženýre prosím. 

 

Ing. Lubomír HÝBL, ředitel Správy Ostrava, Ředitelství silnic a dálnice ČR 

Já jenom, máte to v počítači u toho vašeho ajťáka, takže si myslím, že není problém. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Takže u našeho pana ajťáka, ano. Takže můžeme rozeslat zastupitelům. Děkuji Vám. Pan 

zastupitel Heczko. Prosím? Pan inženýr neodpověděl na otázku, tak já dám prostor ještě panu 

inženýrovi. 

 

Ing. Lubomír HÝBL, ředitel Správy Ostrava, Ředitelství silnic a dálnice ČR 

Já sice nevím, jakou.. na ty zmatečné otázky, kterou. Tady projednáváme v zastupitelstvu 

vašem prodloužení ulice Dlouhé, která bude součástí celého projektu, tzn. žádné Životice, 

Těrlicko atd., tady neprojednáváme, tady se jedná o to, že celá stavba bude financována ze 

státních finančních prostředků včetně projektové dokumentace. Ta projektová dokumentace 

bude hrazena státem i na tu ulici Dlouhou nebo třídu Dlouhou. Tady se jedná skutečně jenom o 

to, aby se schválily finanční prostředky na realizace té ulice Dlouhé, tzn. zhruba těch 45 mil. 

Kč v současných cenách. Projekt jsem říkal, že bude součástí našeho projektu. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Tak děkuji Vám za vysvětlení. Pan zastupitel Heczko. 

 

Ing. Eduard Heczko, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Vážení zastupitelé, já bych to jenom částečně doplnil. Sdružení pro přeložku a výstavbu 

komunikace I/11, tuším, vzniklo kolem roku 2008, čili je to 10 let. A byl jsem u zrodu tohoto 

sdružení, do loňského dubna jsem byl i předsedou tohoto sdružení. Čili si pamatuji podrobně, 

jak ten vývoj běžel. A mohu říci, že něco podobného vzniklo, takové sdružení i pro komunikaci 

R48 v úseku Frýdek – Místek, Český Těšín a tehdejší předseda, to byl starosta Tošanovic, 
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tuším, mi říkal „Tak toto je běh na dlouhou trať, počítej s tím, že od prvních záměrů do prvního 

kopnutí na stavbě uběhne 15 – 20 let.“ To byla jejich zkušenost z komunikace R48. Musím 

taky říci, že prodloužení Dlouhé až na budoucí, až na ten budoucí obchvat je v našem územním 

plánu a je to i v koncepci dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje. Že to je 

komunikace místní, že to není 1, 2, to je jasné, čili tu realizaci asi Ředitelství silnic a dálnic 

nebude moci financovat. Bude to na náklady toho, koho ta komunikace v budoucnu bude. Já 

plně podporuji tento návrh, který je předložen zastupitelstvu, tzn. schválit, nevím, kolik přesně 

bude stát projekt, ale to, co říkal pan Ing. Hýbl, těch 45 mil. Kč, je už odhadované, odhadovaný 

náklad na realizaci této prodloužené ul. Dlouhé. Znova opakuji, chceme-li, aby obchvat 

Havířova byl, aby nejezdila doprava centrem města po I/11, doporučuji, abychom schválili 

tento návrh.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji Vám. Já tady ten návrh usnesení schválit příslib finanční spoluúčasti, protože 

kdybychom to tady teď zabili, tak se můžeme zapomenout na nějaký obchvat, který se tady řeší 

tolik let, a byli bychom zase někde na začátku. Já poprosím ještě pana náměstka Šlachtu.   

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Přišla nám, dobrý večer nebo dobré odpoledne, už mám večer, se mi tmí dneska. Já se 

omlouvám. Přišel nám dopis s takovou nějakou, z projekční kanceláře, s takovou nějakou, 

řekněme, tajnůstkou, která nám říkala, když víceméně neprodloužíte Dlouhou, nebude nic. 

Přesto jsme po tom pátrali a dostali jsme odpověď z Dopravoprojektu, děkuju pane inženýre 

Péťo, děkuju, protože přes pana Ing. Smrčka. A já vám z toho mejlu budu citovat „Pokud se 

schválí varianta 4pruh, tak je Dlouhá třída velmi důležitou součástí stavby. Její vypuštění by 

tento projekt opravdu poslalo pod hranici realizovatelnosti.“ Takže skutečně je to ještě otázka 

10 let. A pokud chceme obchvat, budeme to bohužel musel schválit. To byla jedna věc. Druhá 

věc, pane inženýre z ŘSD, se omlouvám, plete se mi už jazyk. Pane Hýbl, Vy jste si tam taky 

koupil ty pozemky? Já jenom tak. Protože všichni jsme v podezření, že tam máme pozemky. 

Ten pán, on už je starší člověk, tak on má nějaký stihomam, ale bohužel chcu se zeptat. 

 

Ing. Lubomír HÝBL, ředitel Správy Ostrava, Ředitelství silnic a dálnice ČR 

Nevím na co, je to narážka. Celkem mě to urazilo tady toto. 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Nechtěl jsem. Chtěl jsem to… Omlouvám se, nechtěl jsem Vás urazit. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Paní zastupitelka Dosedělová Ryšánková. Ryšánková Dosedělová by spíš mělo být, pardon. 

 

Soňa RYŠÁNKOVÁ DOSEDĚLOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Přeju pěkné odpoledne všem v sále. Já jsem se chtěla zeptat, protože jak jsem se, jak se dívám 

na tu mapku, tak tam to je vedené z Ostravy přes ulici Orlovskou směrem na Duklu. Já se chci 

tedy zeptat, jakým způsobem to bude spíš konkrétně řešeno na té ulici Orlovské? Protože už 

teď je tam problém přejít. Jako jestli v tomdletom směru se…. i na obou stranách bydlí lidé, 

kteří vlastně potřebujou tu cestu přecházet. Takže pokud se bude dělat projekt, já bych teda 

prosila, aby se todleto zohlednilo. Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, pan Ing. Hýbl. 
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Ing. Lubomír HÝBL, ředitel Správy Ostrava, Ředitelství silnic a dálnice ČR 

Já, Vám, určitě detaily v současné době neřeknu, protože máme záměr projektu. Jak jste viděli, 

je to skutečně čára, nic rozpracované, jenom nějaký vzorový příčný řez. Veškerá dokumentace 

se projednává na úrovni obcí a měst, kudyma ta komunikace prochází. Životní prostředí, jo?! 

Vodohospodáři, všechno. Já si myslím, že tady na teď to bude ještě dost času a určitě se na to 

nezapomene.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel Heczko. 

 

Ing. Eduard Heczko, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já bych reagoval na dotaz pana Ing. Gongola. Podle toho, co si šeptají vrabci a veverky, tak 

vlastníkem…  je to i tam, ano… Majitelem Sadu Životice nebo těch pozemků, kudy má vést ta 

komunikace, je paní Tošenovská, manželka bývalého hejtmana Moravskoslezského kraje.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Dobře, děkuji pane inženýre. Takže nikdo další do rozpravy přihlášený není. Končím rozpravu 

a chtěla bych ještě poděkovat panu Ing. Hýblovi z Ředitelství silnic a dálnic a budeme hlasovat 

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 41 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   0 

Omluveni: 2 

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 953/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příslib finanční spoluúčasti města na prodloužení ulice Dlouhá třída včetně jejího připojení  

na přeložku silnice I/11 v rámci realizace projektu „ Silnice I/11 Havířov-Třanovice“  

 

u k l á d á 

 

odborným útvarům Magistrátu města Havířova trvale průběžně sledovat vývoj přípravy 

projektu „Silnice I/11 Havířov-Třanovice“ a předložit Zastupitelstvu města Havířova zprávu  

o aktuálním stavu přípravy projektu „Silnice I/11 Havířov-Třanovice“  

          Z: ved.OÚR 

ved.OKS 

          T: 2020 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 41, usnesení bylo přijato. Pane Ing. Hýble, já Vám děkuji za dnešní tady návštěvu našeho 

zastupitelstva za příspěvky i prezentaci. Přeji pěkný zbytek dne a zároveň bych chtěla ještě 
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přivítat mezi námi pana senátora Ing. Víchu, starostu Bohumína. Tak a budeme pokračovat 

bodem č. 19. Prodej částí pozemku parc.č. 1473, k.ú. Havířov-město 

 

= ve 14:27 hod. odchází zastupitel Bc. Ivan Bureš = 

 

 

954/25ZM/2018  

14:28 hod. 

19. Prodej částí pozemku parc.č. 1473, k.ú. Havířov-město 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 39 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   1 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 954/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

   

prodej částí pozemku parc.č. 1473 o celkové výměře  40 m
2
, katastrální území Havířov-město, 

odměřených geometrickým plánem č. zak. 2144-27/2017 a sloučených do pozemku parc.č. 

1472, k.ú. Havířov-město, na kterém se nachází stavba čp. 290, k.ú. Havířov-město vlastníkovi 

stavby Ing. Ctiradu Flisníkovi, ……………………………………… pod již postavenou 

stavbou za cenu v místě a čase obvyklou 840,00 Kč/m
2
, tj. 33.600,00 Kč + 1.900,00 Kč za 

zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy                                                 

 

                                                                                                        Z: vedoucí EO 

                                                                                                        T:  30.09.2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 20. Prodej pozemků pod stavbami garáží v k.ú. Bludovice      
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955/25ZM/2018  

14:29 hod. 

20. Prodej pozemků pod stavbami garáží v  k.ú. Bludovice      

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu. Jen bych 

pro tuto chvíli chtěla omluvit pana zastupitele Bureše z další části jednání zastupitelstva. Tak 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 

 

Přijaté usnesení č. 955/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. 

prodej pozemku parc.č. 3097, k.ú. Bludovice o výměře 19 m
2 

manželům Ing. Janu Boháčkovi a 

Jarmile Boháčkové, ………………………………………, pod již postavenou stavbou garáže 

za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 12.670,00 Kč (tj. cca 667,00 Kč/m
2
) + výše DPH  

platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

2. 

prodej  pozemku  parc.č.  3117,  k.ú. Bludovice o výměře 20 m
2  

panu  Lumíru  Lepíkovi,  

………………………………………, pod již postavenou stavbou garáže za cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 13.340,00 Kč (tj. 667,00 Kč/m
2
) + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat 

daň 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupních smluv          

                                        

                                                                                                        Z: vedoucí EO 

                                                                                                        T:  30.06.2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 21. Prodej pozemku  parc.č. 3181, k.ú. Havířov-město pod stavbou garáže      
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956/25ZM/2018  

14:29 hod. 

21. Prodej pozemku  parc.č. 3181, k.ú. Havířov-město pod stavbou garáže      

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 39 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   1 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 956/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

prodej pozemku parc.č. 3181, k.ú. Havířov-město o výměře 21 m
2
 panu Miloslavu Adamovi, 

………………………………………, pod již postavenou stavbou garáže za cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 11.180,00 Kč (tj. cca 532,00 Kč/m
2
) + výše DPH platné ke dni povinnosti 

přiznat daň 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy                                                 

 

                                                                                                        Z: vedoucí EO 

                                                                                                       T:  30.06.2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 22. Prodej pozemku parc.č. 1714/76 a části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Pr. Suchá 
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957/25ZM/2018  

14:30 hod. 

22. Prodej pozemku parc.č. 1714/76 a části pozemku parc.č. 1714/5,  

k.ú. Prostřední Suchá 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 39 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   1 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 957/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodej pozemku parc.č. 1714/76, ostatní plocha o výměře 192 m
2
 a části pozemku parc.č. 

1714/5, nově dle geometrického plánu označenou jako parc.č. 1714/199, o výměře 182 m
2
, k.ú. 

Prostřední Suchá, manželům Janu Bajerovi a Soni Bajerové, 

……………………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu v místě a 

čase obvyklou ve výši 350,00 Kč/m
2
, tj. 130.900,00 Kč + 1.900,00 Kč za zpracování 

znaleckého posudku, celkem 132.800,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy 

 

                                                                                                                Z: vedoucí EO                                                                                                                                         

                                                                                                                T: 31. 8. 2018     

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 23. Prodej části pozemku parc.č. 1297/1, k.ú. Šumbark 
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958/25ZM/2018  

14:31 hod. 

23. Prodej části pozemku parc.č. 1297/1, k.ú. Šumbark 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 39 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   1 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 958/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodej části pozemku parc.č. 1297/1, trvalý trávní porost, nově dle geometrického plánu 

označenou jako parc.č. 1297/3, o výměře 223 m
2
, k.ú. Šumbark, paní Martině Chmelové, 

………………………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu v místě a 

čase obvyklou ve výši 78.050,00 Kč + 2.700,00 Kč za zpracování znaleckého posudku, tj. 

celkem 80.750,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy 

 

                                                                                                                Z: vedoucí EO                                                                                                                                         

                                                                                                               T: 31. 8. 2018     

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 24. Narovnání vlastnického vztahu k podílu ¼  pozemku parc.č. 2672, k.ú. Bludovice     
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959/25ZM/2018  

14:31 hod. 

24. Narovnání vlastnického vztahu k podílu ¼  pozemku parc.č. 2672,  

k.ú. Bludovice     

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 38 

Proti: 0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:   1 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 959/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uznání vlastnického práva k ¼ pozemku parc.č. 2672, orná půda o celkové výměře 773 m
2
, 

katastrální území Bludovice paní Renatě Přečkové, ……………………………………… a 

panu PaedDr. Františku Přečkovi, ……………………………………… 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem notářského prohlášení                                                 

 

                                                                                                        Z: vedoucí EO 

                                                                                                        T:  30.09.2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, zdržel se 1, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 25. Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 2380/3, k.ú. Dolní Suchá 
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960/25ZM/2018  

14:32 hod. 

25. Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 2380/3, k.ú. Dolní Suchá 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 39 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   1 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 960/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

odkoupení pozemku parc.č. 2380/3, ost. plocha, neplodná půda o výměře 671 m
2
, kat. území 

Dolní Suchá od vlastníka: společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská 

Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO: 27769143 za smluvní kupní cenu ve výši 33.550,00 Kč 

( tj. 50,00 Kč/m
2
)  + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy                                                 

 

                                                                                                           Z: vedoucí EO 

                                                                                                          T:  30.09.2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 26. Smluvní vztahy v rámci vypořádání dokončené stavby „Parkoviště v lokalitě ul.  

P. Bezruče a F. Hrubína“                
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961/25ZM/2018  

14:33 hod. 

26. Smluvní vztahy v rámci vypořádání dokončené stavby „Parkoviště  

v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína“                

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 39 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   1 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 961/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

v rámci vypořádání stavby č. 9051 „Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína“  

1. výkup pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 511/123 ostatní plocha, ostatní komunikace               

o  výměře 6 m
2
, ve vlastnictví společnosti  RESIDOMO, s.r.o. se  sídlem Gregorova 2582/3, 

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 052 53 268, zastavěného stavbou chodníku v majetku 

města, přičemž kupní cena je sjednána dohodou ve výši 500,00 Kč/m
2
, tj. za  výměru  6 m

2 
 

celkem 3.000,00 Kč   

 

2. přijetí daru pozemků k.ú. Bludovice, parc. č.  511/120 ostatní plocha, ostatní komunikace 

o  výměře 200 m
2
, parc. č. 511/121 ostatní plocha, zeleň o  výměře 160 m

2
 a parc. č. 511/122 

ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 5 m
2
, v majetku Moravskoslezského kraje,               

28. října 2771/117, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 708 90 692, s nimiž hospodaří 

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Studentská 1198/11, Havířov- Podlesí,  

IČO: 623 31 582 do majetku města s tím, že město vyhradí na pozemcích zastavěných stavbou 

parkoviště dvě nově vybudovaná parkovací místa pro potřeby gymnázia a to bezúplatně, 

s vymezením pro pracovní dny a po dobu provozu školy             

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

                                                                                                                Z: vedoucí EO 

                                                                                                                T: 31. 12. 2018  
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 27. Předání majetku k hospodaření, vynětí majetku z hospodaření a darování majetku  

příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov 

 

 

962/25ZM/2018  

14:33 hod. 

27. Předání majetku k hospodaření, vynětí majetku z hospodaření  

a darování majetku příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 39 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   1 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 962/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

1. předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové 

organizaci Městská knihovna Havířov, 736 01  Havířov-Město, Svornosti 86/2, budova G, 

IČO: 00601250, a to projektové dokumentace k technickému zhodnocení budovy knihovny 

na ul. Gen. Svobody 53, Havířov-Šumbark – zateplení stropu půdy v účetní ceně 7.000,00 Kč 

 

2. vynětí majetku z hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové 

organizace Městská knihovna Havířov, 736 01  Havířov-Město, Svornosti 86/2, budova G, 

IČO: 00601250, a vypuštění tohoto majetku z části 2. zřizovací listiny Majetek movitý a 

majetek nehmotný, a to majetku dle přílohy č. 1 pořízeného v rámci investiční akce 8041 – 

„Rekonstrukce křídla G budovy Magistrátu města Havířova“ v účetní ceně 10.812.987,25 Kč  

 

3. darování movitých věcí příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, 736 01  

Havířov-Město, Svornosti 86/2, budova G, IČO: 00601250, a to majetku dle přílohy č. 1 

pořízeného v rámci investiční akce 8041 – „Rekonstrukce křídla G budovy Magistrátu města 

Havířova“ v účetní ceně 10.812.987,25 Kč 
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4. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov, 

736 01  Havířov-Město, Svornosti 86/2, budova G, IČO: 00601250, ve znění přílohy č. 2 tohoto 

materiálu 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovacích smluv 

 

Z: vedoucí EO 

          T: 31. 5. 2018 

 

u k l á d á   

 

odboru právních služeb vyhotovit dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská 

knihovna Havířov, 736 01  Havířov-Město, Svornosti 86/2, budova G, IČO: 00601250 

v souladu s tímto usnesením 

Z: vedoucí OPS 

          T: 31. 5. 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 28. Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím – MŠ Přímá Havířov,  

MŠ Mládí Havířov, MKS Havířov a SSRZ Havířov  

 

 

963/25ZM/2018  

14:34 hod. 

28. Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím – MŠ Přímá  

Havířov, MŠ Mládí Havířov, MKS Havířov a SSRZ Havířov  

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

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. 963/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:  

 

1. technického zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce číslo 17039 – Nucené 

větrání s rekuperací odpadního tepla MŠ Přímá, Havířov v celkové účetní ceně 580.903,52 Kč 

příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, 

IČO: 70958246 

 

2. technické zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce číslo 17040 -  Nucené 

větrání s rekuperací odpadního tepla na MŠ Mládí, Havířov v celkové účetní ceně 599.149,02 

Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 

 

3. technické zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce číslo 17031 – 

Rekonstrukce střechy SD RENETA v celkové účetní ceně 3.104.367,71 Kč příspěvkové 

organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985 

 

4. technického zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce číslo 10024 – 

Modernizace Městské sportovní haly Havířov (II. etapa, 2. část) v celkové účetní ceně 

10.751.752,84 Kč a technického zhodnocení pořízeného ze strany příspěvkové organizace, a to 

rekonstrukce šaten budovy Městské sportovní haly v celkové účetní ceně 277.114,20 Kč 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754 

 

5. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-

Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČO: 70958246, ve znění přílohy č. 1 tohoto 

materiálu 

 

6. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-

Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

 

7. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 

Havířov, IČO: 00317985, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

 

8. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních 

a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754, ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

 

u k l á d á  

 

odboru právních služeb vyhotovit dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací 

Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, Mateřská škola 

Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, Městské kulturní středisko Havířov a Správa sportovních a 

rekreačních zařízení Havířov, v souladu s tímto usnesením 

Z: vedoucí OPS 

          T: 31. 5. 2018 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 29. Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím MŠ Přímá Havířov, MŠ Mládí  

Havířov a SSRZ Havířov 

 

 

964/25ZM/2018  

14:35 hod. 

29. Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím MŠ Přímá Havířov,  

MŠ Mládí Havířov a SSRZ Havířov 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 39 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   1 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 964/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

darování movitých věcí příspěvkovým organizacím, a to:  

 

1. 5 ks vzduchotechnických jednotek, inv. čísla 000000072248 – 000000072252 v celkové 

účetní hodnotě 485.694,00 Kč, pořízené v rámci investiční akce 17039 – Nucené větrání  

s rekuperací odpadního tepla MŠ Přímá, Havířov, Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 

8/1333, příspěvková organizace, IČO: 70958246    

 

2. 6 ks vzduchotechnických jednotek, inv. čísla 000000072254 – 000000072259 v celkové 

účetní hodnotě 582.832,80 Kč, pořízené v rámci investiční akce 17040 Nucené větrání  

s rekuperací odpadního tepla MŠ Mládí, Havířov, Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 

23/1147, IČO: 61988596 

 

3. vzduchotechnickou jednotku, inv. číslo 000000072426 v účetní hodnotě 1.257.862,40 Kč, 

vzduchotechnickou jednotku, inv. číslo 000000072427 v účetní hodnotě 281.427,61 Kč, 

vzduchotechnickou jednotku, inv. číslo 000000072428 v účetní hodnotě 277.142,03 Kč, 

vzduchotechnickou jednotku, inv. číslo 000000072429 v účetní hodnotě 20.503,75 Kč, 

vzduchotechnickou jednotku, inv. číslo 000000072430 v účetní hodnotě 21.984,80 Kč, 

vzduchotechnickou jednotku, inv. číslo 000000072431 v účetní hodnotě 30.816,28 Kč, 
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pořízených v rámci investiční akce 10024 – Modernizace Městské sportovní haly Havířov (II. 

etapa, 2. část) příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 

00306754 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovacích smluv 

 

          Z: vedoucí EO 

          T: 31.5.2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 30. Souhlas s předfinancováním projektů základním školám  

 

 

965/25ZM/2018  

14:36 hod. 

30. Souhlas s předfinancováním projektů základním školám  

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Vachtarčík. 

 

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Zastupitelstva města Havířova (HPH) 

Já kromě tohoto bodu vyjádřím stanovisko finančního výboru i k bodu následujícímu, protože i 

v bodě 31 je stejný materiál týkající se jenom jedné základní školy, která nevím, proč je 

v samostatném materiálu, ale obsahově jsou ty materiály úplně shodné. Finanční výbor 

doporučuje zastupitelstvu schválit usnesení navržené v předloženém materiálu.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ano, děkuji. Tak nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a hlasujeme o návrhu 

usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 38 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   2 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 
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Přijaté usnesení č. 965/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

I. bezúročnou návratnou finanční výpomoc příspěvkovým organizacím za účelem 

předfinancování projektů realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu takto: 

 

1. Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČO: 48805424 na 

realizaci projektu „Modernizace učeben fyziky a přírodopisu na ZŠ K. Světlé“ ve výši 

2 366 551,80 Kč dle přílohy č. 1 

 

2. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, 

IČO: 61988600 na realizaci projektu „Modernizace odborné učebny fyziky-chemie, bez bariér“ 

ve výši 2 563 480,26 Kč dle přílohy č. 2 

 

3. Základní škole Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO: 70958131 na realizaci projektu „Vybudování moderních jazykových učeben“ 

ve výši 2 220 513,30 Kč dle přílohy č. 3 

 

4. Základní škole Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČO: 61988723 na 

realizaci projektu „Stavební úpravy a modernizace učeben cizích jazyků“ ve výši  

1 460 897,32 Kč dle přílohy č. 4 

 

5. Základní škole a Mateřské škole Havířov – Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČO: 

48805271 na realizaci projektu „Modernizace odborných učeben na II. stupni ZŠ“ ve výši 

3 544 461,90 Kč dle přílohy č. 5 

 

6. Základní škole Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO: 70958114 na realizaci projektu „Rekonstrukce dvou odborných učeben cizích 

jazyků“ ve výši 3 132 165,77 Kč dle přílohy č. 6 

 

II. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 7 

 

III. uzavření smluv o poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí 

s příspěvkovými organizacemi dle bodu I. části usnesení 

 

IV. zvýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím uvedeným v bodě I. na rok 2018 

za účelem povinné 10% spoluúčasti žadatelů na projektech uvedených v bodě I. části usnesení  

takto: 

 

1. Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČO: 48805424 ve výši 

262 950,20 Kč dle přílohy č. 1 

 

2. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, 

IČO: 61988600 ve výši 284 831,14 Kč dle přílohy č. 2 

 

3. Základní škole Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO: 70958131 ve výši 246 723,70 Kč dle přílohy č. 3 
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4. Základní škole Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČO: 61988723 ve výši  

162 321,93 Kč dle přílohy č. 4 

 

5. Základní škole a Mateřské škole Havířov – Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČO: 

48805271 ve výši 393 829,10 Kč dle přílohy č. 5 

 

6. Základní škole Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO: 70958114 ve výši 348 018,42 Kč dle přílohy č. 6 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem smluv o poskytnutí bezúročných 

finančních výpomocí  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2018 poskytnutí 

bezúročných finančních výpomocí výše uvedeným základním školám a navýšení příspěvků na 

provoz 

Z: zástupce  

vedoucí OŠK 

T: duben 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 31. Souhlas s předfinancováním projektu ZŠ Žákovská Havířov 

 

 

966/25ZM/2018  

14:37 hod. 

31. Souhlas s předfinancováním projektu ZŠ Žákovská Havířov 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

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. 966/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l  u j e  

 

I. bezúročnou návratnou finanční výpomoc ve výši 2 282 825,70 Kč příspěvkové organizaci 

Základní škola Havířov – Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230 za účelem 

předfinancování projektu „Venkovní odborná učebna“ realizovaného v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu za podmínky, že příspěvková organizace obdrží kladné 

rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 

II. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci s příspěvkovou 

organizací Základní škola Havířov – Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230 

 

III zvýšení příspěvku na provoz ve výši 253 647,30 Kč příspěvkové organizaci Základní škola 

Havířov – Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230 na rok 2018 za účelem 

povinné 10% spoluúčasti žadatele na projektu „Venkovní odborná učebna“ za podmínky, že 

příspěvková organizace obdrží kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem smlouvy o poskytnutí bezúročné finanční 

výpomoci  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2018 poskytnutí 

bezúročné finanční výpomoci a zvýšení příspěvku na provoz výše uvedené základní škole 

 

Z: zástupce  

vedoucí OŠK 

T: duben 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 32. Budoucí financování „Akademie III. věku Havířov 2018-2020“  

 

 

967/25ZM/2018  

14:41 hod. 

32. Budoucí financování „Akademie III. věku Havířov 2018-2020“  

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní zastupitelka Halíková. 
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PaedDr. Milada HALÍKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobré odpoledne vážená paní primátorko, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Materiál 

týkající se Akademie III. věku považuji za velice záslužný a dovolím si jenom připomenout 

skutečnost, že se jedná o opakovanou záležitost, která je občany seniorského věku v našem 

městě Havířově přijímaná opravdu s povděkem. Chtěla bych se v této souvislosti, než budeme 

hlasovat a předesílám nejen já, ale celý náš klub zastupitelů je pro to, aby tato akce 

pokračovala, a abychom uvedený materiál schválil. Chtěla bych se zeptat, zda bylo součástí 

jednání se současnou rektorkou havířovské vysoké školy i to, zda tato škola má či nemá zájem, 

zda je předpoklad, že se bude nebo nebude hlásit do výběrového řízení na uskutečnění dalších 

ročníků akademie. Ta tam totiž probíhá opakovaně v podstatě od dob vzniku této havířovské 

vysoké školy. A myslím si, že z hlediska náplně i z hlediska umístění a dostupnosti je velice, 

velice vhodná pro tuto aktivitu. Samozřejmě je mi jasné, že se může přihlásit kdokoli další, ale 

protože i s přehledu o činnosti, i Vás paní primátorko, i Vás paní náměstkyně, je zřejmé, že jste 

s paní rektorkou jednaly. Zajímalo by mě, jestli tohle bylo součástí? Druhá moje otázka se týká 

navrhované výše. Jestli se tedy stejná jako pro probíhající ročník, protože víme samozřejmě, 

jakým způsobem se obecně cenové relace vyvíjejí a z čeho tato částka vychází. V případě, že je 

stejná jako pro probíhající ročník, tak se domnívám, že bychom mohli navrhnout částku vyšší, 

ale to bych si tedy dovolila navrhnout až na základě Vaší odpovědi. Děkuji.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji. Já předám slovo paní náměstkyni Zedníkové. 

 

Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj (ČSSD) 

Ano, dobrý den paní poslankyně. Ano, jednali jsme a pardon, omlouvám se, paní zastupitelko. 

Ano, jednali jsme a já jsem i posílala doporučující dopis, který vlastně zpracovával projekt na 

to, aby se mohli hlásit do výběrového řízení. Takže určitě podpoříme. Co se týká ceny, byla 

takto navržena školou. V rozpočtu i byla tato částka, takže… nemám tady paní Jančarovou… 

ale konzultovala jsem to s ní a ta částka byla takto stanovena. Jestli by mě chtěla nějak doplnit 

paní vedoucí odboru? Je to tak. Ano, pro roku 2019-20.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ještě paní zastupitelka Halíková. 

 

PaedDr. Milada HALÍKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já tedy ještě jednou. Já, rozumím tomu, že s vysokou školou v Havířově bylo jednáno, a že do 

výběrového řízení se navrhuje částka, která byla tedy s touto školou prokonzultována. A 

v případě, že oni tedy vyhrají, tak jsou ochotni realizovat akademii za tuto částku. Rozumím to 

dobře?! Ano dobře, tak tedy opakuji to, co jsem říkala, že budeme hlasovat pro, jak je materiál 

navržen. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji. Nikdo další 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. 967/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  
 

financování čtyřsemestrálního studia „Akademie III. věku Havířov 2018-2020“ z výdajové 

části rozpočtu odboru školství a kultury v letech 2019 až 2020, a to do výše 302 500 Kč včetně 

DPH   v roce 2019 a 302 500 Kč včetně DPH v roce 2020 

 

u k l á d á  
 

odboru školství a kultury zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2019 a rok 2020 financování 

provozu čtyřsemestrálního studia „Akademie III. věku Havířov 2018-2020" 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 40, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 33. Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  

 

 

968/25ZM/2018  

14:42hod. 

33. Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

 

Přijaté usnesení č. 968/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e 

 

zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury na rok 2018, a to formou 

zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím takto:  
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1. Základní škole Havířov – Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 

70958122 ve výši 73 920 Kč na dofinancování plavání 

2. Základní škole a Mateřské škole Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace 

IČO: 48805289 ve výši 35 640 Kč na dofinancování plavání 

3. Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČO: 48805513 ve 

výši 51 040 Kč na dofinancování plavání 

4. Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221 ve výši  

40 480 Kč na dofinancování plavání 

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

IČO: 70958165 ve výši 22 880 Kč na dofinancování plavání 

6. Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČO: 48805424 ve výši 

47 080 Kč na dofinancování plavání 

7. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, 

IČO: 61988600 ve výši 105 840 Kč, z toho: 

15 840 Kč na dofinancování plavání  

90 000 Kč na zabezpečení nerentabilního provozu základní školy – provozní zaměstnanci 

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

IČO: 62331248 ve výši 45 320 Kč na dofinancování plavání 

9. Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475 ve 

výši 65 120 Kč na dofinancování plavání 

10. Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO: 70958114 ve výši 59 840 Kč na dofinancování plavání 

11. Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO: 70958131 ve výši 52 800 Kč na dofinancování plavání 

12. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČO:  

48805271 ve výši 33 880 Kč na dofinancování plavání 

13. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice 

Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 ve výši 641 820, z toho: 

6 820 Kč na dofinancování plavání 

635 000 Kč na dofinancování výjimky z počtu žáků   

14. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO: 70958149 ve výši 16 720 Kč na dofinancování plavání 

15. Základní škola a Mateřská škola Havířov – Životice Zelená, příspěvková organizace, IČO 

75027569 ve výši 14 080 Kč na dofinancování plavání 

16. Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230 ve výši 

44 000 Kč na dofinancování plavání 

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2018 výše uvedené 

usnesení 

Z: zástupce  

vedoucí OŠK 

T: červen 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 34. Pořízení automobilů pro Sociální služby města Havířova – zahájení zadávacího  

řízení 
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969/25ZM/2018  

14:42 hod. 

34. Pořízení automobilů pro Sociální služby města Havířova – zahájení  

zadávacího řízení 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

 

Přijaté usnesení č. 969/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

pořízení majetku v hodnotě nad 500 tis. Kč pro potřeby Sociálních služeb města Havířova: 

1 ks osobní užitkové vozidlo k přepravě seniorů a imobilních občanů 

1 ks osobní užitkové vozidlo s přestavbou k přepravě seniorů a osob tělesně postižených 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 35. Zpráva o uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018 

 

 

970/25ZM/2018  

14:43 hod. 

35. Zpráva o uplatňování územního plánu Havířov za období  

04/2014 – 04/2018 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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: 37 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   3 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 970/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

Zprávu o uplatňování Územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018, včetně pokynů 

pro zpracování návrhu změny Územního plánu Havířov v rozsahu zadání změny, v souladu s 

ustanovením § 6 odst. 5 písm. e), § 47 odst. 5, § 55 odst. 1 a za použití § 55a odst. 1 a § 55b 

odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů pořídit tuto změnu Územního plánu Havířov vyplývající ze Zprávy o 

uplatňování Územního plánu Havířov za období 04/2014 – 04/2018 ve zkráceném postupu 

v rozsahu přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

způsob vyhodnocení vyjádření, stanovisek, připomínek a podnětů uplatněných při projednání 

návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov v rozsahu přílohy č. 2 tohoto materiálu 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 37, nehlasovali 3, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 36. Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 

 

 

971/25ZM/2018  

14:44 hod. 

36. Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

o návrhu usnesení. 

 

  



 

51 
Zápis z 25. zasedání 

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 23.04.2018 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 39 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   1 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 971/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

r o z h o d l o  

 

nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 46 odst. 3 a § 

55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů  

v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 659/1 v k.ú. Dolní Datyně 

v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 793/1 v k.ú. Bludovice 

v lokalitě č. 3 - na pozemcích parc.č. 21, 22 v k.ú. Prostřední Suchá 

v rozsahu přílohy č. 1  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Přejdeme k bodu č. 38. Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2018 

 

 

972/25ZM/2018  

14:46 hod. 

38. Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2018  

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní zastupitelka Želinská.  

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já navrhuji, aby se o každé investiční akci hlasovalo zvlášť. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji Vám. Takže budeme. Už nikdo další není přihlášen, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu paní zastupitelky Želinské. Hlasovat o každém bodu zvlášť. Takže budeme 

hlasovat o návrhu paní zastupitelky Želinské. 
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Hlasování o návrhu p. zastupitelky Želinské: 
Pro: 15 

Proti: 21 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:   1 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 15, proti 21, zdrželi se 3, nehlasoval 1, tento návrh nebyl podpořen. A vrátíme se 

k hlasování o původním návrhu usnesení.   

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 37 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   3 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 972/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s ch v a l u j e 

 

realizaci těchto investičních akcí z rozpočtu města na rok 2018: 

1. stavba č. 17018 Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město, předpokládaná cena 

5.100.000 Kč včetně DPH 

2. stavba č. 18020 Parkoviště za bytovým věžovým domem, Havířov- Město, předpokládaná 

cena 7.247.900 Kč včetně DPH 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 37, nehlasovali 3, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 39. Udělení předchozího souhlasu s nabytím movitých věcí do majetku města 

 

 

973/25ZM/2018  

14:47 hod. 

39. Udělení předchozího souhlasu s nabytím movitých věcí do majetku města 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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: 38 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   2 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 973/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

pořízení majetku v hodnotě nad 500 tis. Kč  pro potřeby Magistrátu města Havířova:  

2ks diskové pole s SSD disky  

1ks VMvare vSphere a Vmware vCenter (sw)  

1ks program pro ochranu citlivých dat 

1 ks rotační kartotéka  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 40. Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky 

 

 

974/25ZM/2018  

14:47 hod. 

40. Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení. 

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

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. 974/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky na výstavbu soukromé části 

kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky nemovitosti: 

        M. U., ……………………………………… 

        Výše zápůjčky   56.000  Kč 

        Splatnost zápůjčky 60 měsíců 

 

        L. a J. L., ……………………………………… 

        Výše zápůjčky   45.000  Kč 

        Splatnost zápůjčky 36 měsíců 

 

p o v ě ř u j e 

   

Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, podpisem smlouvy  

o zápůjčce 

Z: vedoucí EO  

T: 05/2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 41. Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2017 

 

 

975/25ZM/2018  

14:48 hod. 

41. Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2017 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, 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. 975/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná, IČO 75066611 a závěrečný účet za 

rok 2017 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná za 

rok 2017 bez výhrad (příjmy ve výši 1.545,39 tis. Kč a výdaje ve výši 1.290,75 tis. Kč) dle 

příloh č. 1 až 4 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 42. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací  

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

 

976/25ZM/2018  

14:49 hod. 

42. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

 

Přijaté usnesení č. 976/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

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

případně jiných zdrojů ke dni 04. 04. 2018 dle příloh 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 43. Vyřazení neupotřebitelného svěřeného majetku z majetkové a účetní evidence   

 

 

977/25ZM/2018  

14:49 hod. 

43. Vyřazení neupotřebitelného svěřeného majetku z majetkové a účetní  

evidence   

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 38 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   2 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 977/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení neupotřebitelného svěřeného majetku z majetkové a účetní evidence, a to stavby 

hřiště, inv. č. 15/20-21810015, v pořizovací ceně 3.653.469,69 Kč a oplocení hřiště, inv. č. 

15/20-21810016, v pořizovací ceně 992.339,86 Kč, na ul. Lázeňská, Havířov-Město, na parc. č. 

649/2, kat. území Havířov-město 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 44. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních  

zařízení Havířov    
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978/25ZM/2018  

14:50 hod. 

44. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních  

a rekreačních zařízení Havířov    

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 38 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   2 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 978/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

změnu zřizovací listiny ze dne 14.12.2015 příspěvkové organizace Správa sportovních 

a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754, kterou se nahrazuje text Článku IV „Účel 

a předmět činnosti PO“, odst. 2. a 3. novým zněním takto:  

 

„Článek IV 

2. Hlavní předmět činnosti: 

 2.1. provozování zařízení svěřených do správy příspěvkové organizace z majetku 

zřizovatele, 

 2.2. zajišťování výuky plavání dětí, 

 2.3. zajišťování sportovních služeb, 

 2.4. poskytování nájmů nebytových prostor v objektech spravovaných příspěvkovou 

organizací, 

 2.5. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,  

 2.6. poskytování tělovýchovných a sportovních služeb.  

 

3.  Doplňková činnost: 

 3.1. hostinská činnost, 

 3.2. praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, 

 3.3. zajišťování ubytovacích služeb, 

 3.4. prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, 

 3.5. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

 3.6. silniční motorová doprava – osobní provozovaná  vozidly určenými pro přepravu 

nejvýše 9 osob včetně řidiče; nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o 
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největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 

nebo věcí.“ 

 

p o v ě ř u j e  

 

podpisem dodatku č. 7 ke zřizovací listině platné ke dni 01.01.2016 Mgr. Janu Feberovou, 

primátorku města, a Bc. Alenu Zedníkovou, náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 45. Souhlas zřizovatele s nabytím nemovité věci do majetku zřizovatele   

 

 

979/25ZM/2018  

14:51 hod. 

45. Souhlas zřizovatele s nabytím nemovité věci do majetku zřizovatele   

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 38 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   2 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 979/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

pořízení nemovité věci - odstavné a manipulační plochy, do majetku zřizovatele příspěvkovou 

organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754, se sídlem 

Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí 
 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 46. Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2017 
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980/25ZM/2018  

14:53 hod. 

46. Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2017 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní zastupitelka Gorecká. 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Dobré odpoledne paní primátorko, vedení města, kolegové, vážení hosté. Já bych chtěla v bodu 

46 a v bodě 47 oznámit možný střet zájmu. Nicméně hlasovat budu, protože se nejedná pouze o 

organizaci SANTÉ, ale o více subjektů. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Vachtarčík. 

 

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Zastupitelstva města Havířova (HPH) 

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí vyúčtování 

hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2017 dle důvodové zprávy a 

příloh.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji Vám, pan zastupitel Dlábek. 

 

MUDr. Milan DLÁBEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den vážené dámy, vážení pánové, všichni v sále. Tak, jak paní Gorecká, já bych chtěl 

také říci, že v 46 a 47 jsem ve střetu zájmu. Nicméně hlasovat budu, protože se tady tyto 

materiály týkají celé organizace. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji Vám. Takže já ukončím rozpravy k tomuto bodu a budeme hlasovat o návrhu usnesení 

k bodu 46. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 37 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   3 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 
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Přijaté usnesení č. 980/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b  e r e   n a  v ě d o m í 

 

vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2017, dle 

důvodové zprávy a příloh. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 37, nehlasovali 3, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 47. Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 19. – 47.  

 

 

981/25ZM/2018  

14:56 hod. 

47. Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 19. – 47.  

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Vachtarčík. 

 

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Zastupitelstva města Havířova (HPH) 

Tak dnes naposledy za finanční výbor. Finanční výbor vedl diskuzi zejména k rozpočtovému 

opatření č. 29, které se týká navýšení výdajové části OKS o 4 558 tis. Kč, profinancování 

zvýšené ztráty z provozu Městské hromadné dopravy Havířov v roce 2018 z důvodu zvýšení 

mezd řidičů a zvýšení spotřební daně na pohonné hmoty. Členové finančního výboru poukázali 

na skutečnost, že materiál byl schválen v zastupitelstvu 26. 2., aniž byl předložen finančnímu 

výboru. Proto finanční výbor důrazně žádá, aby všechny materiály týkající se finančních 

prostředků, které mají dopad do rozpočtu města, byly předkládány finančnímu výbor před 

projednáním v Zastupitelstvu města Havířova a ne ex post. Nakonec finanční výbor doporučuje 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 19 – 22 dle důvodové 

zprávy, schválit rozpočtové opatření č. 23 – 47 dle důvodové zprávy a na jejich základě 

schválit nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2018. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já Vám děkuji. Nikdo další není přihlášen do rozpravy. My tady ten požadavek nebo stalo se to 

zřejmě párkrát, pane zastupiteli, už jsme projednali i v poradě vedení, že by se to už nemělo 

stát, aby materiál nebyl předložen finančnímu výboru předtím než bude schválen. Takže já 

doufám, že už se to nestane. Končím rozpravu, budeme hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 37 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   3 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 981/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e  n a   v ě d o m í 

 

rozpočtová opatření č. 19., 20., 21. a 22., dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e 

a) rozpočtová opatření č. 23. – 47., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 19. – 47. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města  

    Havířova na rok 2018: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 103 293,01 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 052 618,35 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 27 041,77 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 2 450,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 1 021 182,89 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 288 409,36 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 955 334,26 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 1 028,82 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 22 061,00 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 476 358,24 tis. Kč 

 

odbor organizační 255 282,89 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 7 325,14 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 296 135,11 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 91 212,75 tis. Kč 

 

ekonomický odbor 781 588,66 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 24 341,65 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 333 075,10 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 959,80 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 083,33 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 1 055,36 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 073,20 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 062,60 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 455,80 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 223,08 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 1 953,00 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 1 142,67 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 699,10 tis. Kč 
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MŠ Přímá 1 164,41 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 090,20 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 939,00 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 0,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 874,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 855,59 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 1 085,41 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 1 011,00 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 703,50 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 3 983,25 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 5 023,75 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 460,10 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 4 002,93 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 3 857,54 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 3 370,57 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 5 918,77 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 5 655,01 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 4 322,60 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 3 887,36 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 7 528,15 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 8 695,77 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 9 873,19 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 924,00 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 3 287,19 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 052,00 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 6 475,27 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času Havířov 2 909,30 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 27 000,00 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 23 170,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 40 727,70 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
10 299,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 44 831,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 35 089,60 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 44 300,00 tis. Kč 

    III. Financování celkem +185 116,35 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +290 116,35 tis. Kč 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 37, nehlasovali 3, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 48. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 
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982/25ZM/2018  

14:56 hod. 

48. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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:                 3 

Nehlasoval:   1 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 982/25ZM/2018:  

 

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 

2. zápisy z provedených kontrol dle Příloh č. 2.1, 2.2 

3. zápisy o provedené kontrole dle přiloženého protokolu dle Příloh č. 3.1, 3.2 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 37, nehlasovali 3, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 49. Informativní zpráva o činnosti vedení města 

 

 

983/25ZM/2018  

15:02 hod. 

49. Informativní zpráva o činnosti vedení města 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní zastupitelka Želinská. 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobrý den ještě jednou. Paní primátorko, vzhledem k tomu, že pan náměstek Bělica není 

přítomen, tak bych chtěla teda potom písemnou odpověď na můj dotaz, ať se nějak vyjádří. 

Jedná se o to, že měl nějaké jednání 5.3. s panem Štybarem o pronájmu Zámku. Takže bych 
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chtěla vědět, jestli teda chce pronajmout celý zámek, restauraci nebo čeho se toto týkalo.  

A potom 16.3. měl jednání s panem Horákem – Zámek, takže toto bych chtěla taky blíž 

vysvětlit. Písemně, když pan náměstek tady není, pokud teda nevíte, někdo tady? 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já, Vám můžu říct. S panem Štybarem… Ten příšel, měl zájem na základě tehdy vyhlášené 

výzvy o pronájmu Zámku. Měl, ale takovou vizi, že si to chtěl vyzkoušet na 3 měsíce za tisíc 

korun měsíčně. Tak to by si takhle mohl vyzkoušet každý občan. Takže to bylo jednání rychle 

ukončeno. A pan Horák? To opravdu nevím.  

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Tak potom písemně, jo?!  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Určitě. 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Paní zastupitelka Halíková. 

 

PaedDr. Milada HALÍKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Ještě jednou dobré odpoledne. Mám s dovolení dva dotazy. První na Vás, paní náměstkyně. 

Vedla jste jednání ohledně sjednocení městských klubů seniorů a klubu učitelů. Podle mých 

informací nikdo z vedení, konkrétně klubu učitelů, není informován, aspoň takto mi sdělili, že 

by k nějakému sjednocení mělo dojít, neznají důvody. Takže já bych ráda, kdybyste nám tyto 

důvodů sdělila. Víme, že městský klub nebo městské kluby mají své sídlo v jiném zařízení, 

v jiném objektu než klub učitelů. Nevím tedy, zda se jedná o ekonomickou stránku nebo došlo 

k něčemu, co mi teda nebo i nám obecně není známo. Myslím, že by to byl dost velký zásah do 

chodu těchto seniorských zařízení. A ráda bych tedy věděla, proč a v jakém je to stádiu. 

Mohu hned druhý dotaz, paní primátorko? Dobře, tak ten směřuju na pana náměstka Šlachtu. A 

sice na Vaše jednání pane náměstku, kterému, podle toho, jak je uvedeno ve Vašem přehledu 

činnosti, nerozumím. Budu citovat, máte tam uvedeno: Kontrolní zjištění proti MANIAK 

AEROBIC. Já jestli si dobře pamatuju, tak MANIAC AEROBIC je jednou z organizací, která 

byla městem nedávno oceněna a nyní tedy projednávát kontrolní zjištění proti tomuto 

zájmového sdružení, mi připadá nějaký protimluv nebo teda podivnost v každém případě. 

Takže bych ráda slyšela vysvětlení. Děkuji. 

 

Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj (ČSSD) 

Tak já odpovím velmi rychle. S paní Brablcovou jsme jednaly o klubu učitelů. Omlouvám se 

při zpracování tady této činnosti, došlo k tomu, že jsem tam zkopírovala si něco, co jsem 

nezávazně tady s tím projednávala i o klubu seniorů. Je to špatně, není to tak. My jsme se 

bavily jenom o činnosti klubu učitelů. A zamíchalo se mi tam do toho to, že městský klub 

nějak… Kdysi klub učitelů byly pod nějakým stejným číslem, takže to nemá… Omlouvám se, 

je to špatně napsané. Neřešily jsme vůbec žádné sjednocení.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji. Pan náměstek Šlachta.  
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Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Tak studoval jsem kontrolní zjištění, které bylo u té organizace, o které jste říkala. Odpovím 

Vám písemně, ale už dopředu říkám, ano jsem v jiném, protože jsem… 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Tak nikdo další se do rozpravy nehlásí, končím rozpravu a hlasujeme o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro: 36 

Proti: 0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:   4 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 983/25ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

předložené informativní zprávy o činnosti vedení města Havířova za období od 15.02.2018  

do 11.04.2018, dle příloh 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 36, nehlasovali 4, usnesení bylo přijato. Dámy a pánové, já bych dala kratičkou přestávku 5 

minut před… 10 minut před interpelacemi. Omlouvám se občanům. Chvilinku vyčkejte a 

budeme pokračovat za 10 minut. 

 

 

 

PŘESTÁVKA 

 
10 min. 

 
 

 

INTERPELACE č. 1        MMH/41 166/2018 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Tak prosím o prezenci. Tak děkuji za přihlášení. A než začneme interpelacemi, tak tady dám 

prostor paní náměstkyni Zedníková, která upřesní jednu blížící se akci. 

 

Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj (ČSSD) 

Já bych chtěla Vám všem teď říct, že a dávejme teď všichni pozor. Prosím Vás k těm obálkám, 

které jste dostali od paní ředitelky, tak si tam jenom doplňte informaci, že ta akce začíná 

v 17:00 hod. Jo? Ještě jednou, začíná v 17:00 hod. Děkuji. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Tak a začneme interpelacemi a jako první příspěvek paní zastupitelka Želinská. Nejdříve 

občané a potom, ano?! Tak pan Jiří Jekl, ……………………………. Aha, já se omlouvám. 

Paní Jana Mališová, ……………………………………… Obsahem interpelace – úprava okolí 

domu ……………………………………… Prosím paní Mališovou. 

 

Jana MALIŠOVÁ, občanka Havířova 

………………………………………  

Ano, děkuji Vám. Vážení členové zastupitelstva, vážené poslankyně a poslanci. Jmenuji se 

Jana Mališová a jsem mluvčí obyvatel bydlící na ulici ………………………………………. 

V domě žije převážná část obyvatel již 53 let. Celá léta se staráme o okolí našeho domu, aby 

bylo krásné a čisté. Dovolila jsem si vyfotit některé naše překrásné, některá naše překrásná 

zákoutí předvchodová. Toto je přední část domu, jak vidíte. Zadní část domu je zrovna tak 

krásná až na výjimku, o které budu mluvit. V posledních letech ale začaly různé firmy kopat na 

travnaté ploše za domem a pokládat různé kabely, nové trubky a roury. Toto je v pořádku, s tím 

souhlasíme, ale firmy při výkopech poškodily keře, které tvořily hranici mezi chodníkem a 

travnatou plochou. Až se pokocháte těmito krásnými květinami, tak uvidíte tu část.. Tak to je 

to, co nás trápí! Ještě jednou říkám, že firmy poškodily keře, které uschly. Tyto keře jsme 

vysadili, kdysi ještě dávno v akci Z. Travnatá plocha se vždycky urovnala, tráva byla zasetá, 

keře zasazeny, ale ty uschly. Této situace bohužel využili někteří neukáznění chodci a vytvořili 

si úhlopříčně cestičku, aby ušetřili pouhých 20 kroků. Tato cestička se neustále rozšiřuje a dnes 

bohužel tam dokonce jezdí i matky s kočárky. Světe div se! Prosíme Technické služby, pokud 

by to bylo možné, aby na místo vyšlapaného chodníku položily dlaždice. Protože my 

nedokážeme ty lidi přesvědčit, aby chodili po chodníku. Pokud budou ty dlaždice řádně 

položeny, může po nich jezdit dokonce i sekačka na trávu. My sami bychom si už upravili 

celou plochu, zaseli bychom okolo dlaždic trávu. Na podzim bychom požádali Technické 

služby a sami bychom si vysadili keře. Když se na tento obrázek podíváte, tak tam za těmi keři 

je chodník. Tento chodník, jak vidíte, vyúsťuje do asfaltové cesty a bohužel, já jsem to nefotila, 

fotil mi to někdo jiný a neudělal to dobře. Tam budu mluvit o pokračování toho chodníku, což 

je úplná katastrofa.  

Dále tedy žádáme, ať se konečně napraví chyba, kterou udělal projekt v letech 1960 – 65. On 

totiž na projektu nakreslil chodník, který nepokračuje dalším chodníkem, ale travnatou plochou 

a následný chodník je asi 6 – 8 metrů vlevo. Jak byl tento člověk naivní a myslel si, že lidé 

budou chodit podle jeho představ. Dneska je ten chodník spojnicí mezi autobusovou zastávkou, 

kde je výstup z autobusů č. 404 a 416 a pracovním úřadem. Po tomto chodníku dnes chodí 

denně davy lidí na pracovní úřad a pochopitelně jdou přímo přes travnatou plochu. Zanedlouho 

tyto davy vytvořili na této travnaté ploše 2 velké cesty, které hyzdí celé okolí. My sami 

obyvatelé domu ……………………………………… vůbec nevíme, jak tento problém řešit. 

Vůbec si netroufneme radit Technickým službám, ale domluvili bychom se tak, naši obyvatelé 

s tím souhlasí, že nejlépe by bylo, kdyby se tam dalo nějaké zábradlí a to by upozornilo ty lidi, 

že chodník je pro chodce a travnatá plocha pro okrasu. Nevím, jestli naší žádosti vyhovíte, ale 

byli bychom rádi, kdyby se něco s tím udělalo. Děkuji vám. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, paní Mališová. Určitě s odborem komunálních služeb projednáme. Projednáme 

s Technickými službami a dáme Vám vědět písemně. A na dalších krocích se domluvíme. Je 

tady, toto úplně mi připomíná u nového Lidlu na Šumbarku, kde si studenti a občané zkracovali 

cestu k vlakovému nádraží a ta tráva už tam neporoste. Teď to tam snad udělali nějaký 

chodníček snad. Takže toto mi to úplně připomnělo. Další interpelace pan Martin Rédr, 

………………………………………. Obsahem interpelace je Městské kulturní středisko – 

kontrola inspektorátu práce. Prosím pana Rédra. 
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INTERPELACE č. 2        MMH/41 169/2018 

 

Martin RÉDR, občan Havířova 

………………………………………  

Dobrý den přeji všem tady v sále. Vážení radní města Havířova, rád bych se zeptal na vývoj 

situace v Městském kulturním středisku v souvislosti s loňskou kontrolou inspektorátu práce. 

Již od listopadu pronikají na veřejnost informace o znepokojivé situaci ve vedení MKS. Na 

mou žádost o informaci, zaslanou koncem ledna, však přišla odpověď ve smyslu, že statutární 

město Havířov žádnými dokumenty z kontroly nedisponuje. Mimochodem tato odpověď není 

dosud zveřejněna na stránkách města. Pak se kolega dotazoval u MKS, odpověď nebyla 

uspokojivá a reakce na odvolání se protahuje také přičiněním Magistrátu města Havířova. 

Pevně věřím, že v nejbližší době vyhovíte odvolání kolegy Martina Kmece k žádosti o 

informace a poskytnete protokol z kontroly, podání námitek, vypořádání námitek a případné 

další dokumenty související s touto kontrolou. Mrzí mě, že vedení města převážně z řad 

sociální demokracie, strany údajně hájící práva zaměstnanců, výsledky kontroly bagatelizuje a 

se samotnými zaměstnanci ani nehovořilo. Takže se ptám, jaké jsou dosud známé výsledky 

kontroly, s jakými sankcemi ze strany inspektorátu práce a jaké sankce vyvodíte jako zřizovatel 

vůči vedení MKS. A na závěr si dovolím doplnit řečnickou otázkou, zda není záhodno vypsat 

transparentní veřejné výběrové řízení na pozici ředitele MKS a dát šanci novým myšlenkám 

rozvoje kultury ve městě nebo obhájit ty stávající. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Vážený pane Rédre, o kontrole z inspektorátu práce už jsem toho do různých periodik řekla 

hodně. Protože pořád se tady spekuluje mezi občany, že existuje 2 mil. pokuta a závěrečná 

zpráva, která bohužel není. Já to jenom znovu stručně řeknu. Na základě anonymního podání 

proběhla tady kontrola z inspektorátu práce na MKS. Přišel protokol o kontrole o 13 bodech. 

Paní ředitelka měla do 20. 12. odstranění nedostatků učinit a totéž takto udělala. Vesměs se to 

týkalo pružící a nepružící pracovní doby, zařazení zaměstnanců do kategorií ve směrnicích, čili 

k úpravám směrnice o službách zaměstnanců u divadel. Tam k výtce došlo, že přišla 

zaměstnankyně o čtvrt hodiny dříve, než měla přijít a zase o čtvrt hodiny později a takové věci. 

Samozřejmě rozvržení pracovní doby, režim pracovní doby, takže toto všechno.. Ty to věci se 

opravily. Paní ředitelka měla možnost poslat námitky. Z těch 13 námitek inspektorát práce 

uznal 4 a 9 museli spravit. Tam se muselo zpřísnit evidence přestávek na ty 4 velké akce za rok, 

které pořádá Městské kulturní středisko, a další věci o čerpání dovolené a ostatních. Po poslání 

těch námitek z inspektorátu práce přišlo vyrozumění o těch 4 uznaných a k těm 9 musela paní 

ředitelka udělat nápravná opatření, která zaslala do určitého termínu a od té doby se neděje nic. 

Jsou tady různé konspirace, že jsme snad ututlali 2 mil. pokutu z inspektorátu práce. Dokonce 

paní redaktorka z Práva volala na inspektorát práce, protože se dotázala na to, jak je to s tou 

pokutou. V inspektorátu práce jí bylo sděleno, že žádná závěrečná zpráva vypracována není a 

že o pokutě nebudou taky hovořit nic. Takže zatím se nic neděje. Já předpokládám, že… Anebo 

troufám si říct, že závěrečná zpráva není. Pokud bychom ji měli, tak bychom určitě ji 

neschovávali a neskrývali. Naposledy jsem to vysvětlovala paní Čermákové, která byla u nás 

na magistrátu a víc už k tomu nemůžu říct, protože nic dalšího nevím. Opravdu výslednou 

zprávu nemáme, a pokud bychom ji měli, tak by byla, ale nemáme. Ještě pana tajemníka. 

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH 

Jenom bych chtěl říct, že k té žádosti od pana kolegy, o kterém jste se zmiňoval, Kmece, bude 

rozhodovat Rada města Havířova jako odvolací orgán proti tomu vydanému rozhodnutí, o 

kterém pravděpodobně víte. 
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INTERPELACE č. 3        MMH/41 177/2018 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji. Takže třetí interpelace paní Hana Horáková, ……………………………………… . 

Obsahem interpelace, paní Hana Horáková chce poděkovat jednomu ze zastupitelů. Tak já Vás 

poprosím.  

 

Hana HORÁKOVÁ, občanka Havířova 

………………………………………  

Dobrý den. Vážená paní primátorko, vážené zastupitelstvo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych 

na tomto místě mohla veřejně poděkovat jednomu z Vás, panu zastupiteli Ing. Karlu Žákovi za 

pomoc, kterou mi jako seniorce věnoval při řešení problémů s bydlením ve sporu s neseriózním 

pronajímatelem, vlastníkem bytu. Celý případ s dobrým koncem trval skoro tři roky a neobešlo 

se to bez soudu, kde jsem musela usilovat o nevrácenou kauci. Jsem ráda, že takoví občané 

jako Ing. Karel Žák jsou mezi Vámi a ještě jednou mu děkuji. Děkuji za pozornost a Vám všem 

přeji hezké dny. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji Vám. A děkujeme panu Ing. Žákovi. Další interpelace pan Jiří Jekl, 

……………………………………… Obsahem interpelace jsou pronájmy v havířovských 

kulturních domech. 

 

INTERPELACE č. 4        MMH/41 184/2018 

 

Jiří JEKL, občan Havířova 

………………………………………  

Krásné dobré odpoledne paní primátorko, milí zastupitelé. Vzhledem k tomu, že se nám blíží 

podzimní komunální volby a všichni budeme chtít dělat maximum pro naše spoluobčany. Tak 

bych si pro vás dovolil jeden recept na to, co bychom mohli stihnout ještě před těmi 

komunálními volbami. Dovolte mi, abych se na Vás, paní primátorko, a především na radu 

města obrátil s prosbou o snížení cen za pronájmy v havířovských kulturních domech. Já jsem 

s touhle tou žádostí vystupoval už v letech 2010-2014. Nebyl jsem vyslyšen. Připomeňme si, že 

tehdy byla koalice ČSSD, Hnutí pro Havířov a KSČM. A vzhledem k tomu, že teď již máme 

třetí koalici v tomhletom volebním období – ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Tak vzhledem k tomu, 

že v této koalici jsou noví lidé, tak bych tuhletu žádost zopakoval. A o co se mi jedná? Máme 

po plesové sezóně 2018 a společenský dům v Havířově za celou tuhletu sezónu hostil pouze 3 

plesy. Firmy a školy pořádají své akce mimo naše město, např. v Horní Suché v Dělnickém 

domě, který má plno během celé plesové sezóny. Na jednom plese jsme se společně i potkali, 

paní primátorko. A vzhledem k tomu, že jste rodačka z Horní Suché, tak mi určitě dáte za 

pravdu, že Dělnický dům v Horní Suché je trošičku na vyšší úrovni než současný stav 

Společenského domu Reneta. V Horní Suché se dějí plesy například i v objektu Tělovýchovné 

jednoty Depos. A podle mého to není dobře. Protože nejen Gymnázium Studentská, ale i 

Gymnázium Komenského a další subjekty, ať už školské nebo podnikatelské havířovský 

společenský dům opustili a své akce dělají, bohužel, mimo naše město. Byl bych rád, kdyby 

rada města konečně změnila ceny nájemného v havířovských kulturních domech. Myslím si, že 

reklamy na pronájem havířovských kulturních domů moc nových zájemců nepřilákají. A co se 

týče konkrétních částek, tak když srovnáme nájemné ve společenském domě, kde není 

restaurace a každý, kdo ples pořádá, si musí zajistit i catering. Tak beru tady čísla z roku 2012 

– nájemné služby 29 584,-. Pokud o rok později subjekt pořádal stejnou akci v Dělnickém 

domě v Horní Suché, kde je restaurace, tudíž je tam méně starostí, tak tam nájem + služby 

16 030,-. Což si myslím, že pro pořádající subjekty je celkem dost velký rozdíl. Závěrem děkuji 
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za váš čas, těším se na kladnou odpověď a nikoli na srovnání cen nájmů Městského kulturního 

střediska Havířov a Domu kultury města Ostravy a.s. Pokud budeme totiž srovnávat Dům 

kultury města Ostravy a MKS v Havířově, tak samozřejmě čísla v Havířově budou nižší, ale 

bohužel ostravský pořadatel kulturních akcí si může vybrat, jestli má peníze na Dům kultury 

města Ostravy a Dům kultury K-TRIO. Jestli je peněz málo, tak jsou tady kulturní domy 

v Bartovicích a Michálkovicích. Takže já bych opravdu apeloval na to, abychom havířováky 

drželi v Havířově. A aby za kulturou nemuseli dojíždět mimo naše město. Závěrem mi ještě 

dovolte poděkování, protože vzhledem k tomu, že základní škola organizuje akademie, tak tady 

došlo ke slevě, protože před 5 lety jsme za nájemné a služby platili přes 50 tis. Kč, kdežto 

v letošním roce už díky vedení města platíme pouze služby Městského kulturního střediska, kde 

ta částka se pohybuje v řádu 22/23 tis. Kč. A vzhledem k tomu, že.. jak už jsem říkal.. blíží se 

pomalinku komunální volby a podle průzkumů by v Havířově mělo vyhrát Hnutí ANO, tak teď 

bych oslovil hlavně zastupitele za Hnutí ANO. Protože třeba městský obvod Ostrava-Jih, který 

vlastní K-TRIO, kde je pan starosta právě za Hnutí ANO, tak mají zajímavou věc. Mateřské 

školy mají právě kulturní dům K-TRIO, který spravuje městský obvod Ostrava-Jih, úplně 

zadarmo. Takže to bylo jen několik takových podnětů k zamyšlení, jak by se možná i 

v Havířově dala zlepšit kultura. Děkuju moc. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji Vám. Určitě Vám, pane magistře, odpovíme písemně, ale já bych k tomu mohla něco 

říct. Já bych byla taky ráda, aby nám havířovští studenti neutíkali někde do Horní Suché, i když 

mám k té obci vztah. Aby zůstávali tady v našich prostorách, buď ve společenském domu, nebo 

třeba tady v Kulturním domě RADOST. Každopádně tuto otázku otevřeme na radě v různém. 

Budeme se o tom bavit, necháme si udělat kalkulaci, ale nejde všechno udělat úplně zadarmo. 

Samozřejmě něco jiného, přistupujeme u spoustu akcí k tomu, že dáváme jen úhradu služeb, ale 

nelze dát úplně všechno zadarmo. Protože i ti ředitelé těchto organizací příspěvkových se musí 

chovat jako řádní hospodáři a nelze za to dát prostě úplně za nulu. Ale můžeme se o tom 

pobavit a nastavit to nějak tak, aby nám ti studenti zůstávali tady a bylo to tady pro ně 

příjemné, aby nemuseli jezdit autobusy nebo taxíky do Horní Suché a okolí. Já vím, že 

Dělnický dům je tam pěkný, je to jiné, je to jináč vybudované. Ta budova je úplně jiná, ty 

prostory k takovým akcím jsou tam, vzhledem k tomu, že tam je vedle i to PZKO a vlastně se 

to dá propojit s různými diskžokeji, jak oni to tam měli udělané pěkně. Je to jiné, je to pěkné, 

ale já si myslím, že i ty naše plesy tady jsou pěkné a musíme trošku studentům vyjít vstříc. Já 

se budu zasazovat o to, aby to tak bylo. Nezapomenu na tu Vaši interpelaci, odpovíme Vám 

písemně a budeme se o tom bavit s koaličními partnery na radě.  

 

Jiří JEKL, občan Havířova 

………………………………………  

Paní primátorko, já Vám moc děkuji a jenom ještě jednu poznámku tady k tomu. Pokud 

kulturní dům dělá akce, které jsou schodkové, což jsou většinou akce takové ty megalomanské, 

anebo když přijíždí umělci z Prahy, tak zas na druhou stranu nemůžeme chtít, aby Městské 

kulturní středisko dotovali mateřské školy, základní školy anebo studenti. Děkuji.  

 

INTERPELACE č. 5        MMH/41 187/2018 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Prosím. Tak máme další interpelaci, paní Zdeňka Mokrošová, …………………………………. 

A obsahem interpelace je kyvadlo na náměstí. 
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Zdeňka MOKROŠOVÁ, občanka Havířova 

………………………………………  

Dobrý den vážená paní primátorko. Dobrý den vážení představitelé města Havířova, 

spoluobčané. Já děkuju panu inženýru Šlachtovi za to, že mi odpověděl na mou interpelaci 

z minulého zasedání města Havířova ohledně kyvadla na náměstí Republiky. Ztrácí se trošku 

v těch reklamačních dobách. Nebudu se tady o tom šířit. Ale já jsem se ani tak nebavila o těch 

reklamačních dobách, jako to kolikrát se to kyvadlo opravovalo po záruční době, kolik to stálo. 

Vy jste mi teď odpověděl, že v měsíci dubnu se servisem kyvadla se počítá s případnou 

opravou servomotoru. Předpokládaná částka na případnou opravu servomotoru je v částce 10 

tis. Kč včetně postavení lešení. Já si myslím, že to vůbec není realizovatelné, abyste opravili 

servomotor a ještě stavěli lešení. Takže bych chtěla na to odpovědět. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji.  

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Dobrý den paní Mokrošová. Víte asi tak! Po Vaší interpelaci jsem si vytáhnul, ta hromada je asi 

taká různých materiálů, co se týče kyvadla. Přišel jsem s návrhem, byl by to skvělý volební tah, 

zbourat kyvadlo. Bohužel se to nedá! Ano, chtěl jsem ho zbourat a vyhodit. Podívejte se, zjistil 

jsem takové věci, protože mrzí mě, že třebas soudruzi se mě nezastanou, ale tu smlouvu v roce 

2004 podepsal pan Heczko s tím, že ji za doby paní primátorování paní Halíkové. Ale já se ji 

musím zastat, protože já jsem přečetl všechny materiály. S tím, že jsem zjistil, že oba dva se 

starali strašně hodně, aby to kyvadlo bylo funkční a dělali, obrátili snad nebe i zemi, aby to 

kyvadlo bylo v pořádku. Takže nemůžu jim nic vyčíst. V té době si to zřejmě vybrali občané. A 

já jsem zjistil jednu velmi nepříjemnou věc, že to kyvadlo je tzv. duševní vlastnictví. A my, 

kdybychom ho chtěli zbourat, zrušit, tak není jenom to kyvadlo, že by se dalo přenést, ale i ten 

spodek, tzn. ta dlažba, ty, já nevím, jak bych to nazval. To všechno je vlastně to duševní 

vlastnictví toho umělce. A my bysme možná, by se nám to povedlo, ale já nevím 10 mil., 

abysme kyvadlo mohli zrušit. Já osobně jsem se, Vy jste se asi nedívala na POLAR, vyjádřil, že 

bych to monstrum nejradši zboural, to jsem řekl. Postavil tam krásnou kašnu. To je asi všechno, 

co Vám teď můžu říct. Každopádně na tom pracuji. A pokud se mi to povede zbourat, tak si 

myslím, že bych si zasloužil tabulku tam „Tuto kašnu, toto kyvadlo zboural Ing. Šlachta“. A 

opravdu, jak ještě k tomu, co ještě bych k tomu řekl. Já s Váma souhlasím, nekýve se to, 

nestříká to. Byl jsem tam naposledy včera. Tak jsme se to snažili aspoň trochu vyčistit. Otevřeli 

jsme to, dali jsme tam, vyjeli jsme nahoru, podívali jsme se na ty servra. Jsou tam ulomené ty 

zařážky atd. Takže prozatím uvidíme, co dál. Pracujeme na tom a myslím si, že zrušit kyvadlo 

by bylo to nejlepší. Takže pokud se nám to povede, držte nám pěsti. To je asi všechno, co můžu 

k tomu říct.  

 

Zdeňka MOKROŠOVÁ, občanka Havířova 

………………………………………  

Já se omlouvám, ale musím Vás opravit, protože tady v tom, co jste mi napsal, tak to 

nepřebírali 2004, ale 2003 to zaprvé. A za druhé, proč jste mi napsal částku za opravu 

servomotoru včetně lešení 10 tis., když teď tvrdíte, že je to v takovém stavu, že to určitě za tuto 

částku nebude. 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Prosím Vás ještě jednou. Já jsem napsal, že smlouva byla podepsaná v roce 2004. Pane Heczko 

je to tak?! Byla podepsaná v roce 2004. Já jsem v roce 2004 byl na houbách. Já vím, že 

vypadám staře, ale jsem s Havířovem a s politikou neměl nic společného. Todleto jsem vyčetl 

z materiálů a takže víc Vám k tomu nemůžu říct. Taky mě byla informována, byl jsem 
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informován paní Veronikou, že oprava servomotoru bude stát 10 tis., tzn. tím, co jsem koupil, 

to jsem jednoduše prodal. To je všechno!  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Heczko.  

 

Ing. Eduard Heczko, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já budu reagovat na vystoupení pana Šlachty, i na tu interpelaci. Už si samozřejmě přesně 

nepamatuji, jestli to bylo v roce 2003 nebo 2004. Pouze mohu říci, že my jsme rekonstrukci 

náměstí zdědili po předchozím koaličním partnerovi nebo ti, kteří vládli do roku 2002. Pouze 

mohu říci, že prvotní chyba ohledně kyvadla se stala dodavatelem stavby. To byla v té době, 

tuším ODS dopravní stavby Ostrava, kteří udělali špatně základy a umělci nemohli kyvadlo 

namontovat. To se pak po dlouhých jednáních podařilo. Vedli jsme jednání s umělci i se 

zhotovitelem stavby a kyvadlo se později na nových základech mohlo postavit. Záměrem 

umělců, to jsou renomovaní umělci pražští, kteří s tímto návrhem uspěli ve veřejné občanské 

soutěži, na základě hlasování občanů. V podstatě předpokládali, že kyvadlo se bude kývat 

pouze větrem. Proto je nahoře takový ten půlměsíc a to mělo být právě tím hybatelem toho 

kyvadla. Po dostavbě nebo po postavení se kyvadlo se nekývalo, proto jsme přistoupili k tomu, 

že se tam namontoval ten servomotor plošný, který měl na základě elektrických impulzů 

kyvadlem kývat. Samozřejmě, že to kyvadlo se nějakou dobu kývalo, pravděpodobně se 

servomotor pokazil, proto i ty servisní opravy nebo ty opravy následné včetně té letošní. 

Nevím, jestli se podařilo servomotor opravit, to nevím. Ale dlouhodobě se toto kyvadlo 

nekýve. To, co se týče toho vodního prvku, to už se zase věcí čerpadel a té jímky, která má 

zadržovat tu vodu. Údajně je netěsná, že tam uniká velké množství vody. Nevím ale, jestli je to 

tak skutečně tento důvod. Proto se ten vodní prvek velice málo používá. Jinak ale podle 

informací i z odboru komunálních služeb je, že vodní prvky, které jsou na území města 

Havířova, že by se měly zprovoznit od 1. května nebo v květnu, že by se měly zprovoznit. 

Nevím, v jakém stavu to je. Ale celá ta anabáze s rekonstrukcí náměstí a postavením tohoto 

prvky, byla velice složitá. Byla velice složitá jednání a pak následně i Ostravské dopravní 

stavby/ODS Ostrava na své náklady postavily nové základy. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji. Tak a máme tady poslední interpelaci z řad občanů a přihlášen je pan Jaroslav Broda, 

……………………………………… Obsahem interpelace odměny vedení města, prosím.  

 

INTERPELACE č. 6        MMH/41 191/2018 

 

Jaroslav BRODA, občan Havířova 

………………………………………  

Dobrý den všem v sále. Jsem hornický důchodce, jsem ve dvou klubech, a to sice v nadačním 

výboru OKR a v klubě 9. května. Měli jsme dneska tyto dva kluby. Když se vyjádřím slušně, 

tak tito důchodci prohlásili za nehorázné odměny našeho představenstva v městě, to značí 

primátorky a 3 náměstků. Je možno, že měli jsme tam, určitě znáte primátora Karviné, teď je to 

nový poslanec pan Hanzel, který prohlásil, že také nehorazné peníze by si v životě nedovolil 

vzít od poplatníků města. Styďte se za to! Styďte se, všichni se styďte! Chcu upozornit na jednu 

věc. Za co tyto peníze chcete mít? Za chodníky, které jsou v takovém stavu, že se po nich nedá 

chodit. Procházel jsem chodník na Dlouhé ulici. Ještě nebyl jsem sám, byla se mnou paní 

Tomaniecová. Tento chodník, dovedu si říct osobně, jako bývalý stavitel dovedu si říct, že takú 

katastrofální práci jsem ještě neviděl. Je to něco strašného. A strašné je ještě moc dobré slovo. 

Chtěl bych po panu náměstkovi a paní Ing. Mayerové, kdyby byli tak hodní a prošli s námi se 

třemi důchodci tyto chodníky a my jim ukážem, co je tam velice špatné. Myslím si ještě na 
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druhou věc, že nebyla žádná kontrola na těchto chodnících provedena. Páč jinak by tyto 

chodníky nemohly tak vypadat. Jo?! Dělá se teď nový chodník před na ulici Okrajové. No, 

tento chodník, je to kolem mého baráku, ne mého, ale našeho baráku, kopali se tam.. ano 40 cm 

má být vykopaný podnos od dlaždic. Tento podnos byl vykopaný tak, ale že to vykopali, ale 

nevím, jestli dobře znáte.. paní Mayerová určitě! Že břízy mají krátké kořeny, byly porušené 10 

cm kořeny této břízy. Břízy jsou vysoké 30 m. Čekáme, psali jsme panu Šlachtovi, doufám, že 

dostaneme odpověď. Čekáme jenom a větší vítr, kdy to někoho zabije nebo kdy to zničí nějaké 

auta. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pane Brodo, dobře, ty chodníky ještě nejsou dokončené, není dokončená stavba, není to 

převzato, protože v zimním období byla přerušena stavba. Před dvěmi týdny se dala zase do 

pohybu a je na to zhruba 40 dní do převzetí stavby. Já si myslím, že na našem odboru jsou 

natolik schopní lidé a odborníci, kteří nepřevezmou stavbu tak, aby to nebylo v pořádku. Já si 

pamatuju na fotku, jak to paní Tomaniecová fotila. Teď už tedy vím, že s Vámi. Fotila 

naměření té výšky prostě špatně, protože tak se to neměří, to jsme si řekli tady už minule na 

předminulém zastupitelstvu. Ale já doufám, že ty chodníky budou v pořádku, a že budete 

všichni spokojeni. Ale nemůžete chtít, když skončí zima, nedávno skončila zima a přešlo to 

rovnou do léta, aby hned bylo všechno v pořádku. V zimě se to přerušilo ta stavba a teď se 

pokračuje, takže vydržte chvilku. Protože to je pokaždé, každý den nějaký občan si stěžuje na 

chodníky, které jsme ještě nepřevzali tuto stavbu. A nepřevezmeme je do té doby, než to bude 

v pořádku, ale taky ta firma má prostor, má určitý počet dní na to, aby to po zimě dali do 

pořádku. Takže k těm chodníkům takto. 

 

Jaroslav BRODA, občan Havířova 

………………………………………  

No tak já Vám řeknu jednu věc. Vidím, že této práci nerozumíte, ale nebudu s Vámi 

polemizovat o tom, jestli rozumíte práci, chodníkům nebo něčemu jinému. Já zas.. 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Vy jste měl dotaz a teď je to, co pokračujete? Pane Broda, co Vy jste stavitel? Můžu se zeptat?! 

Nebo ten hornický důchodce, na které šachtě jste fáral, můžete mi říct? 

 

Jaroslav BRODA, občan Havířova 

………………………………………  

Ano, samozřejmě. 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

No zkuste. 

 

Jaroslav BRODA, občan Havířova 

………………………………………  

Na alexanderce. 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Jak dlouho? Půlroku?! 

 

Jaroslav BRODA, občan Havířova 

………………………………………  

Ne, 7 let. 

  



 

73 
Zápis z 25. zasedání 

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 23.04.2018 
 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Ježišmarja, to je na Vás vidět, že jste… 

 

= diskuze mimo mikrofon = 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Pane Broda, ještě jednou, 22. května má stavba, firma termín na ukončení celé cyklostezky 

Dlouhé. 22. 5.! 23. pokud nebude, tak za každý den 25 tis. Kč pokuty. To je všechno, co se 

Vám k tomu vyjádřím. Prosím Vás, Vy nechoďte bez přilby vůbec jako člověk po staveništi. 

Momentálně je to staveniště, nepatří to městu, patří to zhotoviteli. A Vy jste typický, známe 

Vás. My máme od Vás asi tak 780 stížností, které dáváte co chviličku. Buďte tak hodný, zkuste 

se věnovat důchodu. Moc Vám to prospěje. 

 

Jaroslav BRODA, občan Havířova 

………………………………………  

Ještě mět budete těch stížností více. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pane Brodo, ještě by chtěla reagovat na tu Vaši interpelaci paní zastupitelka Gorecká. A pak 

znovu doufám, že teda v květnu už to bude všecko v pořádku. Máte pravdu, já nejsem odborník 

na chodníky, ale vím, jaké termíny jsou a kdy byla stavba přerušena a kdy začali. A opravdu to 

bude všecko tak, jak to má být. 

 

Jaroslav BRODA, občan Havířova 

………………………………………  

To jsem strašně zvědavý. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Dobře. 

 

Jaroslav BRODA, občan Havířova 

………………………………………  

To jsem strašně zvědavý, běžte se podívat. Já bych chtěl jenom vidět, když jste tací chytráci na 

tym magistrátě, jak napojíte chodník jo?! U Merkuru, který je šibnutý. Chodníky byl rovně 

napojený, teď je šibnutý o 5 m doprava. Já nevím, jak ty děcka na trojkolce nebo na těch kolách 

budou jezdit. To bych chtěl vidět, Vás osobně, jak tam pojedete nebo Vaši vnuci.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Dobře, děkuji. Paní zastupitelku Goreckou necháme mluvit. 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Rady města Havířova (ANO 2011) 

Ještě jednou dobrý den všem. Já bych chtěla, pane Brodo, vystoupit v interpelaci kvůli těm 

odměnám, které tady byly nazvány jako nemravné, hnusné, odporné, odporný čin a já nevím, 

čím vším. Zkuste mi někdo z vás, jak tady sedíte, říct, jak je mravné, když někdo v příspěvkové 

organizaci dostane za rok odměnu 102 tis.?! A je to příspěvková organizace, kterou dříve vedla 

zastupitelka za KSČM. Jak je mravné, že další člověk dostal 96 tis.? A když to shrnu, tak za rok 

a půl bylo vyplaceno 5 lidem 642 500 Kč. Když jsem tu částku viděla, tak mi opravdu nebylo 

dobře. Nebylo mi dobře proto, že jsem nemohla najít žádné informace o tom, že by odměnění 

lidé měli nějaké mimořádné zásluhy, že by udělali něco mimořádného pro organizaci tak, aby 

mohly být odměny v takové výši přiznány. To mi připadá jako nemravné. Je to příspěvková 

organizace města, na kterou město přispívá peníze, aby mohla fungovat. Děkuji. 
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Jaroslav BRODA, občan Havířova 

………………………………………  

Když teda to teďka probíráte, že komunisté udělali to nebo ono.. 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Pane Brodo, ale promiňte, já s Vámi nediskutuji. 

 

Jaroslav BRODA, občan Havířova 

………………………………………  

Proč jste si nestěžovala tenkrát? Měla jste si stěžovat tentkrát. Tak, jak já si stěžuju teď. A já 

nemluvím za sebe. 

 

= diskuze mimo mikrofon = 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pane Brodo, čas pro Vaši interpelaci vypršel, nechám prostor ještě paní Gorecké. 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Já se omlouvám, odpovím ještě. Nereagovala jsem dříve, protože jsem o tom nevěděla. Chtěla 

jsem tyto podklady a chtěla jsem je půlroku. Půlroku mi nebyly zpřístupněny. 

 

Jaroslav BRODA, občan Havířova 

………………………………………  

No tak to už je věc druhá. 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Ano přesně tak. To je věc druhá. Teď jsem je dostala, takže s tím mohu nějak pracovat. Děkuji. 

 

Jaroslav BRODA, občan Havířova 

………………………………………  

Teď je to nehoráznost podle nás seniorů, nehorázné odměny na magistrátu. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pane Brodo, děkuji Vám za Váš příspěvek a nyní jsme vyčerpali interpelace z řad občanů. A 

přichází teď už prostor, paní zastupitelka Želinská. 

 

INTERPELACE č. 7       MMH/41 197/2018 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já mám teda dvě interpelace a snad se vejdu i do časového limitu. Vážená paní primátorko má 

interpelace je opět k tématům mzdy, které platíme z našich společných peněz. Chtěla bych 

písemně do příště srovnání hrubých příjmů za 1. čtvrtletí roku 2017 a za 1. čtvrtletí 2018 u 

všech ředitelů našich 6 městských příspěvkových organizací, tj. MKS, Městská knihovna, 

SSMH, SSRZ, Domov seniorů a SANTÉ. Takže to bych chtěla písemně.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

To znamená za první čtvrtletí? 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Za 1. čtvrtletí 2017 a 1. čtvrtletí 2018. A druhá moje interpelace. Paní zastupitelko Gorecká, 

chci teď hned slyšet kolik je Váš hrubý měsíční příjem jako ředitelky SANTÉ. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Můžete. 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Musíte. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Nikdo nemusí nic paní Želinská. Myslím, že se můžeme normálně tady spolu komunikovat. A 

ne nějakými příkazy. 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Takže přeji všem ještě jednou hezký den. Paní Želinská, mi neporoučela ani moje maminka a 

Vy to určitě dělat nebudete. Nicméně můj plat není tajný, mám tabulkový plat. Takže to si 

můžete snadno spočítat. Mám 12. platovou třídu, stejně jako bývalá paní ředitelka. Nicméně 

protože mám tak dlouhou praxi, déle než 32 let, jsem v té poslední platové třídě, tj. ve 12. 

Můžete se podívat na tabulky, které jsou zveřejněné na ministerstvu. Já opravdu nevím, jaký je 

ten hrubý plat.  

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Aha tak Vy nevíte! 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Nicméně, nechejte mě prosím domluvit. Mé osobní hodnocení je 3 tis., dostala jsem ho po 

téměř 5 měsících oproti bývalé paní ředitelce. A příplatek za vedení je nějakých 6 tis. a nějaké 

drobné, stejně jako měla bývalá paní ředitelka. Chcete ještě něco jiného? 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Ano, já bych chtěla vědět Váš příjem hrubý. Celkově příjem hrubý, který dostáváte z našich 

městských peněz. 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Teď Vám to říkám, mám tabulkový plat. 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Chci to celé! Já si myslím, že byste to měla vědět. 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Mám tabulkový plat nějakých 34, 35 nevím?! Dohromady to dělá asi 38 tis./39 tis. tak nějak. 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Děkuji. A můžete ještě zodpovědět na jednu věc jako radní města a předsedkyně komise a 

členka komise, kolik berete z města? 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Jako radní města, chcete čistého nebo hrubého? 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Hrubého. 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Takže hrubého. To opravdu nevím. To může být kolem možná 18 tis.?  
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Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Ehm, děkuji. A jako… 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Nicméně stejně jako kolegové nemám placeny všechny funkce. 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

A jako členka představenstva Havířovské teplárenské společnosti? 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Stejně jako všichni ostatní 20 tis.  

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Takže celkem, když to tak vezmu 20, 40, 50. No 80 tis. asi tak v globálu. Jo?! Souhlasí to?! 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Hrubého?! Možná ano.  

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Děkuji. Já jako zastupitelka města. Děkuji Vám. Jako zastupitelka města a členka komise města 

podle daňového přiznání za loňský rok jsem měla měsíčně 2230,- hrubého. Tento rok se 

odměna za tuto práci podle zákona zvedla, a tak mám cirka 2,5 tis. hrubého, což činí 1800,- 

čistého. Pokud máme jednání Komise pro regionální vztahy, tak je to zhruba 2000,- čistého. Já 

si nestěžuji, jen chci, aby občané viděli ten rozdíl mezi jedním zastupitelem a druhým 

zastupitelem. Oni si někteří myslí, že bereme stejně. Ptají se mě, proč ještě chodím do práce, 

když jsem zastupitelka města. Děkuji za pozornost. 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Já bych k tomu jenom malou poznámku. Paní Želinská možná proto, že je rozdíl mezi Vámi a 

mnou?! Děkuji. 

 

INTERPELACE č. 8       MMH/41 201/2018 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, paní zastupitelko Gorecká. Pan zastupitel Baránek. 

 

Ing. Ondřej BARÁNEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Ještě jednou hezké odpoledne. Já vždycky rád vidím, jak se ten plat řekne, jaké je to 

uspokojení, paní Želinská že?! Je to tak. Nicméně k tomu jsem nechtěl. Chtěl jsem ještě 

reagovat na slova pana Jekla ohledně cen Městského kulturního střediska. A my víme o tom 

problému. Mám indikace 2, 3 léta zpět, že se tam ta návštěvnost snižuje. Já bych se potom 

jenom rád připojil k té debatě a nezapojil tam jenom MKS, ale i sportoviště. Mám na mysli 

Slávii potom. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ano, pronájmy těch tělocvičen. 

 

Ing. Ondřej BARÁNEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Tělocvičen, protože vím, že nějací sportovci právě z těch důvodů jezdí do dalších vedlejších 

měst. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já jsem, pane zastupiteli, myslela, že nejenom v rámci MKS, ale i SSRZ, že se na to podíváme, 

aby to bylo příjemné pro každého, kdo by chtěl pronajmout tady tyto prostory. Pan zastupitel 

Ptáček.   

 

INTERPELACE č. 9       MMH/41 204/2018 

 

Mgr. Tomáš PTÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobrý den paní primátorko, vedení města, kolegyně, kolegové, vážení hosté. Já to zkusím 

nějakým způsobem nerozpoutávat dál emočně. Ale přesto si dovolím malou poznámku. Chybu 

může udělat každý a je jen otázkou, jak se k ní člověk postaví. Bod číslo 2 původního 

programu dnešního zastupitelstva postavil do negativního světla 4 z nás. Osobně jsem získal 

dojem, že předkládaný materiál nikdo neprojednal. Proto jsem považoval nebo očekával 

jakousi elementární slušnost z úst předkladatelky současně s návrhem na stažení. Pardon, že 

současně s návrhem na stažení zazní i omluva oněm 4 členům zastupitelstva za to, že byli 

vystaveni do té situace, ve které se nakonec, byť nezaviněně, ocitli. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pane zastupiteli, já jsem to říkala na začátku, že navrhuji stažení programu a že v tom, v té 

důvodové zprávě nemůže být uvedená ta kompenzace za to, že bohužel tito členové nemají 

zaplaceno. Já jsem si to ověřovala i u právničky, která má na starosti veřejnou správu, u paní 

Zwyrtek Hamplové. Říkala, že to nelze. Na radě vzešel návrh, protože už předtím jsem měla 

dvě jednání s panem zastupitelem ohledně... I s panem tajemníkem, ohledně toho, jak bychom 

to mohli udělat, aby ty peníze za zastupitelstvo dostali. Ale nejde to, nejde to, já si myslím, já 

osobně, je chyba v tom, v té novele, protože tam je výčet všech funkcí a různé kumulace tří 

funkcí najednou se dají zaplatit, ale bohužel v tom výčtu zapomněli na zastupitele. Jo?! Takže 

tímto způsobem, proto ten návrh vzešel, že by se jim tímto mohlo. Protože nařízení vlády od 

ledna 2018 umožňuje i neuvolněným členům tuto odměnu dát. Pak jsem samozřejmě řekla, že 

to bylo možná narychlo, unáhlené, a že jsme to měli projednat možná s předsedy politických 

klubů dopředu. Teď už to vím. A určitě nějaká taková jednání nastanou. Na jejich obranu bych 

chtěla ve Svazu měst a obcí České republiky tady s tímto vystoupit, protože určitě nebudu 

sama, ale určitě to budou i jiní členové, kterým tady o to jde. Takže to je tady k tomu. Můžete. 

 

Mgr. Tomáš PTÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Děkuji. Já si teda dovolím reagovat. Já nerozporuji to, že na to mají právo. Já osobně jsem byl 

připravený, kdybych byl 100% přesvědčený, že oni to přijmou a vezmou to. Tak jsem byl 

připravený, aby ty jejich odměny prošly, byť je tam zdůvodnění, jaké je. Jedná se o to, že o 

nějaké odměně se s nima nikdo vůbec nebavil. Oni se najednou z novin dozví, že mají něco 

dostat a ani pořádně neví za co. Slyšeli jsme reakce pana Vachtarčíka a dalších. Takže jedná se 

mi spíš o to, že se to s nimi neprojednalo. Tím se vystavilo do jakéhosi negativního světla. A 

samozřejmě ten jakýsi stín toho negativního oni už těžko budou smazávat ze sebe. Byť se do 

toho nedostali svým zaviněním. Zbytek, jak se to dořeší, jak to zákonodárci vyřeší, to už je 

problém zákonodárce, případně nás, pokud bychom to připomínkovali. A v tudle chvíli jsem 

spíš řešil tu formu, jakou se jim to podalo nebo spíš nebo nepodalo. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já ještě naposledy tady k tomu. Já jsem telefonicky mluvila až na pana zastupitele Ďurkáče, 

kterému jsem se bohužel nemohla dovolat. Prostě už to tak je, už to tak prostě nastalo, možná 

to tedy byla chyba, možná ty materiály byly možná špatně sestaveny a já si myslím, že tady 

k tomu já už nemám co dodat. Paní zastupitelka Tomaniecová. 
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INTERPELACE č. 10       MMH/41 209/2018 

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Tak ještě jednou dobrý den. Paní primátorko, já jenom zase menší technická věc. Opět jsme se 

dozvěděli veškeré adresy našich občanů, kteří interpelovali. Já už jsem to říkala několikrát. 

Možná by bylo fajn říkat jenom jméno, příjmení, nemusí všichni vědět, kam můžeme chodit na 

kafe.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ještě není 25. května, paní zastupitelko. 

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Já si myslím, že zákon o ochraně osobních údajů platí už dávno. Nicméně už se tady řešily 

chodníky. Co se týká těch prvních chodníků, které jsem interpelovala, ty jsem nefotila s panem 

Brodou, proto byl metr nakřivo, protože jsem tam byla sama, jednou rukou jsem měřila, druhou 

fotila. Nicméně teď jsem se s panem Brodou opravdu prošla po našem Podlesí a tady vidíte na 

fotkách chodníky, které jsou již hotovy. Nepředpokládám, že někdo bude rozebírat již hotové 

chodníky. Můžeme se podívat na to, jaké to provedení je. Ty chodníky jsou křivé, ať už 

vertikálně nebo horizontálně. Mnohé kostky vyčnívají tak, že chodník. Ehm, když jde někdo 

s holema nebo kdo se špatně pohybuje, tak zakopává. Potkala jsem tam osobně paní, která si 

myslela, že jsem kontrola, když jsem to fotila. Říkala, to musíte řešit, já jsem si teď tady ukopla 

palec, já půjdu na magistrát, protože ho mám nalomený atd. Já bych byla velice nerada, kdyby 

takových občanů znepokojených bylo více. Toto vidíte zhruba dokončené části. Já si myslím, 

že tady se toho moc nezmění. Když chybla kostka, tak jsme ledabyle doplnili. V těch dírách, 

předpokládám, už nám rostou stromečky, zůstanou dámám podpatky. Doufejme, že zůstane 

jenom u podpatků a ne u nějakých zranění. Tady na těhle fotkách můžeme vidět kanály, které 

prostě do výšky nevyšly, tak se prostě holt zasypaly štěrkem. Nepředpokládám, že se tam bude 

nějakým způsobem doplňovat. Tady na té fotce je krásně vidět, jak vypadá chodník, který je 

správně zhotoven a na něho navazuje nový chodník. Toto je zrovna u Kulturního domu Petra 

Bezruče, teda pardon, Kulturního domu Leoše Janáčka, kde se navazuje na ty schody, které 

jdou dolů do parku. Myslím si, že z toho znatelné, jak má opravdu vidět chodník a jak ne. Když 

se ještě podíváme, jestli ty fotky ještě jednou přejedou. Toto je u lékárny nahoře pod 

Merkurem. Fotky jsou dva měsíce nebo skoro tři měsíce staré, tady zrovna tyto. A navazují 

fotky, které jsou ze včerejška a předvčerejška. Tady tohlencto si myslím, že je téměř 

neopravitelné. Já si myslím, že toto by se nemělo převzít. A byla bych ráda, kdyby u přebírání 

tohoto díla mohli být účastni někteří zastupitelé. Já bych u toho chtěla být osobně, protože bych 

chtěla vidět člověka, který tohlencto spáchal.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji. Já dám prostor panu náměstku. 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Paní Tomaniecová, já na rozdíl od Vás, Vy myslíte, já nemyslím, já vím. Já vím, že 22. to bude 

hotové a pokud to nebude, budou mít denně 25 tis. pokuty. Nikdo to nepřejme, denně je tam 

stavební dozor, který si platíme. Jsou tam, naposledy minulý týden jsme měli, ve středu tuším, 

ten den kontrolní, kdy jsme tam byli. Naposledy jsem se tam byl podívat v pátek. Viděl jsem to 

samé, co Vy. Všecky věci víme a ještě jednou Vám řeknu, je to staveniště. Prosím Vás 

nekritizujte něco, co se staví. Až to bude hotové, město to přejme, pak si to s Brodou přejděte, 

vyfoťte si to, kritizujte. Ještě jednou, máte stažené kalhoty před brodem. Momentálně za to 

nezodpovídáme, je Vám to jasné, ještě jednou! Já už nevím, jak to mám vysvětlit. Víte já jsem 

strašně měl nebo mám rád Švejka a tam ten jeden generál nebo plukovník křičí: Psi se kradou a 
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noviny se nečtou. Víte já jsem byl 2x v POLARU, dneska budeme točit ještě jednou POLAR o 

chodnících. Vyšlo 6 článků o tom, tzn. buď nechcete. A já vidím, že nechcete slyšet. Melete 

svoje, nechcete slyšet, nechcete vidět, jednoduše urážet, špinit, štvát. 

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Pane Šlachta, já Vás neurážím. 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Ještě k tomu dodám. Jitříte ty nejnižší lidské pudy.  

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Jaké? 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Nejnižší lidské pudy tady jitříte, k tomu dodám, že kdybyste nebyli politikařili a nepodrazili 

jste ČSSD v roce 2014 a potom ANO, tak jste mohli mít dneska i ty funkce. Bohužel. 

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Pane Šlachta, já žádné funkce nechci. Já nevím, jak jsem Vás podrazila. Nicméně já mluvím za 

občany, kteří tam na tom chodníku zakopávají. Tam není označeno, že je to staveniště. A oni 

tam zakopávají už teď, tzn. že mají chodit po cestě?!  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Paní zastupitelko, vydržíme do předání stavby.  

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Šest měsíců? 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Určitě podáme informaci, kdy to bude. Doufám, že to tam nebude v rámci nějakého 

prvomájového průvodu. Když máte zájem, není důvod, proč Vás nepozvat. 

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Mileráda. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

A já myslím, že stačilo o těch chodnících a uvidíme, až budeme předávat stavbu, v jakém stavu 

to bude. 

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Já jenom tvrdím, že x metrů, stovek metrů se udělalo během 6 měsíců a Vy mi teď tvrdíte, že 

za měsíc se stane to, že všechny chodníky, které jsou takhle. Já bych použila možná i sprosté 

slovo, posrané, tak tohlencto se spraví?! Za jeden měsíc?! 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Znovu říkám, že vydržíme do předání stavby. Ano?! 

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Já se s Váma vsadím o svůj, o svoji měsíční odměnu ze zastupitelstva, že to do 22.5. spravené 

nebude. 
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Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Paní Tomaniecová, uklidním Vás. Vteřinku. Když Vám pošlu zápis z kontrolního dne ze 

středy? Je to asi na 6 stránkách. 

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Budu moc ráda, děkuji. 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Uvidíte všecky, kdo má odstranit, proč, jak to bude atd.  

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Budete nejhodnější na světě. 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Zbytečně zdržujeme lidi jo?! 

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkujeme, vsázet se nebudeme, protože nejsme tady TIPSPORT. Děkuji. 

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Můžu ještě k jedněm fotkám? 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Další na řadě paní zastupitelka Kožmínová. 

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Můžu ještě? 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ne, paní zastupitelko, teď je na řadě paní Kožmínová. Máte 5:20 už. 

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Vy jste, ale do toho mého mluvili. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

No to jsme museli, bohužel.  

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Aha, děkuju. 

 

INTERPELACE č. 11       MMH/41 214/2018 

 

Mgr. Ivana KOŽMÍNOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den paní primátorko, kolegové, kolegyně. Mnoo. Já jsem tu asi před 6 lety říkala jednu 

větu, kerou jsem se zařadila, dámy prominou, mezi blondýny. Já to zopakuju, prosím Vás 

buďme na sebe hodní a chovejme se slušně. Paní Tomaniecová řekla sprosté slovo, já ho řeknu 

taky. Neřeknu ho. Řeknu jenom věc, kerou jsem si, kerou prostě musím říct, musím se zastat 

paní kolegyně Gorecké. Já bych za ty peníze, keré ona bere, tu její práci nedělala. Pracuje 
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s postiženýma, předpokládám, že to co bere ona za peníze, brali i lidé před ní. Takže prosím 

vás, sáhněme si všichni do svědomí jo?! Ale to je takový jako můj náhled. Připravila jsem si 2 

věci. Už teď říkám, že tu jednu neřeknu, protože bych hodně jitřila zdejší atmosféru a myslím 

si, že nepotřebuju poslouchat, že se něco dělá nebo říká proto, že se blíží volby. Tak teď jsem 

prokecala minutu. Tak zpočátku roku se rozvířila debata kolem nových platových tabulek 

veřejného sektoru. Úprava a snaha o narovnání platů je chvályhodná a já mám pocit, že ale ne 

pro všechny stejná. Konkrétně bych se chtěla zmínit o práci sociálních pracovníků. Myslím si a 

určitě každý uzná, že je práce velmi obtížná. Protože sociální pracovník řeší různé problémy 

svých klientů v krizových situacích. Řekla bych, že mezi vůbec nejnáročnější agendu patří 

práce s ohroženými dětmi v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Pracovníci zde řeší velmi 

náročné a velmi mnohdy psychicky a lidsky vypjaté situace a to zejména proto, že jde o děti. Je 

to velmi citlivé téma a sami určitě víme, že pokud už se dozvíme o něčem, co se stane, tak jsou 

to situace a případy, které bychom určitě nechtěli zažít ani je řešit. Nové tabulky ovšem tyto 

sociální pracovníky zařadili opět do pozice referentů, protože se jedná o zaměstnance úřadů. 

Chci se zeptat, jestli je možno, zda by se představitelé města, příp. poslanci, kteří sedí, nebo 

dneska je tady jen pan Pawlas zde. Jestli to není téma celospolečenské diskuze. Myslím si, že 

stojí za to, aby se někdo pokusil o narovnání přístupu vlastně k těmto pracovníkům. Protože 

jestli si zjistíte nebo se zeptáte, co oni tam řeší, tak opravdu to jsou velmi těžké situace nejen 

pro rodiny, ale především jde o děti. A já si myslím, že pokud se něco špatně podepíše na 

výchově, na životě dětí, tak už se nikdy nedá vrátit zpátky.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, paní zastupitelko. Já si myslím, že to je dobrá připomínka a určitě je na místě. Ale já 

bych byla pro, aby se takové věci řešily v lednu na vládě. A taková rozhodnutí padala v lednu a 

ne v průběhu roku, kdy je rozpočet nějakým způsobem nastavený a pak to odskáčou města, 

protože na to nemají vyhrazené položky v rozpočtu. A tak to bylo i s těmi chůvami pro 2-leté 

děti. Nejdříve to začalo řidiči v autobusech a posléze 2-leté děti ve školkách, chůvy. Nebylo na 

to peněz, školky měly problémy, a tak je to i s těmi sociálními pracovníky. Já bych jim taky 

přidala peníze, protože to je práce, kterou by nedělal jenom tak někdo. To musí mít k tomu 

někdo prostě takovéto cítění a prostě vůbec je to těžké, náročné. Jakákoliv práce s lidmi a 

vůbec s lidmi, potkáváme je dennodenně na úřadech, chodí i za námi s různými stížnostmi a 

bohužel ty naše pracovnice na odboru sociálních věcí to nemají vůbec jednoduché. Takže toto 

je prostor tady potom pro pány poslance, že by nám v tom nějakým způsobem mohli tam 

pomoct. A já bysem se chtěla přiklonit k tomu, aby to nějaká rozhodnutí padala na té vládě, ale 

aby to platilo vždycky od ledna pro ten další rozpočet, ne v polovině nebo ve třičtvrtě roku, kde 

už jsou částky vyčerpané a rozdělené. Pan zastupitel Gongol. 

 

INTERPELACE č. 12       MMH/41 220/2018 

 

Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Paní primátorko, doufám, že to trošku uklidním tu atmosféru. Je vidět, že se blíží volby, a tak 

se tady někteří prezentují. Na margo toho bych chtěl říct panu náměstkovi, jestli mě poslouchá? 

Že neslyším na to, že už jsem přestárlý. Já jenom znám, že lidé jsou zkušení nebo méně 

zkušení. A já si vážím toho, co jsem v životě vykonal a nikomu se za to, že už mám tento věk, 

nebudu zpovídat. Pane Šlachto, existuje tzv. antidiskriminační zákon. Já bych Vás chtěl 

upozornit, že ho překračujete. Ale abych pokračoval, paní primátorko, nyní k Vám. Musím Vás 

upozornit, že jsem nedostal v zákonné lhůtě odpovědi mé interpelace z posledních dvou 

zasedání. Možná, že jsem se dopustil chyby a že jsem si nevyžádal odpověď a neuvedl 

konkrétní osobu, od které ji požaduji. Možná, že je to moje chyba. A tak oznamuji, že odpověď 

žádám tentokrát a to konkrétně od Vás, protože si myslím, že jste jedna z nejzodpovědnějších 

osob, co ve vedení města jsou. To není přehánění ani lichotka, to je konstantace.  
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pane Gongole, takže já si to píšu, říkejte. 

 

Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Bylo zjištěno, že za poslední dva roky magistrát investoval 25 mil. Kč do projektů, které 

nebudou realizovány a jsou to tudíž zmařené projekty. Komise pro rozvoj dala radě města 

doporučení, protože ona rozhodnutí nemůže udělat, aby se rada zabývala opatřeními, která by 

takovéto projekty omezila. Otázka zní. Zabývala se rada tímto doporučením? A jaká opatření 

přijala? 

A druhá má interpelace zní: Paní primátorko, na minulém zasedání jsem předložil návrh, 

abychom se pokusili využít prostředků, které vláda v roce 2002 vyčlenila pro odstranění 

ekologických škod v Moravskoslezském kraji. Je tam dosud minimálně, co jsem si zjišťoval na 

úřadu pověřence vlády 6,8 mil. korun. Návrh spočíval v tom, abychom se pokusili požádat o 

dotaci na výstavbu wellness centra jako náhradu za odpočinkovou zónu, která byla následně 

využívána Dolem Dukla jako odkalovací rybníky. Vy jste hlasovala proti, což mě upřímně 

řečeno mrzí a překvapilo. Můžete mi sdělit důvody? Písemně prosím.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Dobře pane zastupiteli. Já tady k tomu Vašemu prvnímu bodu samozřejmě písemně i k tomu 

druhému. U toho bodu č. 2 těch 6,8 mil. korun. Miliard pardon. Prosím Vás, já to na každé 

schůzi, na regionální, stále konferenci, když jsem byla na Sdružení pro rozvoj 

Moravskoslezského kraje, s tím vždycky vystupuji. Protože na těchto jednáních je přítomen pan 

vládní zmocněnec Cienciala a já. Oni mě už tam všichni znají. Protože já s tím vždycky 

argumentuji. Dokonce i na kraji, když jsme měli sezení s panem hejtmanem, tak jsem 

vystoupila a po mně pan Šlachta. S tím, že ty peníze se někde ztratily, že se investovaly do 

Jihomoravského kraje kdysi v tom roce 2002. Já jenom nechápu, proč se to neřešilo už dávno. 

A že se realizovaly a bylo mi řečeno, že se z toho realizovaly pouze 4 velké projekty v těch 

Čechách. Ale já už jsem to tady na zastupitelstvu říkala a zbytek šel do Jihomoravského kraje a 

ten zbytek peněz! To mi nikdo nedokázal říct, kde to je. Jestli se to dá ještě čerpat?! Taky 

vystupuju i kvůli tomu slavnému RESTARTU, který oni prezentují Moravskoslezský kraj. 

Protože mám pocit, že ty peníze unikají taky do jiných měst, než která si to zaslouží ta města, 

která jsou postižená důlní činností. Takže už jsem taky vystoupila kvůli tomu, že mám trošku 

pocit, že projekty se nezrealizují. Jednou řeknou, že už mají nějakého pracovníka, auditora těch 

projektů, a že je vybraný. Teď na posledním Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 

řekli, že ještě nemají vybraného pracovníka. Pak jsem se ptala tedy, jestli jeden pracovník bude 

posuzovat všechny ty projekty. Dokonce si i starostové obcí tady okolních myslí, že těch 24 

mld. to jsou skutečné peníze, které leží někde na hromadě a jenom se rozdělí. Bohužel jsem 

byla vyvedena pak z omylu, kdy mi pan vládní zmocněnec řekl, že to jsou jenom napočítané 

hodnoty projektu, které leží v Praze. A že pracovníci, kteří mají s těmito projekty pracovat, se 

bojí do toho jít, protože se bojí toho, že budou za něco zodpovědní, za něco trestně stíhaní. 

Takže při každé takové schůzi vystupuji a ptám se na jedno a to samé. Dokonce, když jsme 

měli sdružení těch mikroregionů všech tří, tak byl pan vládní zmocněnec Cienciala přítomen i 

s panem náměstkem hejtmana. A tam všichni pochopili, že se vlastně nejedná o skutečné 

peníze, které by byly vyčleněny. Taky jsem upozornila na to, že se udělalo jezero v Hlučíně 

nebo v Opavě. Já už… v Hlučíně za půl mld. korun. Místo toho chtěla Karviná taky tam udělat, 

zrekonstruovat nebo zprovoznit to jezero, ale na to se peníze nedaly. Tak jsem trošku na to 

upozornila, že by ty peníze měly jít tady do těchto měst a těch 3 krajů, které jsou pro ten 

RESTART udělány. Takže teď už víc nelze udělat. Uvidíme, jak budou další jednání probíhat 

dál. Takže chcete k tomu ještě něco podotknout, ano?! S technickou poznámkou, ano?! 
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Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Ano, s technickou. Paní primátorko, mě to ještě myslí logicky. Já jsem se ptal, proč jste 

hlasovala proti tomuto návrhu. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Proti tomu návrhu na Dukle. My teď… dobře. Protože my teď řešíme tady jiné investiční akce, 

které máme v plánu, proto jsem hlasovala proti. Pan zastupitel Ptáček. 

 

INTERPELACE č. 13       MMH/41 222/2018 

 

Mgr. Tomáš PTÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Ještě jednou hezké pozdní odpoledne paní primátorko, vedení města, kolegyně, kolegové, 

vážení hosté. Já mám dvě věci, které mě ještě tak rychle napadly, když tady byly ty chodníky, 

já to řešit nebudu. Jenom bych chtěl poprosit, aby příště až se bude zvažovat nějaká 

cyklostezka, dejme tomu i ve městě, aby se zvážilo, zda ji neudělat z jednolité asfaltové plochy, 

z jednoho materiálu, protože spousta dětí jsou příznivci in-line bruslí. Využívají  

in-line bruslí i k cestě do školy. A na těch zámeckých, na té zámecké dlažbě to moc nepojezdí a 

spíš to hrozí nějakým úrazem. Odpovědnost za ten úraz potom nevím, kdo ponese, protože za 

stav toho odpovídá vlastník. Tak to jsou jenom takové podněty od rodičů, které sbírám ve 

škole, když se s nimi občas setkám.  

Druhá věc, na to bych prosil odpověď písemně, ať to nezdržujeme. Zajímalo by mě, jakým 

způsobem má město pořešeno GDPR. Zdali už je vybrán pověřenec města, jakým způsobem 

pověřenec města byl vybrán nebo byl určen, protože samozřejmě za měsíc to vypukne a já ještě 

nemám z města žádné informace, jak si mám například zabezpečit počítač zastupitele atd. atd. 

Dejme tomu, protože… 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Dobře, takže odpovíme písemně.  

 

Mgr. Tomáš PTÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Tak a paní zastupitelka Tomaniecová. 

 

INTERPELACE č. 14       MMH/41 227/2018 

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Už jsme to mohli mít za sebou. Můžu poprosit ještě ty poslední fotky 4, které tam byly? 

Děkuju. Jedná se mi o to, že jsem si sedla na lavičku v dětském parku za polyfunkční budovou 

v centru, jak je ta ulice Fibichova. A tadytodle ne, k tomu potom. A takhle kolem laviček, na 

chodníku, pod lavičkami je prostě spousta vajglů. Všimla jsem si.. nedopalků.. Všimla jsem si, 

že tam posedávají mladí, kteří si pěkně zakouří, teď to tam jde na děti. A oni to vezmou, místo, 

aby se zvedli a odnesli to do popelnice, tak to hodí pod sebe. Dvě věci! Ověřila jsem si u pana 

ředitele SSRZ, že máme ňáký řád, který by měl fungovat a v něm je zákaz kouření. Myslím si, 

že by bylo záhodno, aby Městská policie občas prošla a za znečišťování toho veřejného 

prostranství i příp. za porušování toho řádu se s těmito, řekněme výtržníky, vypořádala. 

Nehledě na to, že zrovna v tu sobotu a neděli, kdy bylo opravdu krásně, bylo plno těch dětí 

v parku. Si myslím, že by tam ta Městská policie zrovna mohla procházet a ne sedět asi o 200 

metrů dál v autě Na Nábřeží. To je jenom jedna věc.  
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Druhá věc: chtěla jsem se zeptat, na Lučině máme spoustu takhle spadaných stromů. Leží i 

různě přes ty stezky i kudyma chodí chodci. Některé jsou vyvrácené jakoby úplně, některé jsou 

polámané a visí a opírají se o různé stěny, o různé jiné stromy, pardon. A tak jsem se chtěla 

zeptat, jestli se toto nějak řeší. Protože si myslím, že by to mohlo být nebezpečné, když to na 

někoho spadne. Tak to je jenom taková menší připomínka.  

Co se týká, ještě zpátky k tomu kouření. Nevím, jestli to máme dáno vyhláškou nebo jestli 

bychom se neměli zaměřit třeba na to, že bychom přímo v těch dětských parcích dali vyhlášku 

zákazu kouření, jo?! A ještě mám minutu, tak bych chtěla doplnit bod jednání zastupitelstva o a 

text toho jednání nebo toho bodu by byl asi takovýto: Zastupitelstvo statutárního města 

Havířova schvaluje částku 750 tis. Kč, ušetřenou z nevyplacení mimořádných odměn, vyčlenit 

na revitalizaci či výstavbu nových dětských hřišť, např. ve dvorcích mezi bytovými domy. 

Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Paní zastupitelko, děkuji za příspěvky. Já jenom jsem chtěla k hlídkám Městské policie. Prosím 

Vás, oni mají 12-ti hodinové směny od 7 do 7, pěší hlídky. Nemůžou stát na jednom místě, 

mají celý rajón dost velký kolem sebe, taky si stěžují občané. A teď by všichni chtěli mít toho 

strážníka na jednom místě jako nějakou strážnou věž. A to prostě nejde! Oni chodí. A že zrovna 

Vy tam jste a není tam strážník a někdo z mladých kouří, hází ty nedopalky na zem, to ať si 

šáhnou do svého svědomí. Taky proto, aby tam v okolí dětských hřišť a parku se tam v okolí 

nekouřilo. Aby to tam ti mlaďoši neviděli. Jo, já jsem pro, ale to teď tady nevyřešíme. A taky 

kdybyste si zkusila jim říct, aby tam nekouřili, tak byste si asi vyslechla svoje, jo, od dnešních 

mladých. Ale toto je jako věc podstatná. Ale druhá věc je ta, že ti, co kouří, tak když to tam 

hází a nemůžou jít se zvednout a hodit to do koše, to už je problém, který už nevyřeší ani 

strážník zrovna, když tam není. To bychom asi museli mít těch strážníků 600. Zaplatili bychom 

je a rozmístili je po městě, jak ty makety těch strážníků u těch škol a tak různě. Jo, ono to nejde. 

Oni mají… Oni si nemůžou ani sednout někde na lavičku ani někde, jak někdy tady bylo, 

zaznělo, že si někde odpočívají. To vůbec není pravda, oni obchází… Když jedou autem, jedou 

autem, to je zase autohlídka, mají zase něco jiného naplánováno. No vyzkoušejte si to! Já jsem 

byla na těch směnách. Na té denní pěší i na té noční autohlídce. Opravdu to není nic 

jednoduchého a nezastaví se za celých 12 hodin. A o těch dětských hřištích se můžeme ještě 

pobavit, samozřejmě. A tam ty chodníky to už jsme řešili. A ty stromy spadlé, to je… Na to se 

podíváme, dáme Vám vědět. Paní zastupitelka… 

 

Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj (ČSSD) 

Já jenom, prosím Vás bych chtěla paní Tomaniecová fakt zareagovat. Protože zrovna nám 

včera v 5 hodin odpoledne jsem sledovala hlídku městských strážníků, kteří procházeli park Na 

Nábřeží a dětský koutek a dětské hřiště.  

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Já bych ještě odpověděl. Paní Tomaniecová, máte pravdu v jedné věci. Ono to asi půjde dát 

těžko z jedné kapitoly do druhé, z odměn do investic. Ale vzhledem k tomu, že jsme ušetřili, 

jak Vy říkáte, dneska 750 tis. Myslím si, že by bylo dobré dát to vedení na odměny. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

To byl žert! Takže paní Želinská. Prosím paní zastupitelka Želinská.  
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INTERPELACE č. 15       MMH/41 229/2018 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já ještě jednou a myslím si, že už naposledy. Já bych chtěla jenom krátce říct, že sice paní 

Tomaniecová použila nevhodné slovo, ale pan náměstek Šlachta tady urážel občana u jeho 

interpelace. Mám dojem, že jestli někdo pošle i tisíc stížností na magistrát, tak má na to právo. 

Jestli má odpracováno půlroku na šachtě nebo 30 let na šachtě, to není důvod k urážkám.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pan zastupitel Masarovič.  

 

INTERPELACE č. 16       MMH/41 232/2018 

 

Róbert MASAROVIČ MSc., člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Dobrý den. Já mám dvě věci. Jedno je lakonické konstatování, že když budu žít s doktorkou, 

nestávám se doktorem. A určitě se u mě nebudete chtít léčit. Takže kdyby náhodou někdo žil 

s majitelem stavební firmy, nestává se stavařem. Druhá věc je… Souhlasím s tím, aby strážníci 

Městské policie pokutovali každého, kdo páchá přestupek. Třeba čekatel na Peroutkovu cenu, 

Běčák Libor publikoval dnes v 6:24 článek „Chodníky Dlouhá“. A víte, co je na té fotografii?! 

Pozor, procházíte stavbou! Kdo prochází stavbou, měl by být Městskou policií popraven nebo 

jak to… A určitě né po stavbě slečno Tomaniecová. Vy, co nemáte ráda funkce. A tím bych asi 

dnešní své vystoupení ukončil.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji Vám. Paní zastupitelka Halíková. 

 

INTERPELACE č. 17       MMH/41 238/2018 

 

PaedDr. Milada HALÍKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Tak ještě jednou dobré odpoledne všem. Možná něco pozitivního na závěr, ale jenom 

z poloviny. Naše město je součástí různých sdružení a spolků. O mnohých tady dneska tady 

dokonce padla řeč. Paní primátorka hovořila o… 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Mikroregionu. 

 

PaedDr. Milada HALÍKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Ano, Mikroregionu Těrlické a Žermanické přehrady. Schvalovali jsme závěrečný účet Svazku 

obcí okresu Karviná a padly tady i názvy dalších sdružení a spolků, kde jsme členy. U 

některých z nich dokonce za poplatek, který jsme tady v zastupitelstvu schválili a souhlasili 

jsme tady s tímto členstvím, protože ho považujeme za důležité. Já bych, ale chtěla říct, možná 

připomenout, že jsme taky součástí velké rodiny, dokonce příhraniční rodiny, která se jmenuje 

Těšínské Slezsko, euroregionu. A tento euroregion, dámy a pánové, funguje už 20 let. Po 

celých 20 let je Havířov velice aktivní v tomto euroregionu a získali jsme odtamtud taky 

nemalé finanční prostředky na celou řadu aktivit. V minulém období, než došlo k posledním 

změnám na naší havířovské radnici, nás v této instituci, mohu-li to takto říct, berte to 

v uvozovkách, zastupoval tehdejší pan náměstek Ing. Heczko. Včera se uskutečnilo v polském 

Těšíně velké mezinárodní jednání, dneska má své pokračování, ale to velké bylo včera, které 

hodnotilo uplynulých 20 let. Na tomto jednání byli přítomni představitelé všech okolních měst 

a obcí. Byli tam přítomní také představitelé všech příhraničních regionů, které sousedí 
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s polskou republikou. Jediný, kdo nebyl přítomen a nemohl být tudíž ani jmenován a přivítán 

bylo město Havířov. Moje otázka tedy zní, proč?  

A to druhé, ta druhá půlka to pozitivní. Dovolte, abych vám sdělila, a myslím si, že je to velice 

záslužné a hezké zároveň, že mezi 6 oceněnými za 20-ti leté trvání tohoto euroregionu, byl i 

náš bývalý primátor Ing. Heczko, který tam s rukou předsedy toto ocenění převzal. Takže 

myslím si, že si zasloužíte, abyste toto věděli, abyste věděli, že tedy i takto se Havířov 

v minulosti prezentoval. A já bych si nesmírně přála, kdyby tomu tak bylo i do budoucna. A 

protože jsme v bodě interpelace, tak tedy zopakuju ten dotaz. Proč bez účasti vedení města 

Havířova? 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Paní zastupitelko, děkuji. Podívám se na ty pozvánky, kde to skončilo. Určitě to není tak, že 

bychom tam nechtěli nikdo jet.  

Já, ještě se vrátím k návrhu paní zastupitelky Tomaniecové, protože ten návrh byl do jednání 

dnešního… Zastupitelstvo města Havířova schvaluje částku 750 tis. Kč, atd. na dětská hřiště. 

Takže budeme hlasovat o tomto návrhu.  

 

Hlasování o návrhu Bc. Tomaniecové: 

Pro: 14 

Proti: 1 

Zdržel se:                 6 

Nehlasoval:   19 

Omluveni: 3 

Přítomno celkem 40 členů 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 14, proti 1, zdrželo se 6, nehlasovalo 19, tento návrh podpořen nebyl.  

A protože nikdo další v rámci interpelace nebyl přihlášen, končím interpelace.  

Děkuji vám všem za aktivní účast na schůzi, zasedání Zastupitelstva města Havířova a přeji 

pěkný zbytek dne. 

 

KONEC 

 
 

16:37 min. 

 

 

 

 

 
V Havířově dne: 02.05.2018 

Zapsala: Lucie Wilčková v. r.,   

    referentka kanceláře primátora                           ……………………………………… 

 

 

Přílohy zápisu: 
Příloha č. 1 -  prezenční listina (8 listů) 

Příloha č. 2 -  Materiály pro 25. zasedání ZMH (originály včetně svolání) 
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O  V  Ě  Ř  E  N  Í 
 

zápisu z 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 23.04.2018 

v sále Kulturního domu RADOST 
 ___________________________________________________________________________ 

 

      Ověřil/la jsem zápis ze 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

          konaného dne 23. dubna 2018  v sále Kulturního domu RADOST. 

 

 Potvrzuji svým podpisem, že zápis odpovídá průběhu zasedání  

 a přijatým usnesením. 
 

 

 

 

Bc. Monika HAVLÍČKOVÁ  v. r.        

členka Zastupitelstva města Havířova                                …………..………………………. 

 

 

 

Ing. Eva ŠILLEROVÁ    v. r.  

členka Zastupitelstva města Havířova                                 .…………..………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ  v. r.    Ing. Karel ŠLACHTA  v. r. 

primátorka města                    náměstek primátorky    

                                                                   hospodářský rozvoj   
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