
Stranka c. 1 z 1

Zadost o poskytnuti informace

V Havifove dne 6.4. 2017

Ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pfistupu k informacim Vas zadam o poskytnuti
nasledujici informace. Prosim o zaslani dokumentu:

Zapis o prubehu 17. zasedani zastupitelstva mesta Havifova
ze zasedani dne 27.2. 2017

Jakmile bude tento dokument k dispozici v elektronicke podobe

Ve smyslu §17 odst. 2 zakona c. 106/1999 Sb. zadame o potvrzeni pfedpokladane vyse uhrady
nakladu, budou-H uctovany. Informaci zadam poskytnout v pisemne forme a zaslat primarne e-
mailem ci poskytovatelem postovnich sluzeb na nize uvedenou adresu. Za jejich poskytnuti pfedem
dekuji.

Dekuji

S pozdravem
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Odesilatel (e-mail)

Odesilatei Qmeno)

Pfedmet 2adost o poskytnuti informace

Stav podpisu Zasilka neni podepsana

Certifikat

Platnost od do
Seriove cislo
Vystavitel

Pfilohy Nejsou pfipojeny zadne pfilohy

V tele zpravy neni zadny text.
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Podpis:
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Wilckova Lucie

Od: Wilckova Lucie
Odeslano: 12. dubna 2017 14:33
Komu:
Pfedmet: uapovea na ̂ adu&i u posn^nuti informaci
Prilohy: ZAPIS 17. ZMH, 27 02 2017 anonym verze.pdf

Va'zena pam Dobsovicova,

v priloze Vam zasilam pozadovany Zapis ze 17. zasedani ZMH, ktere se konalo 27. unora 2017, ve smyslu zakona c.
106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim.

S pozdravem

Lucie WILCKOVA
referent odboru kancelaf primatora

Magistral mesta Havifova
> Svornosti 86/2, 736 01 Havifov-Mesto
o tel. : +420 596 803 228

wilck^ya,lucie@h_ayirov-citv-cz
www.havirov-city.cz

Selfeme naSe lesy1 Zvazte, prosim. nutnost tisku teto zpravy'



 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/13 695/2017 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie @havirov-city.cz 
  

DATUM: 07.03.2017   
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ze 17. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
 

 

konaného dne 27.02.2017 

v Kulturním domě RADOST 

v Havířově 
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         Zápis ze 17. zasedání  

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 27.02.2017 
 

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté a z hostů bych ráda přivítala na dnešním zasedání 

pana senátora a zároveň starostu města Bohumína pana Ing. Víchu. Dobrý den. Je právě 13:00  

a oficiálně zahajuji 17. 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 všech 43 členů. Je nás tedy nadpoloviční 

většina, takže dnešní zasedání je schopno se platně usnášet. Od 15 hodin bude omluven pan 

zastupitel Mgr. Daniel Vachtarčík a to z pracovních důvodů. 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.  

 

 

661/17ZM/2017  

13:02hod. 

1. Schválení předsednictva 17. zasedání ZMH dne 27.02.2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Přečetla bych nyní návrh usnesení, Zastupitelstvo města Havířova schvaluje předsednictvo  

17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.02.2017  

ve složení: Mgr. Jana Feberová, primátorka města, Bc. Josef Bělica, náměstek primátorky  

pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský 

rozvoj, Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj a Ing. Milan Menšík, 

tajemník Magistrátu města Havířova. Chtěl by někdo doplnit toto pracovní předsednictvo  

o další členy? Nikdo. Vzhledem k tomu, že návrh na doplnění předsednictva nebyl podán, 

nechávám hlasovat o pracovním předsednictvu v navrženém složení.  

 

Hlasování o předsednictvu: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 661/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.02.2017 

ve složení: 
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         Zápis ze 17. zasedání  

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 27.02.2017 
 

Mgr. Jana Feberová, primátorka města  

Bc. Josef Bělica, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj 

Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 43, 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 3x a na této schůzi bylo přijato 210 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 1x. Z každé schůze této komise je pořizován zápis, 

který je založen na odboru kancelář primátora. Nyní přistoupíme ke schválení programu 

dnešního zasedání. 

 

 

662/17ZM/2017  

13:06hod. 

2. Schválení programu 17. zasedání ZMH, konaného dne 27.02.2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

Máme zde doplňující informace a to u bodu č. 6 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku 

z hlediska činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2016, vyhodnocení 

stavu bezpečnosti a veřejného pořádku Policie ČR na teritoriu města Havířov a okolí za rok 

2016, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 

2016. U tohoto bodu budou přítomni hosté plk. Ing. Bc. Miloš Pollak, MBA, vedoucí ÚO 

Karviná Policie ČR; npor. Bc. Daniel Sekanina, vedoucí DI Karviná; npor. Mgr. Petr Čížek, 

vedoucí oddělení PČR  Havířov 1; npor. Bc. Petr Draslík, vedoucí oddělení PČR Havířov 3; 

npor. Ing. Pavel Budina, velitel stanice HZS Havířov; Emanuel Došlík, starosta JSDH  

Havířov-Město; Mojmír Stachura, velitel JSDH Havířov-Životice.  

Bod č. 22 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov - k tomuto bodu jsou 

pozváni ve 14 hodin zástupci společnosti ASENTAL GROUP projektový manažer pan Roman 

Kudela a ředitelka speciálních projektů paní Marcela Tomášková. K tomuto bodu byl dále 

pozván jednatel společnosti MERKUR DEVELOPMENT s.r.o. pan Gabriel Figeľ, ale ten svou 

účast bohužel nepotvrdil a nedalo se s ním spojit. 

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

nemá, přistoupíme k hlasování. Prosím o hlasování. 

 

  

http://www.havirov-city.cz/
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         Zápis ze 17. zasedání  

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 27.02.2017 
 

Hlasování o návrhu programu: 

Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 662/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27. února 2017 

dle přílohy 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 43, konstatuji, že navrhovaný program byl schválen. Součástí každého programu zasedání 

zastupitelstva jsou vystoupení občanů a interpelace zastupitelů. V programu jsou zařazeny jako 

bod č. 30, budou zařazeny dvě hodiny po začátku dnešního zasedání (cca 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. 

Bod č. 3 Zvolení ověřovatelů zápisů o průběhu 17. zasedání ZMH, konaného dne 27.02.2017.  

 

 

663/17ZM/2017 

13:08hod. 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 17. zasedání ZMH,  

konaného dne 27.02.2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Návrh usnesení zní takto: Zastupitelstvo města Havířova volí jako ověřovatele zápisu  

o průběhu 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.02.2017  

paní Ing. Evu Šillerovou a pana Mgr. Tomáše Ptáčka.  Chtěla bych se zeptat, zda má někdo jiný 

návrh? Nikdo. Dále bych se chtěla zeptat,  zda navržení členové zastupitelstva  

paní Ing. Eva Šillerová a pan Mgr. Tomáš Ptáček tuto nominaci přijímají? Prosím paní 

inženýrku a pana Mgr. Ptáček. Děkuji. Vzhledem k tomu, že jiný návrh nebyl podán,  

a ověřovatelé nominaci přijali, nechávám hlasovat o předneseném návrhu.  
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         Zápis ze 17. zasedání  

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 27.02.2017 
 

Hlasování o zvolení ověřovatelů: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 661/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 27.02.2017  

paní Ing. Evu ŠILLEROVOU (KDU-ČSL) 

pana Mgr. Tomáše PTÁČKA (KSČM) 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 43, ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návrhu.  

Bod č. 4 Zpráva o ověření zápisu z 16. zasedání ZMH, konaného dne 23.01.2017. 

 

 

664/17ZM/2017 

13:11hod. 

4. Zpráva o ověření zápisu ze 16. zasedání ZMH, konaného dne 23.01.2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Havířova bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu  

z 16. zasedání ZMH, konaného dne 23. ledna 2017. Na 16. zasedání ZMH byli jako ověřovatelé 

zápisu určeni paní Bc. Monika Havlíčková a pan Vojtěch Kozák. Oba ověřovatelé zápis  

z 16. zasedání zastupitelstva ověřili a potvrdili svým podpisem, že odpovídá průběhu zasedání 

a přijatým usnesením. Nyní žádám ověřovatelku paní Bc. Moniku Havlíčkovou, aby v souladu 

s Jednacím řádem ZMH podala zprávu o ověření správnosti zápisu. 

 

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

Vážená paní primátorko, vážení členové rady, kolegyně a kolegové. Zápis z 16. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova jsem přečetla, podepsala avšak musím se bohužel omluvit, 

nevšimla jsem si malé drobnosti hned v bodě 1, kdy je ve schválení předsednictva schválen  

i pan náměstek Šlachta, ačkoliv byl z tohoto jednání omluven. Zbytek zápisu, ale odpovídá 

jednání. 
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         Zápis ze 17. zasedání  

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 27.02.2017 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Žádám ověřovatele pana Vojtěcha Kozáka, aby v souladu s Jednacím řádem ZMH 

podal zprávu o ověření správnosti zápisu. 

 

Vojtěch KOZÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Vážená primátorko, vážení kolegové, vážení hosté. Zápis z 16. zasedání zastupitelstva jsem 

přečetl a správnost jsem stvrdil svým podpisem.  
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

Nikdo. Protože ke zpracovanému zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 23. ledna 2017 nebyly vzneseny žádné jiné připomínky až na námitku paní 

zastupitelky Havlíčkové, budeme hlasovat o tom, že zprávy ověřovatelů Zastupitelstvo města 

Havířova bere na vědomí. A bude se ještě upravovat tento zápis. Takže prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                           42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 664/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 16. zasedání ZMH, konaného dne 23. ledna 2017 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 42, nehlasoval 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. Nyní přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů dle schváleného 

programu a začneme bodem č. 6. Takže bod č. 6 Vyhodnocení stavu veřejné.. Aha Kontrola 

plnění usnesení.. pardon teda, takže Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova.   
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         Zápis ze 17. zasedání  

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 27.02.2017 
 

665/17ZM/2017 

13:12hod. 

5. Kontrola plnění usnesení 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:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 665/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

 

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:  

úkoly: krátkodobé  

 

464/12ZM/2016 Prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město 

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

úkoly: krátkodobé  

 

364/9ZM/2016 Prodej části pozemků parc.č. 952 a parc.č. 951/1, k.ú. Havířov-město a zřízení 

pozemkové služebnosti 

427/11ZM/2016 Úplatný převod splaškové kanalizace v lokalitě „U Křížů“, k. ú. Bludovice,  

do majetku města  

526/14ZM/2016 Prodej částí pozemků  parc.č. 2655/2 a parc.č. 2655/3, k.ú. Pr. Suchá 

587/15ZM/2016 Prodej pozemku parc.č. 2299, k.ú. Prostřední Suchá 

595/15ZM/2016 Darování movitých věcí příspěvkové organizaci   

596/15ZM/2016 Darování souboru movitých věcí příspěvkové organizaci MŠ Přímá,  

Havířov – Podlesí                                                                                                   

597/15ZM/2016 Darování movitých věcí příspěvkové organizaci ZŠ Gen. Svobody,  

Havířov-Šumbark   
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         Zápis ze 17. zasedání  

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 27.02.2017 
 

645/16ZM/2017 Předání majetku pořízeného z dotace k hospodaření příspěvkové organizaci 

Sociální služby města Havířova - Poradenské centrum KHAMORO   

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 43, usnesení bylo přijato.  

A teď už slíbený bod č. 6 Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské 

policie Havířov na území města Havířova za rok 2016, vyhodnocení stavu bezpečnosti a 

veřejného pořádku Policie ČR na teritoriu města Havířov a okolí za rok 2016, vyhodnocení 

činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2016  

 

 

666/17ZM/2017 

13:33hod. 

6. Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie  

Havířov na území města Havířova za rok 2016, vyhodnocení stavu 

bezpečnosti a veřejného pořádku Policie ČR na teritoriu města Havířov  

a okolí za rok 2016, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných 

hasičů na území města Havířova za rok 2016  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím paní poslankyni Halíkovou. 

 

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

Děkuji. Dobrý den vážená paní primátorko, kolegyně a kolegové zastupitelé, vážení hosté. 

Máme před sebou obsáhlý materiál, který vždycky jednou za rok je předmětem jednání našeho 

zastupitelstva. Já jsem ráda, že tak jak jsme tady navrhli v nedávné minulosti, že součástí 

projednávání tohoto materiálu především z hlediska činnosti Městské policie, kde jsme jako 

město zřizovatelem, se hodnotí také součinnosti s Policií ČR. Dovolte mi, abych vás 

informovala, že musím tady říci slovo bohužel, až na konci volebního období  Poslanecké 

sněmovny, čili v letošním kalendářním roce projednáváme jak se říká a máme na stole a prošlo 

v Poslanecké sněmovně 1. čtením novela zákona, který má upravit pravomoce Městské policie 

a má upravit některé body, které se týkají součinnosti s Policií ČR. Já ve svém, z hlediska toho, 

že jsem v minulém volebním období pracovala i v podvýboru, který se touto tématikou 

zabýval. Tak musím konstatovat, že považuju za velice nešťastné, že se tento bod dostává  

na jednání zase až v závěru volebního období, a že to jakou nabude nakonec usnesení podobu  

a zda vůbec bude tento zákon upraven asi v tuto chvíli neví nikdo. Chtěla bych ale říct, že 

z mého pohledu je dobře a za to bych chtěla poděkovat všem složkám na území města, že tady 

se součinnost městské a státní policie vždycky dařila. Je to samozřejmě především o lidech  

a věřím, že i v současném období tomu není a nebude jinak. Jeden ale takový závažný bod, 

který jsem chtěla prokonzultovat a musím tady říci, že je mi líto, že jsme zatím nenašli 

potřebný čas s vedením Městské policie. Je skutečnost, kterou tento návrh zákona obsahuje  

a byla bych možná ráda, kdyby od přítomných hostů, eventuélně i od pana ředitele Městské 

policie to zaznělo i na tomto fóru, zda je nebo není šťastný návrh, který říká, že by do budoucna 

příslušníky Městské policie mohli být absolventi středních škol již od věku 18 let. Toto znění 

zákona je samozřejmě v kolizi se současným zněním zákona o držení zbraní, který říká, že  
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se zbraní je možno vykonávat tuto službu až od 21. Na tuto připomínku zazněl z řad 

navrhovatelů nebo zazněla odpověď, která říká, že nevidí jako problém, aby strážníci od 18  

do 21 let tuto službu u městských policií vykonávali, ale samozřejmě beze zbraně. Nejsem 

v této věci úplným odborníkem, osobně mi to připadá jako velice nešťastné řešení a byla bych 

ráda, kdyby se kompetentní jak představitelé státní policie, tak i naší Městské policie mohli 

k tomuto vyjádřit, protože je to záležitost, která může do budoucna ovlivnit činnost naší 

Městské policie nejenom u nás ve městě Havířově, ale i na celostátní úrovni. Já samozřejmě 

vím, že v současné době je zájemců o práci v městské policii víc než kolik jich může 

v současné době městská policie přijmout a zaměstnat. Přesto si myslím, že ten postup, který 

jsem tady naznačila a který je obsažen v návrhu zákona osobně považuju za nešťastný. Dovolte 

mi se zmínit ještě o jedné věci, která je obsažena v materiále, ale osobně se domnívám, že je 

potřeba ji tady připomenout a poděkovat. Poděkovat za činnost naším havířovským 

dobrovolným hasičům a poděkovat za to, jak skvělé jméno nadále dělají našemu městu 

Havířovu za organizování celostátní soutěže pro mladé požárníky. Řekla bych, že požární sport 

patří k jedněm velice významným z hlediska prevence pro naše nejmenší a jsem velice ráda,  

že obětavostí našich dobrovolných hasičů tato akce probíhá a věřím, že bude probíhat i nadále  

a že najdeme i z hlediska našeho statutárního města Havířova i pro příští rok finanční 

prostředky pro to, abychom tuto akci podpořili a dokázali v našem městě udržet. Děkuji  

za pozornost. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Já bych chtěla jen.. tady zazněla slova díků.. Já jsem byla také na to připravená  

až budou vystupovat naši hosté tady k tomuto bodu. Ale držme se prosím Vás limitu 3 minut, 

abychom tady toto neprotahovali. Já vím, že slova paní poslankyně byla na místě a jsou tady 

poděkování, těch není nikdy dost, ale budeme dodržovat ten časový limit. Pan zastupitel 

Gongol. 

 

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

Dobrý den. Doufám, že limit dodržím a že nebudu muset být upozorňován. Já se chci jenom 

vyjádřit k té zprávě, kterou jste předložili. Je to obvyklý materiál, jak už tu bylo řečeno a podle 

mého názoru je tak obsáhlý. Nevím, jestli je to nutné?! Ale řekl bych, že je opravdu obsáhlý  

a bohužel nevím, jestli jste všichni jako zastupitelé, jste si ho úplně celý přečetli. Jde  

o hodnocení vesměs pozitivní a z mého pohledu však by se měl více věnovat tomu, co  

se v Havířově nepodařilo. co je třeba zlepšit. Jen namátkou bych třeba zmínil, jak je v Havířově 

Městská policie úspěšná třeba ve sprejerství. Jak známo ten zákon o sprejerství je už 15 let 

v účinnosti a bohužel nevím, jestli vůbec byl v Havířově někdo postižen a jestli Městská policie 

někoho přistihla, tedy již minimálně 15 let zákon působí. A na závěr paní primátorko, slyšel 

jsem Váš rozhovor na stanici Polar. Podle Vašeho názoru do 19.12.2016 vládl v Havířově svrab 

a neštovice lidově řečeno, ale to hodnocení, které tady je, je vesměs pozitivní a já si myslím,  

že a to už tady bylo řečeno, že je třeba naší Městské policii ji za ten stav, který je v Havířově 

poděkovat. Ale kdo je hodnocen za celý rok 2016 jako pozitivní, to si nechám pro sebe. Není  

to v rozporu s tím, co hlásáte v televizi paní primátorko. Konec konců  více jak půlroku byla 

ČSSD, ale i ANO v koalici.. Inu úspěchy mají mnoho otců, neúspěchy zůstávají sirotou. Taky 

se říká „poslední pták, který kálí do vlastního hnízda“ 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pane Gongole, děkuji tedy za Váš příspěvek, i když tady to, co jste vkládal jako z mých úst,  

že tady vládne nějaký.. že tady vládnou nějaké neštovice a svrab.. v životě jsem neřekla  

a za tím si stojím. Nevím, kde jste to slyšel, kde jste to četl, možná by bylo dobré, kdybyste mi 

to přišel ukázat někdy, ale tady tyto věty jste ode mě nemohl v žádném případě nikdy slyšet. 
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mimo mikrofon výstup pana Gongola. Ale nebudeme si plést tady pojmy s dojmy. Jo, opravdu, 

protože Vy jste to tady u mikrofonu řekl, jakože jsem to řekla. Dobře, nebudeme už.. Děkuji, 

pan zastupitel Masarovič. A ještě technická poznámka paní Kristlíková, paní zastupitelka 

Kristlíková. Pardon pane Masaroviči. 

 

Alice KRISTLÍKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Přeji všem krásný den. Já bych chtěla jenom na malé vysvětlení, paní poslankyně má právo  

a má výjimku z Jednacího řádu a může mít příspěvek, jak dlouhý potřebuje. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

V pořádku paní zastupitelko, já jsem nepřerušila paní poslankyni ani jsem nějakou výtku, 

jenom obecně jsem chtěla říct, že budeme dodržovat ty 3 minutové limity, jo?! Děkuji. A teď 

už pan zastupitel Masarovič.  

 

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

Já bych se chtěl vyhnout ňákým obvyklým politickým klišé na téma bezpečnost. Občany tohoto 

města politika ve vztahu k bezpečnosti nezajímá. Chtěl bych asi poděkovat, jak příslušníků 

Městské policie, státní policie, tak hasičům, ne za přípravu soutěží, ale za to, že to město stále 

funguje, že tady bezpečnost je na poměrně vysoké úrovni, že funguje hasičský sbor, že je 

zabezpečenej pořádek, že se tady dá v noci projít městem bezpečně, aniž by někdo někoho 

zabil, oloupil nebo znásilnil. To je vše, děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Já bych chtěla jen, ještě než dám prostor naším hostům, říct jednu změnu. Já jsem tady 

jmenovala pana Mojmíra Stachuru, velitele JSDH za Životice, místo něj je tady zástupce 

velitele pan Hanusek Daniel. Než ještě přikročíme k tomu, že někteří hosté nám budou chtít 

něco říct, já sama za sebe bych k dobrovolným hasičům řekla toto: V sobotu proběhla pohárová 

soutěž. Byli jsme tam s panem zastupitelem Niemiecem se podívat, byla jsem tam celé 

dopoledne a opravdu těch dětí kolik tam.. Bylo tam zhruba 650 dětí, teď přesně nevím. Bylo  

to krásné je pozorovat, jak jsou zapáleni pro tento hasičský sport a byla vidět pěkná příprava  

a vlastně jak to měli všechno časově naplánované. Takže za to vám pánové děkuji. A nyní ještě 

bych mohla říct taky o té součinnosti Městské policie s Policií ČR. Byla jsem na jedné schůzce, 

která proběhla a viděla jsem, jak je to tam všechno v takové, neříkám přátelské atmosféře, ale 

že o sobě vědí, a že spolu spolupracují a měla jsem z toho dobrý dojem. Prošla jsem si i 

služebny Městské policie tady v Havířově i detašovaná pracoviště, tak já si myslím, že pánové, 

ale i dámy, které tam jsou, dělají svou práci pořádně. A teď už bych poprosila pana zastupitele 

Murase. 

 

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

Dobrý den paní primátorko, kolegyně, kolegové, vážení hosté. Já jen stručně zareaguji na ty 

připomínky, které tady padly. Co se týče věku 18 let, tak tuto v podstatě žádost o novelizaci 

nepodávalo město Havířov, podávaly je velká města jako Praha, Brno. Jedná se o to, že 

nedostává se nám zaměstnanců, tak jak bychom chtěli, a tak některá ta velká města uvažují o 

tom, že by v postatě v souladu, tak jak má i Policie ČR a zaměstnává příslušníky od 18 let, tak 

že by i městské policie by měly tyto hochy. Není to úplně takhle asi možné, protože pořád 

zůstává podmínka, že musí mít úplné středoškolské vzdělání, tzn. je předpoklad, že nejdříve 

v 19 letech odmaturují a pak se mohou stát strážníky. A fakt je ten, že zákon o zbraních a 

střelivu jasně říká, že od 21 let, ale v zákoně o obecní policii není řečeno, že strážníci musí být 

ozbrojeni. Je to město vedle obce, každý to má jinak, je tam to, že mohou. Takže my jsme 

k tomu nezaujali žádné stanovisko ani kladné ani záporné, protože nás se to v této chvíli netýká 
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nějakým podstatným způsobem. A co týče pana Gongola, tak si dovolím jenom takovou věc, že 

nemáme rozebráno v té zprávě, byť jste říkal, že je hodně obsáhlá, tak kdybychom tam měli 

rozebrat všech 21 tis. přestupků a 110 oznámení o trestných činech, museli bychom všechny 

nejen sprejerství, ale nemyslím si, že by v této chvíli bylo sprejerství v Havířově nějakým 

zásadním problémem.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pan náměstek Šlachta. 

 

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

Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já bych za sebe taky chtěl poděkovat všem policistům, 

Městské policii, hasičům za práci, kterou vykonali v loňském roce. Co teda jsem 

v zastupitelstvu, to už je dost dlouho, zpráva byla vždycky takhle rozsáhlá a já za ni děkuju, 

protože se jednou za rok dozvím, jak v tomto městě je svobodno, jak je bezpečno. Je pravda, že 

pan Gongol vzpomíná asi na doby, kdy bylo bezpečněji, kdy pořádek ve městě řídilo STB a 

lidové milice. Takže to byly doby, které možná pro něho byly krásné, ale já si pamatuju, že 

každého 21. srpna byly mladí lidé v Havířově zbiti lidovými milicemi, tak to vypadalo ještě 

nedávno. Děkuji vám. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Aha ještě máme zastupitele Bureše přihlášeného.  

 

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

Dobrý den všem v sále. Musel jsem zareagovat na připomínku pana Šlachty. V 85., když ještě 

byli u moci komunisté, jsem byl už příslušníkem Sboru národní bezpečnosti a nevím, že by nás 

někdo řídil jako STB. My jsme normálně vykonávali práci. Tak takovou hloupost, co jste řekl, 

to byste neměl vypouštět. Děkuji.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Ještě jednou pan náměstek Šlachta. 

 

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

Pane Bureši, že máte krátkou paměť, to my všichni víme. Ještě včera jste byl v ANO a dneska 

někde jinde. Vy máte opravdu krátkou paměť.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Tak pan náměstek Heczko. Omyl, pan zastupitel Pawlas, pardon.  

 

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

Vážená paní primátorko, já bych se chtěl zeptat pana náměstka Šlachty, jestli byl členem KSČ 

před rokem 89 nebo byl nestraník a bojoval proti režimu.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Já myslím, že teď tady táto diskuze už trošku jde někam jinam než bychom chtěli tady 

vyzdvihnout práci naší policie, ať už městské, české nebo hasičů. A já bych dala prostor naším 

hostům, které jsem tady zmiňovala, pokud některý z vážených pánů by chtěl něco říct, máte teď 

prostor.  

 

Emanuel DOŠLÍK, velitel JSDH Havířov-Město 

Dobrý den dámy a pánové. Já jsem Emanuel Došlík, velitel dobrovolných hasičů  
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v Havířově – Město. Chtěl bych teda poděkovat za to, že jste vzpomněla naši soutěž. Velice  

si toho vážím, nicméně bych chtěl zastupitelům říct: Město Havířov má jednotky sboru 

dobrovolných hasičů a má sboru dobrovolných hasičů. Sbor dobrovolných hasičů je občanské 

sdružení působící na úseku požární ochrany. Jednotky sboru dobrovolných hasičů jsou zřízené 

Magistrátem města Havířova ze zákona tak, jako máte Městskou policii, tak máte Jednotky. 

Obodvoje spolu v podstatě jako nesouvisí, jo, to, že ti lidi jsou jak v jednotce, tak ve sboru to 

ano. Já bych.. nevím, k čemu bych vám to přirovnal, ale prostě jednotka je zřízená městem, tito 

lidé musí mít zdravotní prohlídky, musí chodit k doktorovi, musí splňovat určitě požadavky a 

jsou to občané města Havířova. Co se týče rozpočtu pro jednotky, tak jenom bych vám chtěl 

říct, pro příští rok pokud nenastane nějaké zvýšení, tak začínáme mít problémy. Jo, začínáme 

mít problémy. V těch zprávách, co vám tady předkládám poslední 4 roky, jste to asi moc 

nevycítili. Já tam toho moc nepíšu, protože nevím, jestli to opravdu někdo čte nebo ne. Ale 

pokud jsme měli milion na provoz dvou jednotek v roce 2000, tak v roce 2016 už nám ten 

milion nestačí. Už teď v podstatě já mám utracené polovičku na ochranné prostředky, kdy mám 

40 tis. na ochranné prostředky pro 25 hasičů. A když chci vystrojit jednoho nového hasiče, tak 

to mě stojí 35 tis. Tak jenom, abyste si udělali představu a pro příští rok, jak se bude podávat 

rozpočet, aby se prostě na to myslelo. Děkuji.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji panu Došlíkovi a ještě než dáme prostor dalším hostům, tak pan náměstek Bělica. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Dobrý den dámy a pánové, paní primátorko. Já jsem minulý týden byl navštívit jednotku a sbor 

dobrovolných hasičů v Havířově-Šumbarku. S panem Došlíkem jsme na toto téma jednali. 

Vězte pane Došlíku dneska jsme tuto záležitost probírali na poradě vedení a budeme se celou 

problematikou financování jednotek a sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova 

velmi pečlivě zabývat.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Ještě z hostů by chtěl někdo něco říct nebo se pochlubit něčím, pánové? Já vás nebudu 

trápit, takže děkuji. A pokud se nehlásí nikdo další do rozpravy… Ještě máme?! Ne. Tak  

končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                          42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 666/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í   
 

vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti dle předložené Výroční zprávy  

za rok 2016 včetně příloh č. 1 - 8  
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 42, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Pokračujeme bodem č. 7 Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a 

upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově I/2017 

 

 

667/17ZM/2017 

13:34hod. 

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

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově I/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:                         43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 667/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově za rok 2016 a leden 2017 

dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e  

 

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

pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov ve výši 344 300,- Kč na financování 

projektu „Protidrogový vlak - Revolution Train“ v termínu 6. - 11. dubna 2017 

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti  

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

rozpočtu II. na rok 2017 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 43, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 8 Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/5, k.ú. Bludovice 

 

 

668/17ZM/2017 

13:16hod. 

8. Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/5, k.ú. Bludovice 

 
 

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:                          41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 668/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje pozemku parc.č. 606/5, ostatní plocha o výměře 167m
2
, k.ú. Bludovice, 

manželům Ing. Martinu a Mgr. Soni Polákovým, bytem …………………………,  

……………………………, za účelem zahrady, jako zbytkového pozemku, který není městem 

využíván  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 41, zdrželi se , usnesení bylo přijato.  

Bod č. 9 Prodej části pozemku parc.č. 646, k.ú. Havířov-město 
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669/17ZM/2017 

13:35hod. 

9. Prodej části pozemku parc.č. 646, 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 budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                         43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 669/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

prodej části pozemku parc.č. 646, k.ú. Havířov-město o výměře 14 m
2
,  

odměřené geometrickým plánem č.zak. 2113-129/2016 a nově označené jako parc.č. 646/2,  

k.ú. Havířov-město společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

IČO: 24729035 pod již postavenou kioskovou trafostanicí za cenu v místě a čase obvyklou  

318,57 Kč/m
2
,
  

(tj. 4.460,- Kč ) + 1.900,- 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 smlouvy 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  30.06.2017 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 43, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 10 Prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá 
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670/17ZM/2017 

13:36hod. 

10. Prodej části pozemku parc.č. 1225/1, 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 budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                          42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 670/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá o výměře cca 180 m
2
,  

panu Oldřichu Bučkovi, bytem ……………………………… za účelem parkování vozidel 

autoservisu za navrhovanou smluvní cenu ve výši 350,- Kč/m
2   

(tj. cca 63.000,- Kč) + 2.600,- 

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 smlouvy 

 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  30.06.2017 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 42, zdržel se 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 11 Prodej pozemku parc.č. 564/3, k.ú. Bludovice 
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671/17ZM/2017 

13:37hod. 

11. Prodej pozemku parc.č. 564/3, k.ú. Bludovice 

 

 

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:                          43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 671/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodej  pozemku parc.č. 564/3, zahrada,  o výměře 97 m
2
, k.ú. Bludovice, panu Ing. arch. 

Herbertu Konečnému, …………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle 

znaleckého posudku ve výši 38.340,-Kč (395,26 Kč/m
2
) + 1.650,-Kč za zpracování znaleckého 

posudku, celkem 39.990,-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 OSRM                  

                                                                                                                 T: 31. 7. 2017 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 43, usnesení bylo přijato.  

Pokračujeme bodem č. 12 Prodej pozemku parc.č. 2299, k.ú. Prostřední Suchá 
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672/17ZM/2017 

13:37hod. 

12. Prodej pozemku parc.č. 2299, 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 budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                          42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 672/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo  města Havířova 

 

s c h v a l u j e      

 

prodej pozemku parc.č. 2299, zahrada o výměře 145 m
2 

v kat.území Prostřední Suchá paní 

Jarmile Sliwkové, bytem ……………………………………………, za účelem rozšíření 

stávající zahrady  za navrhovanou smluvní cenu ve výši 200,- Kč/m
2,

, tj. celkem za 29.000,- Kč 

+ 1.700,- Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat 

daň 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

- pozemek se nachází uprostřed pozemku v majetku paní Sliwkové 

- k danému pozemku nemá město přístup po svých pozemcích, pozemek je pro město 

nepotřebný a nevyužitelný 

- paní Sliwková  užívá daný pozemek v dobré víře, že je součástí nemovitostí, které koupila 

v roce 2009  a stará se o něj  dlouhodobě namísto města 

- pozemek nelze využít ke stavbě rodinného domu a může tak sloužit pouze jako zahrada nebo 

dvůr výlučně pro vlastníky obklopující nemovitosti 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 

 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  30.09.2017 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 42, zdržel se 1, usnesení bylo přijato.  
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Bod č. 13 Výkup pozemku pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova, IV. etapa, část 

města Šumbark, P2 lokalita U Jelena“ 

 

 

673/17ZM/2017 

13:39hod. 

13. Výkup pozemku pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova,  

IV. etapa, část města Šumbark, P2 lokalita U Jelena“ 

 
 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  
 

pro účely realizace stavby č.10063 „Odkanalizování Havířova, IV. etapa, část města Šumbark, 

P2 lokalita U Jelena“, výkup  pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1886/1 o výměře 56 m
2
, 

k výstavbě  kanalizace, od vlastníka pozemku pana Libora Kristiana, bytem ………………, 

…………………………………, dle požadavku vlastníka za 150,-Kč/m
2
, tj. při výměře 56 m

2
 

za kupní cenu celkem 8.400,-Kč.        

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy  

 

                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                T: 30. 6. 2017  

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan náměstek Bělica. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Dámy a pánové, v tom materiálu v části návrhu usnesení schvaluje, když si přečtete, požádám 

vás o shovívavost, potřebuji tam to usnesení předělat v katastrálním.. jak je výkup pozemku 

katastrální území Dolní Suchá změnit na Šumbark a parcelní číslo 1886/1 změnit na 2244/2 dle 

důvodové zprávy. Tak jak máte tu důvodovou zprávu a tu mapku k těm pozemkům, tak to je 

správně. Jo, je to formální chyba, která se stává maximálně jednou za volební období. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Nikdo další se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o upraveném návrhu 

usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                          43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 673/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  
 

pro účely realizace stavby č.10063 „Odkanalizování Havířova, IV. etapa, část města Šumbark, 

P2 lokalita U Jelena“, výkup  pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 2244/2 o výměře 56 m
2
, 

k výstavbě  kanalizace, od vlastníka pozemku  

pana Libora Kristiana, bytem …………………………………………, dle požadavku vlastníka  

za 150,-Kč/m
2
, tj. při výměře 56 m

2
 za kupní cenu celkem 8.400,- Kč.        

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy  

 

                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                T: 30. 6. 2017  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 43, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 14 Nabídka daru přečerpávací stanice od vlastníka SBD Havířov 

 

 

674/17ZM/2017 

13:40hod. 

14. Nabídka daru přečerpávací stanice od vlastníka Stavebního bytového  

družstva Havířov 

 

 

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:                          42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 674/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

přijetí daru přečerpávací stanice a výtlačného řadu na odvod splaškových vod v k.ú. Prostřední 

Suchá od vlastníka Stavebního bytového družstva Havířov, IČO: 00415227 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 42, zdržel se 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 15 Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci - změna 

usnesení 

 

 

675/17ZM/2017 

13:40hod. 

15. Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci   

- změna usnesení 
 

 

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:                          43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 
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Přijaté usnesení č. 675/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

r u š í  

 

část usnesení č. 594/15ZM/2016, kterým bylo schváleno předání zabudovaných prvků (staveb) 

k hospodaření  příspěvkovým organizacím dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:  

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

IČO: 70958165,  šplhací soupravu, vč. nárazové plochy, v účetní ceně 116 685,14 Kč a šplhací 

hrazdu, vč. nárazové plochy, v účetní ceně 98 714,16 Kč, a   

 

s c h v a l u j e  

   

předání zabudovaných prvků (staveb) k hospodaření  příspěvkové organizaci  dle § 27 odst. 2 

písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, 

příspěvková organizace, IČO: 70958165, šplhací soupravu, vč. nárazové plochy, v účetní ceně 

116 685,14 Kč a šplhací hrazdu, vč. nárazové plochy, v účetní ceně  98 716,14 Kč   

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 43, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 16 Darování souborů movitých věcí příspěvkovým organizacím   
 

 

676/17ZM/2017 

13:41hod. 

16. Darování souborů movitých věcí příspěvkovým organizacím   
 

 

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:                          43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 
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Přijaté usnesení č. 676/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

darování souborů movitých věcí pořízených v rámci investičních akcí 16007 a 16009  

-  Instalace zabezpečovacích systémů do objektů škol, Havířov, příspěvkovým organizacím:  

1. Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570,  

sídlo: 736 01 Havířov-Šumbark, Petřvaldská 262/32, videointerkom a kontrolu vstupu,  

inv. číslo 000000070154 v účetní hodnotě 206 095,11 Kč,  

2. Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, IČO: 70958220,  

sídlo: 736 01 Havířov-Podlesí, E. Holuba 1403/7, videointerkom a kontrolu vstupu,  

inv. číslo 000000070155 v účetní hodnotě 199 851,18 Kč, 

3. Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564, IČO: 70958114,  

sídlo: 736 01 Havířov-Podlesí, Mládežnická 1564/11, kamerový systém,  

inv. číslo 000000070156 v účetní hodnotě 43 670,44 Kč, 

4. Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, IČO: 70958122,  

sídlo: 736 01 Havířov-Město, 1. máje 956/10a, kamerový systém, inv. číslo 000000070157 

v účetní hodnotě 46 478,59 Kč, 

5. Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006, IČO: 62331230,  

sídlo: 736 01 Havířov-Město, Žákovská 1006/1, systém videointerkomu a kompaktní kamery, 

inv. číslo 000000070158 v účetní hodnotě 115 173,11 Kč, 

6. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov - Bludovice 

Selská, příspěvkové organizaci, IČO: 75027577, sídlo: 736 01 Havířov - Bludovice,  

Selská 429/14, kamerový systém, inv. číslo 000000070159 v účetní hodnotě 34 061,85 Kč 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovací smlouvy  

                                                                               

                      

Z: vedoucí OSRM 

                                        T: 31.03.2017 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 43, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 17 Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 5. – 22. 
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17. Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 5. – 22.  

 

     
Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Vachtarčík. 

 

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

Hezké odpoledne všem přítomným. Vážení zastupitelé dovolte, abych vám přednesl stanovisko 

finančního výboru k tomuto materiálu. Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města 

Havířova schválit rozpočtová opatření č. 5-18, vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 19-22 a 

na základě uvedených rozpočtových opatření schválit nové závazné ukazatele rozpočtu města 

Havířova na rok 2017. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Heczko. 

 

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

Dobrý den paní primátorko, vážení zastupitelé, vážení hosté. Z těchto rozpočtových úprav 

vyplývá, že se velice dobře podařilo naplnit hospodářský výsledek za rok 2016, kdy 

v původním rozpočtu, v návrhu rozpočtu bylo toto očekáváno ve výši 132,5 mil. cirka a 

skutečnost po dopřesnění všech účtů a vyúčtování je 177 651 000,- Kč. To samozřejmě svědčí 

o na jedné straně dobrém hospodaření, ale na druhé straně taky o tom, že to navýšení 

hospodářského výsledku bylo zapříčiněno i velkými výpadky zejména v oblasti investic, kdy 

některé nebyly naplněny vůbec nebo byly plněny jen částečně, jinak je to pak velice příznivé 

pokud se vysoutěží a zrealizuje i investice levnější. Na tomto hospodářském výsledku má 

samozřejmě vliv i příjem, zvýšený příjem z rozpočtového určení daní, tzn. ze sdílených daní, 

ale i některé nahodilé příjmy jako jsou pojištění, příp. pořád ještě z hazardu a některých dalších 

položek. A já mám konkrétně připomínku k tomu, že ty vyšší příjmy nebo ten vyšší 

hospodářský výsledek se dá samozřejmě spotřebovat velice rychle a mělo by být na paměti, aby 

byl taky spotřebován velice účelně. Jsem velice rád, že do úprav se dostala i ZŠ Gen. Svobody, 

to je další investiční akce nad rámec původního záměru, za celkem 38 mil. Kć. Ovšem je zde i 

další škola a to ZŠ na ul. Marie Pujmanové, která rovněž potřebuje generální opravu. Byl bych 

rád, kdyby mi někdo odpověděl, proč zrovna Gen. Svobody a ne Pujmanka nebo proč ne obě 

dvě, když dostatek financí je. A pak bych se chtěl zeptat, paní primátorko ve svém článku nebo 

v informaci, která je zveřejněna na internetu, uvádíte.. tuším, že to bylo někdy v lednu... že 

vedení města má záměr opravit i ZŠ Na Nábřeží. Čili Nábřeží není v rozpočtových úpravách, 

čili chci se zeptat, protože to nebylo v rozpisu investic na příští rok, z čeho chcete financovat 

tuto opravu ZŠ Na Nábřeží. A ještě jednu poznámku, samozřejmě tak jak jsem naznačoval, že 

lepší hospodářský výsledek lze užitečně využít. Nevím, jestli zrovna navýšení dotací o 3 mil 

korun je to nejsprávnější.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji pane zastupiteli, já dám prostor pro rychlou odpověď panu náměstku Šlachtovi. 
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Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Pane náměstku zřejmě to bude lepší, když Vám odpovím písemně. Víte, že loni, loňského roku, 

když jsem nastoupil, bylo vyčerpáno 6% investic. Je pravda, že některé byly rozjeté. 

Samozřejmě řekl jste, že investice nebo že se teda mají naplnit, že se má šetřit atd. Ale školy 

potřebujou opravu. Dobře víte, že Nábřeží spadlo pod tzv. čáru a Generál Svoboda škola byla 

někde dál, bohužel, musíme je opravit, nedá se nic dělat. Musíme ty peníze najít, my je 

najdeme. Už jenom z toho důvodu, aby v našich školách bylo líp, jestli Vám to tak stačí, na 

zbytek Vám odpovím písemně. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, paní zastupitelka Tomaniecová.  

 

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

Dobrý den paní primátorko, vážení zastupitelé, dámy a pánové. Já jsem jenom ráda, že se našly 

opět finanční prostředky a uskuteční se podruhé akce preventivní pro děti a mládež a to 

protidrogový vlak. Příprava tohoto projektu se započala už za minulého vedení a jsem ráda, že 

byla velmi úspěšná. Chtěla jsem se zeptat, zda jsou ještě dostupné v této souvislosti testovací 

sady protidrogové na Městské policii. Jak jsem se dozvěděla, byly dostupné ihned po ukončení 

tohoto projektu. Nebyly vyčerpány a myslím si, že to bylo i z důvodu, že to nebylo 

prezentováno rodičům. Tyto sady si mohli rodiče zdarma vyzvednout na policii městské a 

nebyl prý o ně velký zájem. Tak jsem chtěla doporučit městu, aby to prezentovalo ve školách a 

k těm rodičům, aby o to ten zájem případně vzrostl. Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, jsem ráda, že jste tady zmínila ten protidrogový vlak, protože to byla první nabídka, 

kterou jsme tady společně za minulého vedení, když jsme přišli na radnici dělali a přistoupili 

jsme na ni, i když ze začátku se někteří dívali na tuto akci trošku sporadicky. Ale prošlo tímto 

vlakem zhruba 1043 dětí 8. a 9. tříd a teď na jaře chceme do toho zapojit žáky 6. a 7. tříd všech 

škol. Co se týče toho dalšího.. další informovanosti rodičů, dáme školám informaci a to, aby 

rodiče byli informováni včas a aby se mohli teda informovat, i když z jejich pozic až tak zájem 

není, na ňáké informaci, takže budeme ňákým způsobem to řešit. Pan náměstek Bělica. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Já bych jenom chtěl stručně odpovědět panu zastupiteli Heczkovi. Tyto dvě školy, protože byly 

první dvě pod čarou. Takže když jsme dostali seznam těch akcí pod čarou, tak první dvě 

základní školy, které tam byly, tak ZŠ Na Nábřeží a Gen. Svobody.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pan zastupitel Muras. 

 

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

Já bych s dovolením odpověděl na ty testovací sady, protože my, když jsme dělali ten průzkum 

na školách havířovských, tak ne všechny děti byly přítomny ve škole, takže některé sady nám 

zbyly. Proto jsme nabízeli.. vlastně.. protože jsme potřebovali souhlas rodičů.. tak jsme 

nabízeli, kdo bude mít individuální zájem, může se dostavit a tu sadu mu dáme. Zájem byl 

roven 0, ani jeden rodič nepřišel a my teda na jedné z rad bylo hovořeno o tom, že by bylo 

dobré nabídnout tuto službu rodičům, kdo si chce ňákým způsobem ty děti otestovat doma. 

Jednak já osobně se domnívám, že tady máme dostatek dětských lékařů, kteří jsou schopni, 

ochotni a profesionálně vzít vzorky, to je jedna věc. Pokud ti rodiče to chcou udělat naprosto 

anonymně, určitě to možné je. Jenom upozorňuji na to, že jedna ta sada stojí necelých 500,- Kč. 
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Takže ono to není až tak jednoduchá, levná záležitost.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, paní zastupitelka Tomaniecová. 

 

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

Ještě jednou dobrý den, já jsem se spíš chtěla zeptat, kde bylo prezentováno to, že si to rodiče 

můžou vyzvednout, protože ať jsem se ptala spousty rodičů, tak ani jeden o této možnosti 

nevěděl. Děkuju.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel bude ještě rychle odpovídat, Muras.  

 

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

Bylo to nabízeno pouze těm rodičům, jejichž děti měly být testovány a vlastně při předávání 

toho souhlasu, který jsme potřebovali k odběru vzorku. My jsme to obecně do celé šíře 

nedávali.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Martinek. 

 

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

Vážená paní primátorko, vedení města, zastupitelé, zastupitelky. Já jenom reaguji na poznámku 

pana Ing. Heczka. Myslím si, že dotace, které poskytneme do sportu, kultury a volnočasových 

aktivit ve zvýšené míře, jsou určitě tou nejlepší prevencí toho jevu, o kterých se tady bavíme. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Nikdo další se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu 

usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                         43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 677/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

  

rozpočtová opatření č. 19. až 22., dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 5. – 18., dle důvodové zprávy 
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b) na základě rozpočtových opatření č. 5. – 22. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města  

    Havířova na rok 2017: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 897 454,76 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 948 699,00 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 27 278,57 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 10 300,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 911 177,19 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 233 610,25 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 944 265,90 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 1 068,58 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 34 390,00 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 219,70 tis. Kč 

 

stavební a silniční správní úřad 0,00 tis. Kč 

 

odbor organizační 225 112,10 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 5 679,03 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 290 585,00 tis. Kč 

 

odbor správy a rozvoje majetku  596 476,55 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 79 742,30 tis. Kč 

 

odbor ekonomický 702 020,64 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 8 972,00 tis. Kč 

    b) příspěvky organizacím 289 344,35 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 000,00 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 110,87 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 830,00 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 013,00 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 000,00 tis. Kč 

 

MŠ Kosmonautů 800,00 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 566,00 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 137,00 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 1 918,00 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 830,00 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 625,00 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 000,00 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 000,00 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 938,00 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 858,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 853,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 794,00 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 788,00 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 950,00 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 700,00 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 3 777,00 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 2 998,00 tis. Kč 
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ZŠ a MŠ Frýdecká 3 529,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 4 010,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 3 420,00 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 483,00 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 2 853,00 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 2 831,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 3 909,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 3 505,00 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 3 361,00 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 5 826,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 041,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 975,00 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 2 579,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 008,00 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 3 944,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 399,00 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 28 030,16 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 19 795,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 38 487,39 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
9 449,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 30 731,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 31 692,93 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 50 000,00 tis. Kč 

    III. Financování celkem +336 155,49 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +160 000,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -94 335,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +270 490,49 tis. Kč 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 43, usnesení bylo přijato.  

Pokračujeme bodem č. 18 Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivu 
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678/17ZM/2017 

13:54hod. 

18. Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivu 
 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

I.  

udělení ocenění pedagogickým pracovníkům v kategorii „Pedagogický pracovník školy  

a školského zařízení“ v pořadí: 

 

1. Mgr. Alena Kubíčková, ředitelka Základní školy Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151  

    okres Karviná 

     - jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou práci pro rozvoj školství ve městě Havířově     

 

2. Mgr. Lucie Tulejová, Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 

     - jmenovaná obdrží ocenění za mimořádnou pedagogickou činnost a nadstandardní práci 

   

3. Mgr. Dorota Stanková, Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,  

    příspěvková organizace  

    - jmenovaná obdrží ocenění za rozvoj školství ve městě Havířově  

     

4. Mgr. Naděžda Mayerová, Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284  

    okres Karviná 

    - jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou práci pro rozvoj školství ve městě Havířově 

     

5. Mgr. Renata Navrátilová, Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, 

    příspěvková organizace 

    - jmenovaná obdrží ocenění za nadstandardní práci a významnou prezentaci školy na 

veřejnosti 

 

6. Mgr. Marie Petrová, Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace     

    - jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou práci pro rozvoj školství ve městě Havířově  

 

7. Ing. Alexandr Hloušek, Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, s.r.o., 

    odloučené pracoviště Moravská 539/29a, Šumbark, 736 01 Havířov 

    - jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobou práci pro rozvoj školství ve městě Havířově 

 

8. Mgr. Aleš Chupáč, Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace 

    - jmenovaný obdrží ocenění za metodickou činnost  

   

II.  

udělení ocenění žákům v kategorii „Žák základní školy“, „Žák střední školy“ v pořadí: 

  

1. Nela Vonsíková, Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace  
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    - jmenovaná obdrží ocenění za 2. místo v krajském kole olympiády ve španělském jazyce  

      a za 3. místo v krajském kole olympiády v anglickém jazyce 

 

2. Aneta Kochanová, Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková 

    organizace 

    - jmenovaná obdrží ocenění za 2. místo v krajském kole konverzační soutěže v anglickém 

      jazyce 

 

3. Vojtěch Trecha, Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

     příspěvková organizace 

     - jmenovaný obdrží ocenění za 3. místo v digitální oblasti v krajském kole  

       literárně-výtvarně- digitální soutěže "Požární ochrana očima dětí" 

 

III.  

udělení ocenění v kategorii „Kolektiv základní školy, víceletého gymnázia“: 

 

Ondřej Toufar, Ivo Walach, Štěpán Urbanćzyk, Jakub Zatloukal, Kamil Menšík,  

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 

- jmenovaní obdrží ocenění za 1. místo v krajském finále Soutěže mladých zoologů 2016 

 

u k l á d á     
 

zaslat oznámení o ocenění školám, oceněným pedagogickým pracovníkům, žákům, kolektivu  

a informovat veřejnost o udělení ocenění     

           Z: vedoucí OŠK 

           T: březen 2017 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Ptáček.  

 

Mgr. Tomáš PTÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobrý den paní primátorko, vedení města, kolegyně, kolegové, vážení občané. Já si dovoluji 

navrhnout doplnění usnesení v bodě II. ocenění žáků a to následujícím způsobem nebo doplnit 

tady toho žáka. Daniel Donoval, Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres 

Karviná, příspěvková organizace - jmenovaný obdrží ocenění za příkladný čin 

celospolečenského významu - pomoc při autonehodě. Vzhledem k tomu, že jsme tady slyšeli o 

té bezpečnosti tak si myslím, že tohleto je primárně to, co bychom měli u těch dětí oceňovat 

bez ohledu na to, kdy se to stalo. Děkuji, návrh už by měl být u zapisovatelek.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, určitě jsem taky pro, aby se tam ten hoch úspěšný objevil. Pokud už se nikdo další 

nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o doplněném návrhu usnesení v bodě 

č. 4. 
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Hlasování o doplněném návrhu usnesení: 
Pro:                          42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 678/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

I.  

udělení ocenění pedagogickým pracovníkům v kategorii „Pedagogický pracovník školy  

a školského zařízení“ v pořadí: 

 

1. Mgr. Alena Kubíčková, ředitelka Základní školy Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151  

    okres Karviná 

     - jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou práci pro rozvoj školství ve městě Havířově     

 

2. Mgr. Lucie Tulejová, Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 

     - jmenovaná obdrží ocenění za mimořádnou pedagogickou činnost a nadstandardní práci 

   

3. Mgr. Dorota Stanková, Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,  

    příspěvková organizace  

    - jmenovaná obdrží ocenění za rozvoj školství ve městě Havířově  

     

4. Mgr. Naděžda Mayerová, Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284  

    okres Karviná 

    - jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou práci pro rozvoj školství ve městě Havířově 

     

5. Mgr. Renata Navrátilová, Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, 

    příspěvková organizace 

    - jmenovaná obdrží ocenění za nadstandardní práci a významnou prezentaci školy  

      na veřejnosti 

 

6. Mgr. Marie Petrová, Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace     

    - jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou práci pro rozvoj školství ve městě Havířově  

 

7. Ing. Alexandr Hloušek, Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, s.r.o., 

    odloučené pracoviště Moravská 539/29a, Šumbark, 736 01 Havířov 

    - jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobou práci pro rozvoj školství ve městě Havířově 

 

8. Mgr. Aleš Chupáč, Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace 

    - jmenovaný obdrží ocenění za metodickou činnost  
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II.  

udělení ocenění žákům v kategorii „Žák základní školy“, „Žák střední školy“ v pořadí: 

  

1. Nela Vonsíková, Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace  

    - jmenovaná obdrží ocenění za 2. místo v krajském kole olympiády ve španělském jazyce  

      a za 3. místo v krajském kole olympiády v anglickém jazyce 

 

2. Aneta Kochanová, Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková 

    organizace 

    - jmenovaná obdrží ocenění za 2. místo v krajském kole konverzační soutěže v anglickém 

      jazyce 

 

3. Vojtěch Trecha, Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

     příspěvková organizace 

    - jmenovaný obdrží ocenění za 3. místo v digitální oblasti v krajském kole  

      literárně-výtvarně-digitální soutěže "Požární ochrana očima dětí" 

 

4. Daniel Donoval, Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladný čin celospolečenského významu – pomoc  

  při autonehodě 

 

III.  

udělení ocenění v kategorii „Kolektiv základní školy, víceletého gymnázia“: 

 

Ondřej Toufar, Ivo Walach, Štěpán Urbanćzyk, Jakub Zatloukal, Kamil Menšík,  

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 

- jmenovaní obdrží ocenění za 1. místo v krajském finále Soutěže mladých zoologů 2016 

 

IV. 

udělení ocenění v kategorii „Žák základní školy“: 

 

u k l á d á     
 

zaslat oznámení o ocenění školám, oceněným pedagogickým pracovníkům, žákům, kolektivu  

a informovat veřejnost o udělení ocenění     

           Z: vedoucí OŠK 

           T: březen 2017 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 42, zdržel se 1, usnesení bylo přijato.  

Děkuji. Bod č. 19 Zapojení schválené rozpočtové rezervy OŠK a  zvýšení příspěvku na provoz  

pro rok 2017 
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679/17ZM/2017 

14:00hod. 

19. Zapojení schválené rozpočtové rezervy OŠK a zvýšení příspěvku  

na provoz pro rok 2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní zastupitelka Želinská. 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Vážené vedení města, zastupitelé a vážení občané. Nejsem absolutně proti příspěvku na mzdy a 

provoz škol základních a mateřských, ale v bodě ad2) jsem byla docela zaražená. K tomu bodu 

bych se chtěla vyjádřit já. Můj názor je, že děti z mateřských škol nepotřebují ke cvičení 

tělocvičnu. Děti ve věku 3-6 let určitě nebudou cvičit na nářadí, kterým je vybavená tělocvična 

a žíněnky mají ve třídách v mateřské škole. Já a moje děti jsme absolvovali mateřskou školu a 

nikdy nevyužívali tělocvičnu základní školy. Cvičili jsme s paní učitelkou ve třídě a od jara do 

podzimu jsme využívali dětská hřiště poblíž mateřských škol. Troufám si říct, že děti 

navštěvující polskou mateřskou školku v Bludovicích by měli do tělocvičny v polské základní 

škole velmi blízko. A jako absolvent této základní školy jsem si nikdy nevšimla, že by tyto 

malé děti cvičily u nás v tělocvičně. Měli na to zahradu a prostory ve školce, dokonce v zimě se 

jezdilo na saních z kopečka poblíž mateřské školy. Město má spoustu sportovních klubů a 

tanečních kroužků, kde určitě ochotně tyto děti i předškolního věku přijmou. A jestli to chce 

někdo vysvětlovat tím, že děti přijdou domů a sednou k tabletům a hrají hry či sledují filmy, tak 

to je věc rodičů. A ty bychom měli apelovat, že děti mají málo pohybu v mateřských školách ať 

u tabletů nesedí. Nemíním podporovat člověka, se kterým už v minulosti byly problémy a platit 

mu z městských peněz výuku kotrmelců. Navíc u tak malých dětí je i o jejich bezpečnosti a za 

tu jsou zodpovědné určitě i jejich učitelky. Ať si klidně pan Tabák pronajme oficiálně 

tělocvičnu i s vybavením a zřídí gymnastický klub nebo kroužek, pak v odpoledních hodinách 

mu mohou rodiče platit za cvičení s jejich dětmi. Nesouhlasím s podporou kamarádíčků, pokud 

to půjde takto dále, tak budeme podporovat všechny soukromé subjekty. Nemluvě o tom, že 

jich spoustu podporujeme jen jsou skryti za jinými lidmi, abychom na ně neviděli.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Paní náměstkyně Zedníková. 

 

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

Dobrý den, zdravím všechny. Já bychom k tomu bodu jenom chtěla říct, že jsme se na začátku 

roku s paní vedoucí odboru Dresslerovou setkaly se všemi ředitelkami mateřských škol a 

nikoho jsme do toho cvičení nenutily. Daly jsme jenom návrh, kdo by měl zájem se zúčastnit 

cvičení s panem nebo pod vedením pana Tabáka. Omlouvám se, že neřeknu teď to slovo úplně 

přesně, ale myslím, že se nám přihlásilo.. teď se dívám na paní vedoucí odboru.. myslím, že je 

to kolem 20 mateřských škol, které.. nebo 17, 16… které se vyjádřily kladně, že se chtějí 

zúčastnit.. omlouvám se, že opravdu nevím zpaměti, jak je na tom Frýdecká MŠ. To je 

všechno. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan Mgr. zastupitel Ptáček. 
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Mgr. Tomáš PTÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Ještě jednou dobrý den. Já jenom, tenhle bod byl projednáván na školské komisi, osobně jsem 

proti. Jenom tam vyvstal jeden problém, jestli bude pan Tabák zaměstnancem ZŠ a děti jsou.. 

patří pod MŠ, tak jsme… bylo doporučení, aby byla dořešená bezpečnost dětí v případě, že se 

stane úraz. Protože oni předají ty děti panu Tabákovi, což je zaměstnanec ZŠ Žákovská a v tu 

chvíli paní učitelky jsou jakoby z obliga, když se něco stane, kdo ponese odpovědnost, takže to 

je potřeba dořešit. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Martinek. 

 

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

Jsem rád, že to rozhodnutí školek je na dobrovolné bázi. My s dětmi využíváme takové cvičení 

ve školce, není to ani městská ani s panem Tabákem a děti se na to strašně těší a ten ohlas je 

výborný. Já sám jsem byl překvapen výsledky. Takže určitě, čím víc pohybu děti budou mít, 

tím lépe.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Já bych ještě taky k tomu řekla, že vybavení na ZŠ Žákovské, co se týče sportovní 

gymnastiky je na tak vysoké úrovni, že by se tam mohly pořádat i nějaké evropské soutěže. A 

je škoda, když už tady pana Tabáka máme, ať už to bylo, jak to bylo, je škoda, aby dál děti 

nevedl a prostě nenaučil je tam nějaké koordinace pohybu, což oni potřebují. A pak je to vidět 

ve spoustě dalších kroužcích a určitě o tom vedoucí různých sportovních oddílů ocení a 

poznají, kdo přijde s nějakou pohybovou průpravou a kdo přijde jen tak. Takže to by bylo tady 

k tomu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                          32 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 9 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 679/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 
 

I. zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2017 odboru školství a kultury, a 

to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím na dofinancování 

mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 567/2006 Sb., včetně zákonných odvodů 

takto: 

 

1. Základní škole Havířov - Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČO: 61988723 ve výši 

16 000 Kč  

2. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, 

IČO: 48805289 ve výši 5 100 Kč  
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3. Základní škole Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČO: 48805513 

ve výši 10 700 Kč  

4. Základní škole Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221 ve výši  

2 000 Kč  

5. Základní škole Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO:  70958165 ve výši 1 500 Kč   

6. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres 

Karviná, IČO:  61988600 ve výši 1 700 Kč  

7. Základní škole Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO: 62331248 ve výši 4 000 Kč  

8. Základní škole Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO:  48805475 

ve výši 21 100 Kč  

9. Základní škole Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO: 70958114 ve výši 11 800 Kč  

10. Základní škole Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO:  70958131 ve výši 12 800 Kč   

11. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice 

Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 ve výši 1 000 Kč  

12. Základní škole Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO: 70958149 ve výši 2 400 Kč  

13. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace, IČO: 

75027569 ve výši 7 000 Kč  

14. Základní škole Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230 ve výši 

10 700 Kč 

15. Mateřské škole Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685, ve výši 6 900 Kč  

16. Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková 

organizace, IČO: 70958289 ve výši 7 300 Kč  

17. Mateřské škole Havířov – Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561 ve výši 2 700 Kč  

18. Mateřské škole Havířov – Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, IČO: 

70958220 ve výši 6 300 Kč  

19. Mateřské škole Havířov – Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634 ve výši 3 900 Kč  

20. Mateřské škole Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626 ve výši 2 700 Kč  

21. Mateřské škole Havířov – Město Lípová 15, IČO: 65890701 ve výši 9 000 Kč  

22. Mateřské škole Havířov - Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 ve výši  

6 100 Kč  

23. Mateřské škole Havířov - Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČO: 

61988588 ve výši 12 900 Kč  

24. Mateřské škole Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 

70958297 ve výši 3 600 Kč  

25. Mateřské škole Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 661988570 ve výši  

17 600 Kč  

26. Mateřské škole Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČO: 70958246 

ve výši 4 200 Kč  

27. Mateřské škole Havířov – Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707 ve výši 4 100 Kč  

28. Mateřské škole Havířov – Město Radniční 7/619, IČO: 61988715 ve výši 3 000 Kč  

29. Mateřské škole Havířov – Město Resslova 2/497, IČO: 61988693 ve výši 3 400 Kč  

30. Mateřské škole Havířov – Město Sukova 2a, IČO: 65890710 ve výši 2 200 Kč  

31. Mateřské škole Havířov – Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, IČO: 

70958254 ve výši 3 900 Kč  
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32. Mateřské škole Havířov - Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace, IČO: 70958262 

ve výši 3 800 Kč  

33. Mateřské škole Havířov – Město U Stromovky 60, IČO: 65890698 ve výši 2 000 Kč  

34. Mateřské škole Havířov - Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, IČO: 

70958203 ve výši 4 500 Kč  

                                                          

II. zvýšení příspěvku na provoz z rozpočtu odboru školství a kultury (OJ 3) na zajištění trenéra 

"Pohybové výchovy MŠ" a na úhradu nákladů spojených s realizací tohoto projektu 

příspěvkovým organizacím: 

 

1. Základní škole Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230 ve výši 

18 800 Kč  

2. Mateřské škole Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 ve výši 1 000 Kč  

3. Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková 

organizace, IČO: 70958289 ve výši 1 000 Kč  

4. Mateřské škole Havířov – Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561 ve výši 1 000 Kč  

5. Mateřské škole Havířov – Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, IČO: 

70958220 ve výši 1 000 Kč  

6. Mateřské škole Havířov – Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634 ve výši 1 000 Kč  

7. Mateřské škole Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626 ve výši 1 000 Kč 

8. Mateřské škole Havířov – Město Lípová 15, IČO: 65890701 ve výši 1 000 Kč  

9. Mateřské škole Havířov - Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČO: 

61988588 ve výši 1 000 Kč 

10. Mateřské škole Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 

70958297 ve výši 1 000 Kč 

11. Mateřské škole Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 661988570 ve výši  

2 000 Kč  

12. Mateřské škole Havířov – Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707 ve výši 1 000 Kč  

13. Mateřské škole Havířov – Město Radniční 7/619, IČO: 61988715 ve výši 1 000 Kč  

14. Mateřské škole Havířov – Město Sukova 2a, IČO: 65890710 ve výši 1 000 Kč  

15. Mateřské škole Havířov – Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, IČO: 

70958254 ve výši 1 000 Kč 

16. Mateřské škole Havířov - Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace, IČO: 70958262 

ve výši 1 000 Kč  

17. Mateřské škole Havířov – Město U Stromovky 60, IČO: 65890698 ve výši 1 000 Kč 

18. Mateřské škole Havířov - Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, IČO: 

70958203 ve výši 1 000 Kč 

19. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace, IČO: 

75027569 ve výši 1 000 Kč  

20. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, 

IČO: 48805289 ve výši 2 000 Kč 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2017 výše uvedená 

usnesení 

Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                                      T: duben 2017 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 32, zdrželo se 9, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.  

Dámy a pánové, já bych vás poprosila o 10 min. přestávku. 

 

 

 

 

PŘESTÁVKA 

 
10 min. 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Tak budeme pokračovat, prosím o prezenci. Děkuji. Budeme pokračovat nyní bodem č. 22, 

který byl nahlášen na 14. hodinu a to Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov.  

 

 

680/17ZM/2017 

14:23hod. 

22. Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

K tomuto bodu byli pozváni zástupci společnosti ASENTAL GROUP - projektový manažer 

pan Kudela a ředitelka speciálních projektů paní Marcela Tomášková. Zástupci MERKURU se 

nedostavili. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. A poprosila bych nyní zástupce společnosti 

ASENTAL GROUP, protože spěchají na další jednání, o kratičký vstup, děkuji. 

 

Marcela TOMÁŠKOVÁ, ředitelka speciálních projektů ASENTAL GROUP  

Dobrý den vážená paní primátorko, vážené zastupitelstvo. Děkujeme za pozvání, abychom vám 

mohli vysvětlit důvody, které nás vedli k tomu, abychom požádali o návrh na změnu územního 

plánu v části území Skleníky. Možná jen pro rekapitulaci, vy asi všichni víte, kde se to území 

nachází, ale prosím ještě.. Takže v podstatě je to území kolem OC Globus, které se skládá 

z takových 3 oddělených území a to území přímo za Globusem, což je asi 11 ha území, které je 

územním plánem určeno pro komerční využití. A potom 2 území.. území podél Dělnické ul., 

které je určeno pro smíšené obytné území. A zatím směrem ke kolonii je to území, které je také 

určeno jako území smíšené obytné. My v podstatě, když jednáme s investory a zjišťujeme ňáký 

potenciál, zájem o ta území, tak v podstatě si tvoříme názor a koncepci na další rozvoj těch 

území a pořizujeme si i takové základní studie. My jsme i v tomto případě si pořídili takovou 

studii využití území a nejoptimálnějšího prostorového uspořádání. A v podstatě s cílem 

takovým, abychom měla nějaký podklad pro jednání s investory. Když.. jenom v krátkosti 

vysvětlím důvody, které nás vedly k tomu, abychom požádali o návrh změny územního plánu a 

to zejména části území, které je za Globusem. A to byly tyto, že máme za to, že v podstatě 
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v okolí existuje řada obchodních center a vlastně trh s takovými velkoplošnými markety je již 

nasycen. Jestli můžu poprosit o další slide. My jsme si udělali takový průzkum, výskyt 

obchodních center ve vzdálenosti asi 1,5 km a 3 km od území Skleníky a v podstatě vychází 

z toho, že téměř v té oblasti je asi 6 obchodních center a ve vzdálenosti do 3 km dalších 6 

obchodních center, takže si v podstatě ani neumíme představit, že by do toho území vstoupil 

další investor s touto aktivitou. Tak jsme se rozhodli v podstatě, že bychom formou změny 

územního plánu navrhli doplnění funkce ňákých podnikatelských aktivit, popř. 

zpracovatelského průmyslu v tomto území. Ono to má vazbu i na tvorbu zaměstnanosti a na to, 

že v podstatě v okolí Havířova není, kromě průmyslové zóny Dukla, jiný výrobní prostor. A 

když jednáme se zájemci, kteří mají zájem o umístění ňákých podnikatelských aktivit, řekněme 

.. a mají zájem o větší území, tak jim nemáme kromě Dukly co nabídnout. Takže my jsme i 

v rámci té studie celý ten náš pohled diskutovali i s panem hlavním architektem a dospěli jsme 

k závěru, že se v podstatě tady nabízí možnost zažádat o návrh změny územního plánu a 

doplnění aktivit o podnikatelské zpracovatelské využití a to tak, aby to nemělo negativní vliv 

na okolí a aby v podstatě celý ten koncept zapadal do.. aby měl vazbu na okolní zástavbu. 

Takže to je jenom v krátkosti, pokud budete mít dotazy, tak jsme připraveni odpovědět. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel Martinek. 

 

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

Tak já děkuji zástupcům společnosti Asental. Na radě jsem požádal, aby teda byli přítomni na 

dnešním zastupitelstvu, abychom se teda dozvěděli něco o této rozvojové ploše. Děkuji za to 

vysvětlení, mrzí mě akorát, že se nedostavili zástupci MERKUR DEVELOPMENT. Tato 

společnost je od začátku obestřena tajemstvím. Nicméně ta lokalita si určitě také zaslouží naší 

pozornost a věřím, že její záměry jsou dobré pro rozvoj této lokality a okolní obyvatelé budou 

s jejich záměry ztotožněni a spokojeni.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Gongol. 

 

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

My jsme tento projekt, program měli na jednání komise pro rozvoj. V podstatě jsme vyjádřili 

souhlas. Já bych měl jenom dotaz, jestli ti zájemci, kteří vás informovali o tom, že by měli 

zájem a jestli odmítli třeba ten důl.. lokalitu dolu Dukla? Protože podle mého názoru, my jsme 

udělali toho bílého koně a zainventovali jsme tam do toho prostoru asi čtvrt miliardy korun a 

zatím tam je akorát Mölnlycke. Je ňáká naděje, že tam se někdo další ještě o tuto lokalitu bude 

zabývat? Anebo budeme přetahovat v podstatě ty zájemce do toho nového prostoru a budeme 

zase investovat ňáké prostředky. My tam máme zainvestováno a myslím si, že je chyba, když 

tento prostor nebude využitý a on není využitý už asi minimálně dva roky. Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, ještě jednou paní ředitelka. 

 

Marcela TOMÁŠKOVÁ, ředitelka speciálních projektů ASENTAL GROUP  

Jo, jestli bych si mohla dovolit odpovědět. Samozřejmě průmyslová zóna Dukla je naše 

priorita, když chodí zájemci, tak jim samozřejmě prioritně nabízíme průmyslovou zónu Dukla. 

Pokud se týká toho území Skleníky, to je spíš taková příprava toho území do budoucna. Jo, 

protože se může stát okamžik, když bude průmyslová zóna Dukla dál naplněná a jak jsem 

říkala v Havířově v podstatě těch výrobních ploch už.. nejsou další výrobní plochy, takže 
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v podstatě ta zóna Skleníky jsou i do budoucna.. první aspekt je to, že nějaký vstup do 

budoucna.. a druhý aspekt, že v podstatě další velkoplošný obchodní řetězec si myslíme, že se 

tam neumístí. Takže nechceme, aby to území bylo omezeno pouze na to funkční využití.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, ještě pan Gongol. 

 

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

Já jsem měl ještě otázku, jak to vypadá dnes, jaké jsou ty možnosti i uspokojit.. jestli jsou 

zájemci a jestli je můžeme uspokojit, ty zájemce.  

 

Marcela TOMÁŠKOVÁ, ředitelka speciálních projektů ASENTAL GROUP  

Určitě zájemci jsou, ale není žádný konkrétní zájemce, ale my samozřejmě evidujeme zájem 

investorů, ale jsou třeba takoví.. protože my všichni dobře víme, že společnost Mölnlycke je 

v podstatě na té nejlukrativnější části Dukly. Oni v podstatě zabírají těch 10 ha. A ty další 

plochy tam, které tam zbývají, jsou v podstatě takového menšího charakteru, protože jsou 

samozřejmě limitovány omezeními, které tam v tom území jsou. Takže, když třeba přijde 

investor a chce ucelených 10 ha, tak my nejsem schopni mu těch ucelených 10 ha v průmyslové 

zóně Dukla nabídnout okamžitě, aniž bychom museli dělat ňáké kroky, ňáké další opatření.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji paní ředitelce, ještě pan náměstek Šlachta. 

 

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

Já jen pane řediteli informace z pátku. Nová maličká firma od pana Santariuse, jsme jednali 

v pátek o prodeji pozemku, pak jsou to bratři Peřichové, druhá malá firma, která bude zhruba 

kousíček od Mölnlycke, Peřichové přidruženou výrobu. Pro Mölnlycke pan Santarius vyrábí 

takové ty padáky, já nevím, jak se tomu.. skylinky nebo tak.. se omlouvám, přesně nevím.. 

Další území, které zůstalo, je po bývalém nebo po Autoopravně Vrána. Však víte, tam se to 

bouralo s tím, že tam pořád ještě uvažujeme s tou třídírnou. Když jsem viděl projekt, tak lidé 

v Mölnlycke ani nikdo vlastně neuvidí třídírnu, neuslyší ani neucítí, takže to jsou věci do 

budoucna, které připravujeme na území Dukly. Všechno. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pokud se nehlásí dál nikdo do rozpravy, končím rozpravu, poděkuji paní ředitelce a 

panu jednateli a můžeme hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                          43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 
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Přijaté usnesení č. 680/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

r o z h o d l o  

 

1) 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 pozemcích parc.č. 704/14, 150/12 v k.ú. Dolní 

Datyně v rozsahu přílohy č. 1 a 2 

 

2) pořídit 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 za podmínky úplné úhrady nákladů na její zpracování navrhovatelem 

dle ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona 

v lokalitě č. 2 – na pozemcích parc.č. 520//2, 521/1, 521/2, 521/3, 521/4, 521/5, 521/6, 521/8 

k.ú. Bludovice 

v lokalitě č. 3 – na pozemcích parc.č. 2500, 2501, 2506, 2206/1, 2206/10, 2206/13, 2206/14, 

2206/15, 2206/16, 2206/23, 2206/25, 2206/28, 2206/29, 2206/30, 2206/32, 2206/39, 2206/42, 

2206/43, 2206/51, 2206/8, 2492/14, 2510/1, 2510/2, 2510/3, 2510/5, 2510/6, 2531/1, 2532/1, 

2662/3, 2662/5, 2662/6 k.ú. Prostřední Suchá v rozsahu přílohy č. 1 a 2 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 43, usnesení bylo přijato.  

Pokračujeme bodem č. 20 a to je Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 

2017 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ 

 

 

681/17ZM/2017 

14:56hod. 

20. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2017  

sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 

„Ostatní dotace a dary“ 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní zastupitelka Želinská. 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Ještě jednou dobrý den, mám na vás prosbu vážení zastupitelé. V kulturní oblasti v bodě 11 

žádali Evangelikální společnost křesťanů 80 tis., doporučila jim komise 40 tis. a rada jim 

schválila 50 tis., takže 10 tis. navíc. Já bych chtěla těch 10 tis. přesunout pro kroužek 

Krojovaných horníků dolu František. Ti žádali 10 tis. na výrobu triček s logem města Havířova 

a s logem Horní Suché a víme, že se účastní ještě různých akcí včetně Havířova v květech.. 

krojovaní horníci. Tak bych měla prosbu, jestli by těch 10 tis. se dalo převést, co se v radě 

navýšilo na ty krojované horníky. Děkuji. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel Heczko. 

 

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

Dámy a pánové tento bod je tradičně vždycky velice populární na zastupitelstvu, protože se 

přidělují peníze do různých oblastí kultury přes sport, do sociální oblasti, vzdělávání, 

bezpečnosti apod. Tradice taky je o tom, že zastupitelé doporučují i některé změny, to co třeba i 

navrhla paní Želinská, tak možná budou i některé jiné. Já mám taky některé, ale předem bych 

chtěl ještě říct, že do rozpočtu jsme zahrnuli v této položce, tzn. OJ 10 ostatní dotace a dary 

celkem 47 mil. korun, rozpočtovou úpravou se tato částka navýšila na 50 mil. korun a 

v podstatě větší část je dneska rozdělována. Tím použitím rezervy, která byla ve výši 2 mil. a 

ještě navýšením o 3 mil., se dneska  navyšují i oproti loňskému roku dotace, jak v sociální, 

kulturní a dalších oblastech, tak nejvíce v oblasti sportu. Z celkem 60 žádostí v té oblasti sportu 

bylo 51 žadatelům, byla 51 žadatelům dotace navýšena, tzn. v drtivé většině byla navýšena. 

Pouze 2 žadatelům byla dotace snížena nebo nebyla přiznána vůbec. Ten první případ to je 

žádost pana Gřeška ze sportovního oddílu Taekwoondo, kdy žádali 5 tis. a nemají v návrhu nic. 

Je to podobně, jak žádali i loni, loni taky nedostali. Co je ale velice na pováženou, je to, že 

druhý žadatel, který nebyl uspokojen anebo byl uspokojen jenom částečně, je společnost 

PROSPORT CZ, která organizuje dneska již tradiční motocyklové závody na okruhu 

v Těrlicku, je to o Zlatý kahanec Havířova. A můžu říct, že je to jedna z významných akcí 

celoevropského motoristického sportu, kdy se to setkává s velkým zájmem nejenom občanů 

Havířova, ale dá se říci České republiky, potažmo i okolních zemí v blízkosti České republiky. 

Žádost byla o 700 tis. stejně jako i v loňském roce a rada doporučuje přidělit pouze 200 tis. Já 

jenom dokončím ano?! Čili je otázka, proč k tomu došlo. V 51 případech byly dotace navýšeny, 

ve 2 případech pouze ne a zrovna u společnosti PROSPORT. Je to dáno tím, že ředitelem nebo 

organizátorem těchto závodů je pan Hrabčák, který v loňském roce vystoupil z Hnutí ANO a 

přestoupil do jiného klubu? Není to jako odveta za to, že porušil ňáké zájmy Hnutí ANO? Já si 

myslím, že jo, že je to odveta a myslím si, že bychom v této položce měli tyto dotace navýšit, 

proto jsem dal i návrh. Mají ho již zapisovatelky a navrhuji, abychom navýšili tuto dotaci o 500 

tis. na stejnou výši jako v loňském roce, tj. 700 tis. Myslím si, že 10. ročník který znovu od 

vedení tohoto závodu, si zaslouží, aby byl podpořen. Druhý můj návrh je k Nadaci Landek, kde 

byla žádost podána ve výši 20 tis. korun a nebylo jim přiznáno nic. Chtěl bych jenom říct, že 

Nadace Landek… neříkám, že je významným.. ale je podporovatelem některých akcí i na 

území města Havířova.. mohu dokumentovat, že v roce 2015 Nadace Landek přispěla celkem 

50 tis. korunami na pořádání 19. setkání hornických měst v Havířově a rovněž 45 tis. přispěli 

na pořízení projektové dokumentace Rozšíření stálé hornické expozice – Historie psaná uhlím. 

Proto navrhuji znova a opakuji navýšit dotaci pro PROSPORT – CZ o 500 tis., použít 

prostředky, které jsou zatím v rezervě a u druhého návrhu poskytnout dotaci Nadaci Landek ve 

výši 20 tis. korun a tuto částku získat tím, že snížíme dotaci pro Viking agency, která 

organizace tzv. Líheň o 20 tis. korun. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji pane zastupiteli. Pan zastupitel Rapant. 

 

Bc. Pavel RAPANT, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Pěkné odpoledne paní primátorko, vážení zastupitelé. Pane bývalý náměstku já Vám 

nerozumím. Dotace, které přišli do rady, obzvlášť ze sportu, tak až na 2 položky, kdy došlo u 

jedné, aby.. u obou se jednalo o volejbal.. došlo u jednoho k navýšení, u druhého ke snížení.. 

Tak rada rozhodla a přesně tak, jak navrhla sportovní komise. Pokud vím, tak pan Hrabčák je 

členem sportovní komise. Nenavrhoval žádné změny, žádné připomínky a pro celý ten balík 
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hlasoval. Takže já se teď ptám, není to zrovna to kamarádičkovství, co tady.. na co se ptala tady 

paní Želinská? Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, paní zastupitelka Tomaniecová. 

 

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

Ještě jednou dobrý den. Když jsme tady u toho kamarádičkovství, tak bych možná chtěla vznést 

jeden takový menší návrh. Zákon ukládá všem zastupitelům, kteří jsou ve střetu zájmu, aby 

oznámili svůj střet, když se jedná o dotace, či cokoliv jiného. Chtěla bych proto vyzvat některé 

naše zastupitelé, aby v tomto bodě nehlasovali nebo se zdrželi hlasování, konkrétně paní 

Kožmínovou, která zastupuje spolek Maniak aerobic a které je navrhovaný.. navrhováno 

zvýšení dotace ze 450 na 550 tis.; pana Bělicu, který se svou manželkou je členem výboru 

Karate z.s., který by měl obdržet částku 150 tis. a dále je paní Bělicová v dalším spolku 

jednatelkou výboru a to v Českém kinologickém svazu ZKO Havířov, kde radou navržená 

dotace ve výši 15 tis., přestože komise navrhovala 10. Vyzývám také Daniela Vachtarčíka 

člena kontrolní komise Bridžového spolku Havířov, aby se v tomto bodu zdržel hlasování, 

neboť i jeho spolek má navýšenou dotaci na 50 tis. Dále pana Porembského, jehož manželka 

působí v FK Gascontrol Havířov, kde se zvedá dotace oproti loňskému roku o 45 tis. na 200. 

Ale abych byla férová, vyzývám také Petra Hrabčáka, jakožto našeho.. mojeho kolegu, aby 

nehlasoval a zdržel se hlasování v tomto bodu, neboť jeho spolek PROSPORT zajišťuje sice 

akci celoevropského formátu, ale taktéž může být ve střetu zájmu. U toho Havířovského 

kahance bych se chtěla ještě trošičku zdržet. Snížení dotací takovým razantním způsobem na 

pouhých 200 tis. na společensko kulturní akci, sportovní, kterou navštíví tisíce lidí a která nese 

dokonce jméno města Havířova, mi připadá, nezlobte se, ale opravdu jako pomsta, nikoliv jako 

zralá úvaha rady města vůči tomuto organizátorovi. Tento rok by měl být 10. jubilejním 

ročníkem Těrlického okruhu po jeho obnovení a zároveň 51. celkem. Na tuto akci přijíždějí lidé 

z celé Evropy a Havířov si ji prezentuje taky na svých propagačních materiálech. Po zkrácení 

Havířovských slavností, které částečně kvituji, a razantního omezení Havířova v květech, 

chcete vzít občanům Havířova i další akci, tedy Havířovský zlatý kahanec. Co ještě chcete vzít 

těm našim havířovským občanům? Opravdu se nedivím, že mladí lidé prchají z Havířova za 

zábavou a všeobecně pryč, protože v Havířově máme už tak havířovské houby.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan náměstek Bělica. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Tak, já bych paní zastupitelce připomněl jednu věc. Já se, já oznamuji svůj možný střet zájmu 

na každém zastupitelstvu, kdy k tomu dojde. Činil jsem tomu tak i loni, když se rozhodovalo o 

dotacích, činil jsem tomu tak i rok předtím. A jestli jste si všimla v době, kdy jste se hlásila do 

diskuze, tak už jsem byl do té diskuze přihlášen. Ano, oznamuji svůj možný střet zájmu. 

K Vašemu výkladu zákona tzn. že se musím zdržet hlasování, není tomu tak. Já nechci se 

zdržením hlasování ohrozit ostatní spolky, ostatní kluby, které žádají o tuto dotaci. Na rozdíl od 

pana Hrabčáka, jsem svůj střet zájmu ohlašoval velmi poctivě vždy, to je jedna věc. A k tomu, 

k tomu dalšímu, co jste zde zmínili jako pomstu. Já budu vycházet ze zprávy, která vyšla 10.12. 

v Deníku, což bylo těsně před koncem roku, kde pan Běčák napsal kromě jiného, teďkom je to 

k Havířovskému kahanci: „Pokud jde o závody a dotaci z kraje, letos jsme ani nežádali. U 

města žádost samozřejmě o finanční podporu máme a to už jen proto, že město je dlouhodobě 

hlavním partnerem a závody nesou jeho jméno“ uvedl Hrabčák. „Pokud by městu měla 

vládnout avízovaná koalice ČSSD a ANO a organizátoři by dotaci nedostali, mohlo by to sice 
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závody ohrozit, motocykly by se však ve městě určitě objevily.“ Takže my jsme se, jak jsem 

dostal informaci ze sportovní komise, tak ta vycházela z toho, že závody se zde stejně pojedou, 

že pan Hrabčák je natolik schopným organizátorem, že jejich zajištění zajistí i bez této vysoké 

dotace ze strany města. A sportovní komise rozdělila prostředky dětem a na rozvoj dětského 

sportu. To je vše, děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Bureš. 

 

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

Dobrý den paní primátorko, vážení náměstci, pane tajemníku, vážení občané a hosté. Dnes 

projednáváme bod č. 20, jehož obsahem je Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města 

Havířova na rok 2017 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 

„Ostatní dotace a dary“. Za mou osobu nemám nic proti tomu, že z těchto peněz budeme 

podporovat sport, kulturu, sociální a zdravotní činnost. Mám však velké výhrady proti tomu, že 

by se měl tento rozpočet a částka 200 tis. použít pro subjekt pod č. 9 s názvem Ostatní. Jsem se 

dočetl, že Rada města Havířova navrhuje tuto částku pro subjekt s názvem Okresní 

hospodářská komora Karviná. Tato částka má být použita pro provoz oblastní kancelář, 

kanceláře Havířov. Dále jsem se dočetl, že peníze se mají použít na provoz kanceláře a na 

mzdy. Zde se musím zastavit a poukázat i na to, že oblastní, oblasti Havířov aktivně působí 

člen Hnutí ANO, pan Ing. Kaplan, člen dozorčí rady. Připadá mi to jako přihrávka malá domů. 

Tudíž důrazně jsem proti a navrhuji, aby tento bod byl vyřazen a částka 200 tis. byla použita 

takto: Za 1. v oblasti kulturní pod bodem 26 pro subjekt Profa Kids Havířov o.p.s. navýšit 

částku z 5 tis. na 40 tis. Za 2. v kulturní oblasti bych navyšoval částku o 50 tis., protože nemají 

rezervu do 2. kola. Pro oblast kulturní bod 32 – taneční skupině Limit dance žádám navrženou 

částku navýšit o 10 tis. tudíž ze 190 tis. na 200 tis. Kč. Zbylé peníze navrhuji použít pro 

dobrovolné hasiče, kteří dneska tady úpěli a plakali, že mají málo peněz a myslím si, že měli 

pravdu. Děkuji za pozornost. A ještě bych chtěl dodat, že určitě se přihlásí pan Kozák, že je 

taky členem výboru ČNFK Havířov. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, paní zastupitelka Kožmínová. 

 

Bc. Ivana KOŽMÍNOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den paní primátorko, kolegyně, kolegové. Děkuji paní Tomaniecové, že mi to 

připomněla, ale byla jsem připravená samozřejmě se nahlásit. Tímto chci oznámit možný střet 

zájmu. Jenom bych chtěla upozornit, že každý rok, každý klub je detailně kontrolován. My 

jsme opravdu každý rok zváni i na kontrolní oddělení, vždycky bez problémů a náš klub je si 

myslím výjimečný v jedné situaci a to v tom, že ani koruna, opakuji ani koruna nejde ani pro 

jediného trenéra ani pro mě, všechno je dáno do dětí, protože tam máme děti ze slabých 

sociálních skupin, které podporujeme. A jenom chci říct, že průměrná závodní sezóna 

nadaného dítěte stojí 30 tis. Náš klub má 220 dětí, pohyblivá výše těchto dětí a toto všechno je 

možné zkontrolovat. Takže já bych byla ráda, kdybyste se chovala trošičku jako dáma a 

nemluvila tady vulgárně nebo naznačovala vulgarity. Myslím, že se to tady nehodí.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji paní zastupitelce, pan zastupitel Hrabčák. 

 

Peter HRABČÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Dobrý den paní primátorko, vedení města, vážení páni, dámy a kolegyně, kolegové, vážení 



44 
         Zápis ze 17. zasedání  

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 27.02.2017 
 

občané. Já bych se chtěl vyjádřit nejdříve k panu Rapantovi, protože pan Rapant mi řekl nebo 

naznačil, že já jako člen sportovní komise jsem hlasoval pro to, aby prostě PROSPORT dostal 

200 tis. Já jsem opravdu, můžete se zeptat paní tajemnice, se vzdal práva hlasovat, protože jsem 

byl ve střetu zájmu, nehlasoval jsem, v tomto bodě jsem tuto dotaci neschvaloval. JO?! Takže 

to je jedna věc a potom bych odpověděl panu náměstku Bělicovi. Chtěl bych říct, že 

samozřejmě budeme se s tím muset vyrovnat. Je to na nás, abychom v podstatě nějakým 

způsobem zajistili profinancování tohoto závodu. Já jsem nikdy neříkal, že by se ty závody 

neměly na 100% jet, ale samozřejmě tato možnost připadá do úvahy, protože snížení dotace 

z města o 500 tis. je dost velká částka a budeme mít v tomto městě velký problém se s tím 

vypořádat. Nicméně popereme se s tím a uvidíme, jak to všechno dopadne. V případě, že 

seženeme peníze, závody se pojedou. V případě, že se peníze neseženou, závody se asi zřejmě 

nepojedou. Ale to už je prostě záležitost naše. Takže děkuji za pozornost.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, ještě jednou paní zastupitelka Tomaniecová. 

 

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

V první řadě paní kolegyně prosím, která část mého projevu byla podle Vás vulgární? mimo 

mikrofon.. A co z toho bylo za slovo vulgární? mimo mikrofon… Jo, tak trošičku uberem, jo?! 

Na pana Bělicu pokud teda jste říkal, že podporujeme pouze děti nebo především děti, tak by 

mě zajímalo, proč rada města schválila Hornické kapele částku 100 tis. korun, přestože komise 

navrhovala částku 40 tis.? A ještě jeden dotaz to mám spíš na ředitele SSRZ, jaký způsobem a 

v jakém rozsahu je hrazena ledová plocha našimi krasobruslaři? Děkuji a to bych chtěla 

písemně. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan náměstek Šlachta. 

 

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

Děkuji paní primátorko. Samozřejmě dotace jak každý rok problém, vždycky byly, vždycky 

jsou, jak už to bývá. Prosím vás, ale ty peníze jdou především dětem, jak už jsme říkali, 

sportovcům, vynikajícím trenérům, trenérům mistrů světa, panu Maslákovi např. A vy tady 

hrajete střet zájmu? Pamatujte si, my jsme učenliví, je to dobrá finta, my jsme opravdu 

učenliví. Nejde vám o nic, jenom rozbít. Protože jsme v letošním roce navýšili tyto dotace o 3 

mil. korun, na rozdíl od vás. Navýšili jsme to sportům, dětem, trenérům, kultuře a vám nejde o 

nic jiného, jenom tendleten bod rozbít, zničit celé zastupitelstvo. Styďte se!  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, ještě jednou paní zastupitelka Tomaniecová, dnes již k tomuto bodu naposledy.  

 

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

Jenom ohledně pana Masláka. Ten trénuje pod Duklou Praha, nikoliv pod Havířovem. Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pan zastupitel Bureš. 

 

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

Ještě jednou dobrý den všem. Zareaguju na pana náměstka Šlachtu. Chtěl bych, aby ten můj 

bod, těch 200 tis. co se tam nějak vloudilo pro tu okresní organizaci, to jsme ho nějak 

akceptovali a skutečně ty peníze převedli na děti. Mockrát vám děkuji. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, tak pan náměstek Šlachta. 

 

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

Prosím vás nechcu hrát ping pong, to nevede nikde. Já jenom odpovím, proč Hornická kapela. 

Je to kapela, která je jediná hornická, zůstala, ty tradice jsou velké. Pokud byste o Hornické 

kapele chtěli něco vědět, tak tato kapela tuším má 108 let, vysokou tradici, reprezentuje 

Havířov v celém světě, ve Francii např., v Itálii. Nevím, kde ještě všude. Vím, že byli až v Jižní 

Korei. Je jich 50, mezi sebou vychovávají i děti, scházejí se každý čtvrtek a vzhledem k tomu, 

že jsem rocker a k hornické kapele nebo k dechovce teda nemám vůbec nic, tak vám můžu říct, 

že jsou to vynikající umělci a potřebujou cvičit, potřebujou nástroje, potřebujou platit náklady 

jako je sklad, cvičebnu atd. atd. nebudu to rozvíjet. Je to jediná hornická kapela v tomto městě 

a jestli i ta zahyne, tak nebude tady hornického už vůbec nic. To je jenom na vysvětlení 

k Hornické kapele.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Pawlas. 

 

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

Pane náměstku já s Váma plně souhlasím, já bych tu kapelu taky podpořil, ale jo pro koho bude 

hrát, když nechcete podpořit Krojované horníky. Jako pro sebe? Já si myslím, že to patří 

k sobě. Kapela patří ke Krojovaným horníkům. Takže to si nějak protiřečí.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Ještě paní zastupitelka Gorecká. 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Dobrý den všem. Chtěla bych oznámit tady kolegům, že kroužku Krojovaných horníků těch 10 

tis. pošlu ze svého. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji paní zastupitelce Gorecké a ještě paní zastupitelka Želinská. 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Děkuji paní zastupitelce Gorecké, ale myslím si, že je to úplně zbytečné, že ty peníze na to 

jsou, že nebudeme podporovat ňáký spolek evangelíkánů, kteří vůbec nevíme, o co se jedná. 

Není to církev evangelická, která si vydělávala na varhany a je to ňáký spolek, který si dělá 

koncerty. Takže i tak dostanou 40 tis., takže si myslím, že klidně těch 10 tis. by se těm 

Krojovaným horníkům mohlo dát. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji paní zastupitelce. Pan zastupitel Niemiec. 

 

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

Dobrý den vážení spoluobčané, vážení zastupitelé, vážené ve.. vede… vedení města, už se do 

toho zakoktávám. Tady padlo – nevíme, kdo to jsou. Tak já myslím, že v důvodové zprávě to 

bylo popsané, kdo je to Evangelikální společenství křesťanů, co dělají a na co je ta dotace. 

Když se na to tak podíváte, zjistíte, že je to na práci s mladými dětmi, že pracují, dělají 

koncerty, mají výjezd do Rumunska, do Anglie. Je to taková skupina 15-20 let. Tady je 

opravdu v Havířově třeba podporovat tyto věkové skupiny v rámci prevence, v rámci dalších 
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věcí. Takže prosím můžeme se bavit o dotacích, ale neshazujme něco, co tady funguje a 

pracuje.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, paní zastupitelka Želinská. 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já si myslím, že bychom neměli už teda toto řešit. Já chápu, že jsou to děti, tamto jsou 

důchodci, ale přece jenom jsme hornické město a jedná se o trapných, opravdu trapných 10 tis. 

Takže buďme tak hodní a už dejme tady možnost hlasování o těch pozměňovacích návrzích. Já 

bych byla moc ráda, kdyby ti horníci opravdu ty trička měli. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Tak a ještě pan zastupitel Ptáček.  

 

Mgr. Tomáš PTÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Ještě jednou dobrý den paní primátorko, vedení města, kolegyně, kolegové, občané. Jenom 

takový detail kolem té Hornické kapely. Nikdo neví, jak moc blízko mi ta kapela je, protože 

ňákým způsobem jsem s ní byl spjat, ale to je jedno. V okamžiku, kdy závodní odborový klub 

Dolu Darkov končil svou činnost, který podporoval, tak ta podpora tehdy před těmi 6, já nevím 

8 lety nebyla taková jak dneska. Padlo tady 50 dětí, podle návrhu dotace 41 členů. Je to pro děti 

do 15 let 4, do 26 let 2, nad 26 let 35. Já nevím, já pracuji ve školství, já nevím, jestli to jsou.. 

jako děti jsme až do své smrti nebo do smrti svých rodičů, ale nevím, pokud to.. Já jako to 

chápu, že se to jako dá.. Já to chápu, já jsem taky rád, když to vidím v průvodu nebo 

promenádě tady za Radostí. Nevím, no.. tady se říká, že je to pro děti, tady vidím 4 děti. Podle 

mě.. no 2 do 26 let jsou studenti, ale to je tak všecko. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pan zastupitel Gongol. 

 

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

Já myslel jsem si, že už nebudu vystupovat, ale vystoupení pana náměstka Šlachty mě zvedlo, 

protože to pokládám za demagogické. Jestli někdo mě bude kritizovat za to, že vystupuji 

s kritickými poznámkami, tak mu.. tak Vám chci říci pane náměstku, že to je moje povinnost. 

To, že mně budete diktovat, co můžu a co ne, tak je nad moji.. prostě.. nad moje chápání. Takže 

já jako zastupitel zastupuji lidi a Vy mně nebudete určovat nebo navádět k tomu, že chci 

rozbíjet zastupitelstvo. Já jsem v zastupitelstvu možná 20 let a nikdy jsem zastupitelstvo 

nerozbil. Rozbili jste ho vy!  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pokud se už nikdo dál nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o 

protinávrzích usnesení a to nejdříve návrh pana zastupitele Bureše.. 

 

Hlasování o návrhu Bc. Bureše: 
Pro:                          14 

Proti:                        14 

Zdržel se:                  12 

Nehlasoval:              3 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 14, proti 14, zdrželo se 12, nehlasovali 3, návrh nebyl přijat. Jdeme na další pozměňovací 

návrh a to pana zastupitele Heczka. 

 

Hlasování o návrhu Ing. Heczka: 
Pro:                          15 

Proti:                        11 

Zdržel se:                  16 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 15, proti 11, zdrželo se 16, nehlasoval 1, návrh nebyl přijat. A posledním protinávrhem 

původního usnesení je návrh paní zastupitelky Želinské. 

 

Hlasování o návrhu p. Želinské: 
Pro:                          16 

Proti:                        12 

Zdržel se:                  14 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 16, proti 12, zdrželo se 14, nehlasoval 1, návrh nebyl přijat. Budeme nyní hlasovat o 

původním návrhu usnesení k bodu č. 20. 

 

Hlasování o původním návrhu usnesení: 
Pro:                          26 

Proti:                        2 

Zdržel se:                  14 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 681/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o vyúčtovaní dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace    

a dary“, rozpočtu statutárního města Havířova za rok 2016 dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e 

 

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova 

v roce 2017: 

I. z mimosportovní sféry v celkové výši   9 200 100 Kč, a to takto: 
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sociální oblast:  

- činnost registrovaných sociálních služeb   2 369 600 Kč dle přílohy č. 1A 

- projekty a činnost na podporu aktivit související  

  se sociální oblastí           460 000 Kč dle přílohy č. 1B 

kulturní oblast       2 206 000 Kč dle přílohy č. 2 

školská oblast       2 892 500 Kč dle přílohy č. 3,8C 

oblast partnerských vztahů          90 000 Kč dle přílohy č. 4 

oblast prevence kriminality, protidrogové prevence   

a bezpečnosti v silničním provozu                                        207 000 Kč dle přílohy č. 5 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví:  

- podpora integrovaného záchranného systému        550 000 Kč dle přílohy č. 6A 

- zdravotnictví          150 000 Kč dle přílohy č. 6B 

- životní prostředí            75 000 Kč dle přílohy č. 6C 

- ostatní          200 000  Kč dle přílohy č. 9  

 

II. ze sportovní sféry v celkové výši    24 748 800 Kč dle přílohy č. 

7,8A,8B 

 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru schváleného Zastupitelstvem 

města Havířova dne 20.02.2016 usn. č. 402/10ZM/2016 s fyzickými a právnickými osobami 

ve schválené výši dle bodu 1. usnesení 

 
p o v ě ř u j e  
 

1. vedoucí odboru školství a kultury  podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,  a 

to v případě poskytnutí dotace do 400 000,- Kč (včetně)  v jednotlivých případech 

 

2. náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

dotace,  a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000,- Kč v jednotlivých případech 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 26, proti 2, zdrželo 14, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato. Vážené dámy, vážení pánové 

bude 15 hodin a na řadě jsou Interpelace z řad občanů. Poprosila bych o 5 min. přestávky.  

 

 

 

PŘESTÁVKA 

 
5 min. 
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15:05hod. 

30. Vystoupení občanů a interpelace zastupitelů 
 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Takže budeme pokračovat, dalším bodem programu jsou interpelace občanů. Ještě předtím než 

začneme, chtěla bych tady omluvit paní zastupitelku Horňákovou, byla nyní odvolána 

z vážných pracovních důvodů a vlastně pan zastupitel Vachtarčík bude taky chybět. Takže 

máme interpelace, č. 1 je pan Miloslav Hanus. Obsahem interpelace je stav MRA v opravách 

domovního fondu. Prosím pana Hanuse. 

 

INTERPELACE č. 1                      MMH/18 520/2017 

 

Miloslav HANUS, občan Havířova 

……………………………………… 

Vážené zastupitelstvo, vážení spoluobčané chci se zmínit tady nebo především hovořit o 

neúnosném stavu v Městské realitní agentuře, pokud jde o opravy domovního fondu. Jistě asi 

víte, že jsem byl 6 měsíců jednatelem této společnosti a měl tak možnost aspoň zčásti zblízka 

poznat řízení. V celé stručnosti bych tedy chtěl sdělit, že zatímco v letech 2013 a 14 byly 

opravy domovního fondu splněny v souladu s rozpočtem, který je nad úrovní 116 mil. ročně, 

v roce 2015 však byla již úroveň plnění tohoto v rozpočtu o 25,5 mil. nižší a v loňském roce 

byly opravy domů dokonce v městě nesplněny o 33 mil. korun. V této souvislosti je třeba 

připomenout, že nynější ředitel nastoupil do funkce 1. září 2015. Nemohl tedy reálně již 

ovlivnit plnění toho roku, ale za zajišťování prací v roce 16, tedy v loňském roce je již plně 

zodpovědný. Každému technikovi alespoň trochu seznámenému s postupem zajišťování 

stavebních prací je známo, že i projektované stavby vyžadují k vysoutěžení dle zákona o 

zadávávání veřejných zakázek zhruba půlroční předstih před jejich realizací. Není v této 

souvislosti nadále únosné, aby vybrané firmy stavěli lešení kolem domu na konci září a v říjnu, 

jak se stalo v loňském roce, např. na ulici Jarošová 4a, 4c v Havířově-Šumbarku, na ulici Jílová 

6 a Kubelíková 10 v Havířově-Podlesí. Zde jsme bydlícím opravdu zpříjemnili, velmi 

zpříjemnili život lešením, které zde stojí dosud. Venkovní práce, jak samozřejmě běžně 

stavební technici vědí nebo veškeří stavbaři, které jsou závislé na klimatických podmínkách, je 

třeba provádět v období zhruba od března do konce října a včetně. I v letošním roce je rozpočet 

města na sanace, regenerace obytných domů z fondu nájemního bydlení i úvěru na výměnu 

oken pro 2578 bytů a z účtu hospodářské činnosti na opravy domovního fondu v celkové výši 

přesahující 382 mil. To už neříkám o tom, kolik bylo tady schváleno v rozpočtové úpravě ještě 

zvýšení na ty okna. Tento náročný úkol předpokládá odborně zdatné personální obsazení 

odboru investic a oprav, kdy je nutno důsledně dozorovat dodržování termínů a především 

kvality prováděných prací, ale jaký je současný stav. Statutární orgán tedy jednatel a ředitel 

společnosti rozhodli dne 30. ledna tohoto roku o organiční změně. Podotýkám, že to bylo po 5 

dnech od nástupu jednatele. Dovolíte, abych ještě pár vět dokončil? V souvislosti s touto 

změnou bylo zrušeno místo vedoucího odboru investic a oprav a pracovník, který ho zastával 

byl propuštěn s tím, že není pro něho v agentuře místo. Byl zde při tom jediným autorizovaným 

stavitelem v oboru pozemní stavby a sám jsem ho poznal tedy jako odborník kvalifikovaný, 

jako kvalifikovaného technika, kterých není v agentuře nadbytek a dají se tito technici spočítat 

na prstech jedné ruky. Toto rozhodnutí jednatele a ředitele mi připadá naprosto nepochopitelné 

a čistě účelové a v rozporu se zájmy obyvatel městských bytů. Závěrem tedy vyzývám a žádám 

tímto Radu města, která jako jediný společník vykonává působnost valné hromady, aby 

Městské realitní agentuře korigovala nezodpovědná rozhodnutí, jež znemožňují plnění úkolů 

agentury, pro který byla zřízena. Stejná povinnost podle zákona č. 90 roku 2012 Sb. o 
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obchodních korporacích nařídila dozorčí radě, která dohlíží na činnost jednatele. Děkuji vám za 

pozornost. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji pane inženýre, odpovíme  Vám  písemně ve stanovené lhůtě.  

A přikročíme k interpelaci č. 2 a to je občan Havířova pan Svatopluk Musiol a jeho obsahem 

interpelace je oblast životního prostředí. Prosím pane Musiole... 

 

INTERPELACE č. 2                      MMH/18 521/2017 

 

Svatopluk MUSIOL, občan Havířova 

……………………………………… 

Vážení přítomní dovolte mi, abych z tohoto místa kritizoval způsob údržby chodníků v zimním 

období a zvyšování prašnosti ovzduší používáním strusky k posypu chodníků. Je takřka 

neuvěřitelná skutečnost, že v období, kdy jsou vyhlašovány smogové situace a podniky jsou 

nuceny omezovat výrobu, Technické služby vyjíždějí při prvních náznacích sněžení 

s posypovými vozy a rozsypávají na chodníku drcenou strusku. Tato struska zůstává na 

chodnících i po zmizení sněhu. Paradox dále nastává, že po zlepšení rozptylových podmínek 

ovzduší. Blahodárný vítr po rozptýlení polétavého průmyslového prachu tentokrát zvedá prach 

ze strusky stále drcené botami chodců, kteří jsou nuceni jej dýchat. Tento přízemní oblak 

bohužel obsahuje neopominutelné množství síry a dalších škodlivin. Zůstává otázkou, zda toto 

znečištění vůbec podléhá dosahu měřících stanic. Zajištění schůdnosti komunikací a bezpečnost 

chodců je potřebné. Jistě existují možnosti jak lze tyto požadavky zajistit bez nutnosti 

ohrožování zdraví obyvatel nutností dýchat rozptýlené částice drcené strusky. Zásadním 

krokem by měl být zákaz drcenou strusku vůbec používat a v nutných případech ji nahradit 

kamenivem nepodléhajícím otěru a rozpadu na prachové částice. Sníh z komunikace lze 

odstranit včasným pluhováním a vymetením rotujícími kartáči jeho nalepených zbytků. Na 

podporu potřebné nápravy by občany jistě zajímalo kolik tun strusky se v zimním období 

rozsypalo na chodnících města a kolik se podařilo zamést po úklidu, který má značnou 

prodlevu. Rozdíl pravděpodobně skončí na fasádách a oknech domů, znečištěných trávnících a 

ostatní zeleni a bohužel také v plicích občanů. Věřím, že odpovědné orgány města a včetně 

odboru životního prostředí zajistí nápravu současného stavu. Je to i v zájmu našich sportujících 

občanů, kteří při běhu po krásné cyklistické stezce na nábřeží města musí poslouchat zvuk 

drcené strusky pod svými nohami nebo pneumatikami svých bicyklů a prohánět zvířený prach 

svými plícemi. Toto je současně aktuální stav. Zlepšení jistě potěší i maminky na procházce 

s kočárky po této zdánlivě klidné a zdravé zóně. Děkuji za pozornost.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji pane Musiole a písemně dostanete odpověď ohledně přesných množství spotřeby 

strusky, solích, chemie v našem městě, aby to bylo odborně posouzené, abyste měl odbornou 

odpověď.  

 

INTERPELACE č. 3                      MMH/18 522/2017 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Tak máme další interpelaci č. 3, už prostě opakovanou pana Lubomíra Volného, který je 

bydlištěm v Ostravě-Porubě, není tedy občanem Havířova, je sice členem Zastupitelstva MS 

Kraje, ale nemá patřičné osvědčení. Takže bych chtěla nechat hlasovat o tom, zda dáme prostor 

panu Lubomíru Volnému k vystoupení. Takže prosím budeme hlasovat. 
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Hlasování o možnosti vystoupení pana Lubomíra Volného: 

Pro:                           14 

Proti:                        21 

Zdržel se:                   5 

Nehlasoval:                3 

Omluveno:    0 

Přítomno celkem 43 členů 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pro.. se ztratilo… Pro 14, proti 21, zdrželo se 5, nehlasovali 3. Takže bohužel pane 

Volný, děkujeme za návštěvu a pokračujeme interpelací č. 4 a to je paní Veronika Turská, 

bytem Havířov-Podlesí. Obsah interpelace byty RPG čili RESIDOMO. Prosím. 

 

INTERPELACE č. 4                      MMH/18 524/2017 

 

Veronika TURSKÁ, občanka Havířova 

……………………………………… 

Vzhledem k tomu, že jste opakovaně a zbaběle neumožnili vystoupení krajského zastupitele za 

Hnutí svoboda a přímá demokracie SPD Tomio Okamura přečtu vám jeho text nyní já. Protože 

takto, jak to předvádíte vy, demokracie nevypadá. Stejně jako štvavá kampaň proti prezidentu 

republiky a cenzura tichem uvalená na naše hnutí, to mělo zcela opačný účinek a informace o 

vašem zbabělém jednání se nyní dostala prostřednictvím facebooku našeho předsedy pana 

Tomia Okamury k více než půlmilionu uživatelů facebooku. Podle našich prozatím vždy 

přesných informací byla v Havířově zlikvidována funkční koalice jen a pouze proto, protože 

pánové Sobotka, Babiš a Bělobrádek potřebují v Havířově kopii své koalice tak, aby nikdo 

nebrzdil vládní imigrační projekt Havířov 2017, na který tlačí Brexitem oslabená Evropská 

unie. My máme své zdroje, ale nejsme tajná služba a nemůžeme své informace jednoznačně 

dokázat. Co ovšem můžeme udělat je vyzvat vás, abyste se jednoznačně, veřejně a písemně 

postavili odvážně buďto na stranu občanů Havířova anebo zbaběle na stranu svých šéfů v Praze 

proti občanům Havířova. Mám zde tři dokumenty – petici za vyhlášení místního referenda proti 

umísťování uprchlíků v Havířově; občanskou veřejnou výzvu společnosti RESIDOMO, aby 

s nikým nespolupracovala na ubytovávání českou vládou, tedy panem Babišem, Sobotkou a 

Bělobrádkem legalizovaných nelegálních imigrantů a nakonec prohlášení, že níže podepsaní 

podporují vládu České republiky a souhlasí s tím, aby byl v rámci řešení současné imigrační 

krize v Havířově ubytován blíže neurčený podíl s minimálně 6 tis. vládou ČR dobrovolně 

schválených imigrantů. Vyjadřuji tímto svůj souhlas s dobrovolných příjímáním výše 

uvedených imigrantů a souhlasím také s tím, aby na financování tohoto projektu byly ze 

státního rozpočtu uvolněny pro podporu imigrace, integrace, multikulturalismu a neziskových 

organizací řádově miliardy korun. Vyzývám zastupitele města Havířova, aby si vybrali a svým 

podpisem veřejně vyvěsili vlajku a občanům Havířova jednou provždy dokázali, na čí straně 

stojí. Zároveň žádám, aby se mi zde dnes na mikrofon veřejně vyjádřili všichni předsedové 

zastupitelských klubů a řekli občanům dnes a tady zcela jasně, jestli podporují nebo 

nepodporují tuto vládní imigrační politiku. Půjdu vám příkladem, Hnutí SPD Tomio Okamura 

zásadně odmítá jakoukoliv legalizaci nelegální imigrace v rámci řešení současné imigrační 

krize, zásadně nesouhlasí s dobrovolným přijímáním kohokoliv a všichni naši krajští zastupitelé 

a poslanci stojí na straně občanů Havířova. Děkuji za pozornost a za případný projev občanské 

odvahy. My máme jasno, na čí straně stojíte vy? 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji paní Turská za příspěvek v rámci interpelací a prosím paní poslankyni Halíkovou. 
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PaedDr. Milada HALÍKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Děkuji. Já jsem se hlásila vážené kolegyně a kolegové zastupitelé a vážení občané po 

předchozím hlasování, ke kterému jsem považovala za nutné se vyjádřit a chtěla jsem k tomu 

využít svého práva poslankyně dostat slovo na jednání zastupitelstva v kteroukoliv chvilku. Já 

bych chtěla jenom říci, že jsem zastupitelkou i poslankyní, byť jako nečlenka za 

Komunistickou stranu Čech a Moravy za stranu, která je některými ostatními občas 

prohlašována za demokratickou. Doufám, že jste si všichni všimli, zejména vy, vážení občané, 

a budete si to pamatovat při všech následujících volbách, kdo tady hlasuje demokraticky a 

hlasoval tedy pro to, aby občan, ještě ke všemu krajský zastupitel, dostal na jednání 

zastupitelstva města Havířova slovo. Zastupitelé za KSČM se o to pokusili, ostatní byli proti. 

Tím ale vážené dámy a pánové k tomu nemám ani mandát ani právo a nejsem ani předsedkyně 

klubu ani předsedkyní strany, nechci říct, že souhlasím, potažmo souhlasíme se vším, co tady 

bylo předneseno na minulém nebo i dnešním jednání zastupitelstva ze strany SPD a vůbec 

nejsem nějakou přítelkyní nebo zastánkyní politiky, kterou prohlašuje a omlouvám se za to 

slovo, předvádí můj kolega v Poslanecké sněmovně pan Okamura. Přesto se, ale domnívám, že 

i občané s tímto názorem, byť tady bylo vysvětleno, že nemají pravdu, mají právo na 

zastupitelstvu vystoupit. My jsme povinni a jsem o tom přesvědčena v souladu se svým slibem 

zastupitele, je vyslechnout a vedení města pak na připomínky, které tady přednášejí odpovědět. 

Děkuji za pozornost. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji paní zastupitelka Želinská. 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já jen, jestli má pan inženýr Šlachta k tomu něco, tak mu dám klidně přednost, protože já mám 

z jiného soudku, teda něco.  

 

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

Já jenom opravdu takovou připomínku. Paní poslankyně, já bych chtěl jenom připomenout, že 

pan bývalý primátor Pawlas a dalo by se říct, že my jsme v minulosti – paměť je krátká, 

nevyslechli několikrát pana Rejče, byli jste to vy, kteří jste hlasovali i jako možná já, aby 

nevystoupil, protože byl z Ostravy. Takže vidím, že se věc opakuje, akorát názor je jiný.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Paní zastupitelko…. 

 

INTERPELACE č. 5                      MMH/18 525/2017 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já bych prosila vedení města, jedná se úplně o něco jiného. Jedná se o komise rady města, aby 

teda na internetu upřesnili, kdo je teda členem Komise rady města a kdo není, protože tam jsou 

ještě staré stavy. A ještě mám takový takovou prosbu, pokud by se někdy měnilo zase opět 

sestavení komisí radě města, bylo by dobré ty lidi upozornit dopředu s nějakým termínem 

prostě. „Nebudeš členem komise od.. příklad 1.2.“ Protože vlastně 11. ledna byla rada a někteří 

členové se dostavili na komisi a bylo jim řečeno, že už nejsou členové komise. Takže kdyby to 

příště šlo s tím, že by se nejdříve obešlou ti lidé a pak se teda bude postupovat podle toho, kdo 

je členem rady.. komise rady a kdo není. Ale jenom, aby tam byla ta změna na internetu těch 

lidí, na webových stránkách. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, dáme do pořádku a pan zastupitel Martinek. 

 

INTERPELACE č. 6                      MMH/18 526/2017 

 

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

Já bych se chtěl ještě vyjádřit k tomu vystoupení paní poslankyně. V minulosti jsme tu řadě lidí 

povolili vystoupit. Myslím, že to bylo vždycky na rozhodnutí zastupitelstva, ale já nevím, já už 

se tady z toho nedozvídám nic nového. Mi to připadá samozřejmě jako nějaká předvolební 

kampaň před nadcházejícími podzimními volbami. I styl těch vystoupení je takový a je to 

prostě akorát válka informací, my nemůžeme dokázat své tvrzení, já zas slyším někde 

v médiích něco jiného. Nevím, mně to teda nepřipadá, že bysme se dozvěděli něco nového. 

Paní Turská nám tady přečetla nějaké prohlášení. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, paní zastupitelka Tomaniecová. 

 

INTERPELACE č. 7                      MMH/18 528/2017 

 

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

Já bych chtěla ještě jenom doplnit k paní Želinské, která říkala ohledně komisí, že nejsou 

upraveny. Některé upraveny na internetu jsou, ale nicméně mě zaráží složení komisí. Protože 

vždycky v minulosti, byla opozice zastoupena 4 hlasy ku 5 koaličním. Dnes je to trochu jinak, 

dnes má opozice pouze 2 hlasy, když nebudu počítat HPH, které koalici podporuje, tak pouze 1 

hlas, přičemž bych chtěla upozornit, že KSČM má v zastupitelstvu více než třetinu, ale 

v komisích má pouze 1/9. Tak bych byla ráda a chtěla bych, aby město upravilo zastoupení 

v těch komisích. Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji,  pan zastupitel Gongol.  

 

INTERPELACE č. 8                      MMH/18 530/2017 

 

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

Paní primátorko, já mám trošku problém v tom, že těch interpelací mám více. Podle Jednacího 

řádu mohu, ale problém je v tom, jak to přečtu najednou, tak mě po 3 minutách zastavíte. Takže 

já jsem se rozhodl, že se budu přihlašovat po jednom kousku a budu tady ty svoje interpelace 

přednášet. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)¨ 

Ale můžete to přečíst všechno najednou. 

 

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

A Vy mě nezarazíte? 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Ne, pokud to nebude půlhodiny. 

 

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

Tak to ne, takže děkuji. 
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Paní primátorko, v současné době se dokončuje výběrové řízení na dodavatele výměny oken a 

zateplení domů ve vlastnictví města. Víme, že při takovéto akci došlo k tomu, že město muselo 

platit 1,5 mil. korun pokuty. Šlo údaje o to, že tím že byla v zadání v zadávacím řízení určena 

zcela extrémní kvalita na ta nová okna, byl určen i vítěz. Podle toho byl přece taky vybrán ten 

vítěz. Chci, aby mě bylo sděleno tato informace. 1. kolik tenkrát stála okna této kvality, tzn. 

běžné kvality, nikoliv té, která byla tak extrémně vysoká. A v té době, kdy jsme měli to první 

výběrové řízení. Za 2. kolik tenkrát stála okna ta kvalitní, ale za 3. a to je to nejdůležitější, chci 

vidět, kolik budou stát okna běžné kvality dnes, v jaké ceně jsou vysoutěžené. První 

interpelace.  

Druhá interpelace je na základě podnětů občanů, kteří si stěžovali na katastrofální stav laviček 

v Havířově. Jsem se obrátil o pomoc na tehdejšího náměstka Ing. Heczkeho. Ten si stav ověřil 

a zajistil, že připomínka je oprávněná a proto vyčlenil pro roky 2016 a 2017 celkem asi 1,2 mil. 

korun včetně DPH. Proto chci informaci. Za 1. kolik korun bylo vyplaceno na opravy laviček 

za rok 2016, kolik laviček bylo ve skutečnosti opraveno, které lavičky byly opraveny a to 

včetně umístění těch laviček… Předpokládám, že dodržíte slovo a nebudete mě přerušovat… 

kde jsou tedy umístěny ty opravené lavičky, abych si to mohl nechat zkontrolovat a za 4. jaký 

rozsah oprav na jednotlivých lavičkách byl proveden, protože výběrové řízení bylo takto 

specifikováno. 

Třetí interpelace: Nová koalice je zde již více jak 2 měsíce a já vím, že především muselo se 

řešit obsazení placených postů. To beru na vědomí. Je to obtížná práce, neboť jak se říká 

„Kapustičky je málo a slimáků hodně“, to říká prezident Zeman. Přesto si myslím, že bychom 

již mohli dostat schválené programové prohlášení této koalice, alespoň doufám, že nějaké toto 

schválené usnesení nebo programové prohlášení tato koalice příjme. Protože občané mají 

právo, já jsem občan, vědět a zejména se těšit na to, jak Havířov z toho svrabu a neštovic, o 

kterých už jsem tady hovořil, pod vládou nové koalice vybředne. 

A další interpelace. Paní primátorko, občany Havířova trápí stav, ve kterém se nachází naše 

vlakové nádraží. Vyhodili jsme 3,5 mil. korun na projekty a musíme to řešit znovu. Přednádraží 

řeší město, ale nádraží, zejména úpravy pro individuální nebo imobilní občany pardon, musí 

řešit SŽDC. Když jsem se dozvěděl, že SŽDC co to nemá v plánu, že se připravuje projekt pro 

rychloprovozní úpravy, že tady bude zvýšena rychlost na této trati. Tak jsem se dozvěděl, že ta 

realizace bude až po roce 2025. Ano, taková je skutečnost. Proto jsem se rozhodl, že proto jako 

občan, jako zastupitel něco zkusím provést. Obrátil jsem se na pana Vaška s tím, že se 

pokusíme pomoci interpelace poslankyně Halíkové oslovit ministra Ťoka, aby se alespoň 

částečně tento stav řešil. Havířov si to podle mého názoru zaslouží. Pan vedoucí investic mě 

odpověděl a dokonce bych řekl, že i nadšeně, že je to dobrý nápad a že mi připraví podklady o 

tom, co bychom potřebovali po SŽDC. Podotýkám, že jsem to projednal s paní Halíkovou a ta 

s touto interpelací souhlasila. Toto jednání se, mé jednání s panem vedoucím investic, se 

uskutečnilo na přelomu myslím listopadu.. října a listopadu.. Bohužel jsem však slíbenou 

pomoc, slíbenou informaci jsem vůbec nedostal a dneska je už skoro březen, konec února. 

Přesto jsem se dozvěděl, že v téže věci vystoupil pan náměstek a požádal o.. pan náměstek 

Bělica… a požádal o schůzky s ministrem, aby to řešil. My jsme však ztratili 3 měsíce, protože 

před 3 měsíci jsem to paní Halíkové mohl předložit. Já se ptám, proč jsem informaci nedostal, 

zda proto, že již nejsem koaličním partnerem, koaličním zastupitelem nebo je to nedůsledný 

výkon práce pana vedoucího investic. Nebo je to na pokyn nějakého vyššího úředníka 

magistrátu, že se musí zviditelňovat pouze zastupitelé za tedy za firmy, které jsou tady ve 

vedení a kteří jsou tedy v koalici. Samozřejmě, že občany Havířova, to nezajímá, jestli je někdo 

zastupitelem koalice nebo není, ale havířovské občany zajímá, jestli budeme sloužit jim a 

budeme prostě bez toho, aniž bychom se rozlišovali, když je někdo opozičním nebo není 

opozičním poslancem. To jsou zatím všechny, možná že budu mít ještě jednu.. jedno 

vystoupení. Děkuji za pozornost. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pane zastupiteli na ty první 3, co se týče počtu laviček a skutečné ceny, abychom tady 

neřekli něco špatně a museli to znovu opravovat, Vám odpovíme písemně. K bodu č. 4 jste nás 

trošku tady přeskočil, protože Vy jednáte po linii s paní poslankyní Halíkovou. To je správné, 

máte na to samozřejmě právo, ale ne pro zviditelnění pana náměstka Bělici, ale taky jsme 

podnikli určité kroky k tomu nádraží, aby to nedošlo až k roku 2025, ale aby byl Havířov 

zařazen už teď do toho plánu oprav. Takže já dám nejdřív slovo panu náměstku Bělicovi. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Pane zastupiteli, já Vás ujišťuji, že jsem o žádné Vaší iniciativě nevěděl. Nebyl jsem o žádné 

Vaší iniciativě v tomto směru informován. Takže mě prosím neobviňujte z nějakých nekalých 

praktik. Jak už to mám ve zvyku, tak jsem si sedl, byl jsem zavalen stohy papírů, které jsem 

začal okamžitě řešit, takže žádných 100 dnů hájení, na to jsem si nehrál. Zvedl jsem zadek, 

pane zastupiteli, zajel do Prahy, domluvil se s náměstkem generálního ředitele SŽDC, který má 

na starosti správu majetku. Domluvili jsme se spolu a pan náměstek díky té intervenci byl 

schopen zařadit havířovské nádraží do první vlny oprav, které bude realizovat SŽDC. Takže 

dnes jsme v další fázi, máme sice ještě ne přesný termín, máme dohodnutou další schůzku se 

zástupci SŽDC. Na té naší první schůzce jsme se dohodli, že SŽDC bude koordinovat postup 

s městem Havířov, co se týče přednádražního a nádražního prostoru. Nádraží v Havířově bude 

rekonstruováno, bude rekonstruováno v první vlně, tzn. ne až v roce 2015, dokonce je to 

schváleno.. 2025… dokonce je to schváleno i Ministerstvem dopravy. Pan ministr Ťok už 

prezentoval ta nádraží, která budou v první vlně opravována a mezi nimi je i Havířov. Já 

myslím, že bychom měli být za to rádi. V letošním roce má být prvoplánově zpracovávána 

projektová dokumentace a já mám příslib ze SŽDC, zatím jenom ústní, že budou ty práce na 

projektové dokumentaci koordinovat s městem Havířov tak, aby projektová dokumentace, 

kterou zpracovává Havířov na přednádražní prostor, aby vznikl jednolitý celek, jak SŽDC tak 

přednádražního prostoru. Další jednání je pan náměstek Drmola.. Na další jednání je pan 

náměstek Drmola pozván do Havířova. Zatím ladíme čas, protože v jeho nabitém programu 

najít prostor není úplně jednoduché. Takže tolik, já nevím, jestli jste spokojen pane zastupiteli? 

V případě, cokoliv o tom chtěl dál vědět, tak se klidně za mnou zastavte. Jsou tam k tomu 

dokumenty a klidně Vám je zpřístupním, není to žádný problém. 

 

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

odpověď mimo mikrofon 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Ano, písemně odpovíme. Děkuji, paní náměstkyně Zedníková. 

 

INTERPELACE č. 9                      MMH/18 531/2017 

 

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

Dobré odpoledne ještě jednou. Já jsem se ještě teď pokusila tím, jak jsem odběhla, požádat paní 

Turskou, aby se nám tady vrátila. A protože jsem čekala podle zpráv, které jsem měla během 

ledna od ní, ať už při osobním setkání u ní v práci nebo po telefoně, že budeme pokračovat v té 

diskuzi, kterou tady započala v prosinci. Já vás jenom chci přesto tady seznámit s tím, že jsem 

provedla kontrolu na školách a také proto jsem požádala ředitelé šumbarských škol, aby dnes 

na interpelace přišli, protože jsem čekala, že v tom vystoupení paní Turská bude pokračovat. 

Takže tímto děkuju ředitelům, že zde setrvali. Já jsem hlavně chtěla paní Turské říct to, že jsem 

si na místě ověřila stav ve školách a ty informace, které nám tady podala se nezakládaly na 

pravdě a nakonec jsem jí chtěla říct jednu důležitou věc, aby si uvědomila, že to že nějaký žák 
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nebo dítě nosí na hlavě šátek neznamená, že to dítě nemá třeba nějaké zdravotní problémy. To 

je všechno. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Rapant. 

 

INTERPELACE č. 10                      MMH/18 532/2017 

 

Bc. Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak já ještě jednou pěkné odpoledne. Pane zastupiteli Gongole, já musím reagovat. Já si Vás 

vážím, stejně jako si vážím dalších 42 zastupitelů, ale ty invektivy týkající se těch městských 

společností, mě donutily k tomu, abych Vám připomenul, jak to ještě před 2 měsíci bylo. Takže 

Komunistická stran Čech a Moravy měla v HTS v představenstvu, které čítá 6 členů, 4 členy 

z toho ještě předsedu představenstva. V Technických službách v představenstvu, které čítá 6 

členů, 4 členy z toho předsedu představenstva. V MRA jednatele, na ZÁMKU jednatele, co 

ještě více byste chtěli? Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan náměstek Šlachta. 

 

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

Může ještě, tam je technická. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

S technickou poznámkou pan zastupitel Gongol, ale opravdu jestli je to technická poznámka?! 

Pardon ještě pane zastupiteli dáme ještě přednost panu zastupiteli Víchovi.. panu senátorovi 

Víchovi… pardon. 

 

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

Tak bude to technická, protože budu odpovídat v číslech. Já jsem pane Rapante, já jsem nikdy 

neřekl, že jsem nespokojený s počtem zastupitelů… 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

A už jsme tady u toho pane zastupiteli, že toto … skáče do řeči pan Ing. Gongol.. 

 

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

Já jsem, že máme málo zastupitelů.. V každé té mojí interpelaci prostě jsem interpeloval úplně 

o něčem jiném, né o těch číslech. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, já dám vteřinu panu náměstku Bělicovi.  

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Pane zastupiteli, já.. pane řediteli, víte, že si Vás velmi vážím, já bych Vás chtěl požádat prosím 

zkuste respektovat, aspoň Vy minimálně nás jako ostatní zastupitele, respektovat Jednací řád. 

Hlásíte se technickou, dostáváte přednost a Vaše příspěvky jsou veskrze do normální diskuze a 

ne technické. Já bych Vás chtěl moc poprosit, abyste nezneužíval institutu technické 

poznámky, respektoval nás jako ostatní zastupitele a respektoval náš Jednací řád. Děkuji.  
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Já přesto tady dám teď prostor panu senátorovi Víchovi. Prosím. 

 

INTERPELACE č. 11                      MMH/18 534/2017 

 

Ing. Petr VÍCHA, senátor a starosta města Bohumín 

Vážená paní primátorko, vážené členky a členové Zastupitelstva města Havířova, vážení hosté. 

Já přiznám se, že jsem zde rozhodně nepřišel s tím, že vystoupím, ale musím reagovat na .. 

aspoň stručně na to vystoupení tady členů SPD, kteří přišli, řekli něco, natočili se a už odešli a 

problémy Havířova je asi nezajímají. Padlo tady v podstatě to, že předsedové Sobotka, 

Bělobrádek, Babiš se dohodli, udělali tady koalici a ta koalice tady vznikla proto, aby byla 

podporována ňáká migrační politika a pak tady zaznělo nějaké nesmyslné číslo o 6 tis. 

uprchlících. Já bych chtěl pouze 3 krátké poznámky, nebudu vás zdržovat. Ta první je: 

dostávám a dostává to určitě i paní poslankyně týdenní SVODKU počtu uprchlíků na území 

České republiky. A teď, ale i v dobách kdy byla největší uprchlická krize v létě. Tak je to 

v jednotkách nebo v několika málo desítkách čísel. Tady v České republice se všichni děsíme 

uprchlíků, ale nikdo je ještě nikdy neviděl. Neříkám, že to není problém, ale určitě nehrozí tady 

v tuto chvíli. Druhá věc česká vláda, tady ty zmíněné strany, ale musím říct, že i všechny 

ostatní strany poslanecké sněmovny i v senátu, tady v tomto naprosto shodně odmítají kvóty. 

Česká republika je odmítala a dneska už na to, myslím si, Evropská unie přišla, že nám je ani 

nebude vnucovat. Čili obviňovat tady jakoukoliv politickou strany zastoupenou v zastupitelstvu 

z toho, že by podporovala uprchlíky je nesmysl. A měl jsem potřebu, vám to tady říct. Poslední 

poznámka: obviňovat pana Babiše s panem Sobotkou zrovna v současné době, že by se na 

něčem dokázali shodnout, to už mně připadá taky nemístné. Děkuji.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pane senátore. Já jenom k těm číslům, ještě než dám prostor panu náměstku Šlachtovi. 

Prosím vás v zařízeních v celé České republice k 12. únoru bylo zhruba 80 cizinců a to 

v zařízení Vyšné Lhoty, Bílá pod Bezdězem a Bálková. Takže není to tak, jak je to tady 

prezentováno pokaždé při zasedání zastupitelstva. A to jsou zařízení pro záchyt těch cizinců. 

Něco jiného je tady pobytové zařízení, které tady máme. A teď prostor pro pana náměstka 

Šlachtu. 

 

INTERPELACE č. 12                      MMH/18 536/2017 

 

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

Pomalu už je večer, tak ještě.. pozdní odpoledne, dobrý den ještě jednou dámy a pánové. Já 

dneska tady budu asi působit jako historik, mám k tomu nakonec věk. Já bych jenom připomněl 

té pravé straně a to je do roku 2014, když jste prohráli volby a vyšachovali jste sociální 

demokracii, tak byly peníze na nádraží, byly na jeho opravu, byly smlouvy s Českýma 

drahama, byly projekty a vy jste to vypověděli. Vy jste tu smlouvy vypověděli, proto není 

nádraží hotové, abyste věděli. Pane Heczko, je to tak? Pak můžete na to odpovědět. Pane 

řediteli dáli bych Vám řekl nebo já se Vás zeptám, protože jste odborník, beru Vás jako ředitele 

šachty. Prosím Vás, co to je běžná, neběžná, rozběžná cena? Prosím Vás, specifikujte. Za další 

to, že jsme tady 2 měsíce, ano 100 dnů to je slušnost opozice, my se klidně umíme bránit a 

budeme se bránit, ale to je slušnost opozice, aby dala koalici těch 100 dnů a ta koalice měla 

šanci se podívat, jak to všechno vypadá, co jste zmarasili a co musíme napravit. Za další jste 

řekl něco o kapustičce, tak Vám něco řeknu.. když není kapustičky, což teď pan Rapant Vám 

řekl, že už není, tak koza mečí.. bo má hlad.. To jste přesně vy.. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Heczko. 

 

INTERPELACE č. 13                      MMH/18 538/2017 

 

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

Dámy a pánové, první bych reagoval na poznámku pana náměstka Šlachty ohledně vlakového 

nádraží. Velice dobře si pamatujeme a byl u toho ještě i váš náměstek pro hospodářský rozvoj 

v minulosti, kdy jsme připravovali společný projekt Rekonstrukce nádraží a přednádraží. 

Zažádali jsme nebo měli jsme přislíbenou dotaci na tuto rekonstrukci a samozřejmě, že do toho 

vstoupili dá se říct někteří aktivisté z dolu architektury, který neustále oponovali s tím, že 

nádraží se nemůže bourat, a že je třeba ho zachovat. Pamatujeme si na ministra Žáka, ministra 

dopravy, který tady přijel umývat okna a podporoval tuto iniciativu atd. My jsme neodpískali 

rekonstrukci nádraží z nějakých důvodů, že by nebyl zájem nebo nebyla k tomu ochota. My 

jsme ukončili projekt nádraží rekonstrukce z toho důvodu, že dotace – tam byla podmínka, že 

rekonstrukce musí proběhnout do konce plánovacího období Evropské unie, tj. do konce roku 

2015 a my jsme ještě v lednu/únoru neměli vůbec ani vyhlášenou veřejnou zakázku. Čili jít do 

projektu, který bysme pak, ty peníze museli vracet, protože bysme nesplnili termín kolaudace, 

tj. do 31.12.2015. To byl ten důvod, proč sme odstoupili od toho projektu. To je pouze na 

vysvětlenou a jinak takové ty Vaše průpovídky o těch kozách a zelí.. samozřejmě pan zastupitel 

Gongol to řekl, Vy jste reagoval možná ještě nevybíravěji. Ale já jsem se přihlásil, protože 

mám 2 interpelace.  

První je v tom smyslu, že v rámci dotací je neustále.. to bylo samozřejmě připraveno ještě za 

naší doby.. Je tam vyčleněno 12 mil. na výstavbu Sportovního centra SKST, tj. Sportovní klub 

stolního tenisu, je to už asi potřetí nebo počtvrté v rámci rozpočtu, kdy tyto peníze z fondu 

veřejně prospěšných aktivit jsou vázány a prodloužilo, prolongovalo se to i do letošního roku. 

Z informací, které mám z jednání náměstků, vyplývá, že jste vedli jednání s panem Endalem, 

že vás navštívil. Čili požaduji nebo chtěl bych vás požádat o to, abyste sdělili písemnou formou 

v jakém stavu tato iniciativa je možná. V minulosti se mnohokrát stalo, my jsme finanční 

prostředky vázali, ale je to navázáno i na dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

A proto bych chtěl znát, jaký je dnešní stav při případné této realizaci. 

Druhou interpelaci mám v souvislosti s usnesením rady města č. 2798/58RM/2017, ve kterém 

tomto usnesení rada města vzala na vědomí.. Budu teďkom citovat „Opatření přijatá 

v souvislosti s rozsudkem Okresního soudu v Karviné pobočka v Havířově ze dne 2.11.2016 

č.j. a to vydání příkazu vedoucího odboru správy a rozvoje majetku č. 2/2017, kterým se 

stanoví postup zaměstnanců OSRM při reklamaci vad v rámci investiční činnosti odboru, 

s úpravami dle návrhů členů rady města. V té době, kdy toto usnesení soudu bylo vydáno 2.11. 

samozřejmě jsem byl ještě ve funkci, ale neuvědomuji si, v jaké to bylo kauze, v jakém to bylo 

souvislosti, proto bych Vás chtěl požádat o sdělení, o jaký soudní případ se jednalo, s jakým 

výsledkem a jaká opatření vedoucího OSRM byla vzata na vědomí. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, písemně odpovíme. Pan zastupitel Niemiec. 

 

INTERPELACE č. 14                      MMH/18 539/2017 

 

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

Dobrý den, ještě jednou. Já bych chtěl jenom poděkovat. Poděkovat paní náměstkyni 

Zedníkové, že iniciovala schůzku s řediteli, iniciovala schůzku s paní Turskou. Poděkovat 

ředitelům přítomným, kteří dnes přišli a byli připraveni odpovídat na ty otázky. Protože vidím 
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jako potřebné opravdu vysvětlovat, vysvětlovat, vysvětlovat, odpovídat, odpovídat, odpovídat. 

Já jsem teďka před chvílí byl svědkem situace, kdy paní náměstkyně ještě běžela za paní 

Turskou, aby slyšela odpověď, kdy panem Volným bylo sděleno, že to nikoho nezajímá, že se 

mělo říct už dříve, že oni tady byli a teď už jdou pryč, kde zvyšoval hlas na paní náměstkyni. Já 

si myslím, tento způsob jednání není přípustný, i když je neveřejný. Takže paní náměstkyně 

ještě jednou děkuji za Vaší práci a prosím pokračujte v tom.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, paní zastupitelka Tomaniecová. 

 

INTERPELACE č. 15                      MMH/18 541/2017 

 

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

Tak ještě jednou dobrý den. Já bych měla 3 interpelace, jestli můžu, nevím přesáhnu, možná ne. 

Ta první by se týkala nebo byla směřována možná na ředitele nebo jednatele Městské realitní 

agentury, kdy se minulý měsíc na mne obrátili nájemníci nebytových prostor na ul. Balzacova, 

neboť byli rozhořčeni z práce dvou zaměstnanců Městské realitní agentury, kteří jim přišli 

vyměnit vodoměry. Pro ukázku jsou tady fotografie po výměně těch vodoměrů, kdy voda 

stékala volně po stěně, přestože věděli, že ten vodoměr je ve výšce dvou metrů, nepostarali se o 

to, aby to bylo zakryto. Můžete si všimnout i nástěnky, kterou tam nechali viset. Proč k tomuto, 

k té situaci došlo.. Zaměstnanci měli přijít vyměnit vodoměr, nepřišli v předem domluvený čas, 

tzn. nájemník nebo podnájemník nebyl zrovna přítomen, byť byli zaměstnanci puštěni do těch 

prostor. Viděli, že tam ta nástěnka visí, pod tím ještě.. bohužel tady už to není vidět.. tady je 

jenom noha pracovního stolu.. byl i pracovní stůl.. na nástěnce tady už je vidět jen zbytek 

papírů, které prostě tam zůstaly viset, ale veškeré papíry byly slité. Byly slité také papíry, které 

byly na tom stole. Pro zajímavost některé dokumenty a smlouvy byly velmi důležité a došlo 

k jejich zničení. Poté, co pracovníci Městské realitní agentury odešli, tak po nich zůstala spoušť 

i na zemi, kromě mokré zdi nechali dole volně prostě kaluž vody, aniž by o tom informovali 

nájemníky. Mě to velice mrzí, protože samozřejmě chování k těm nájemníkům ze strany těch 

dotyčných pracovníků asi nebylo úplně košer a přiznejme si i to chování, jak si stěžovali oni 

nájemníci bylo prý velmi nevybíravé, byli neslušní, řekněme. K tomu bych chtěla říct, možná 

navrhnout panu řediteli, aby proškolili pracovníky Městské realitní agentury, jak se 

v podobných situacích chovat a pokud se tam vyskytne nějaký takový problém, ať zamezí 

případnému ničení majetku těch nájemníků.  

Co se týká druhé interpelace, tak ta se týká městské společnosti příspěvkové organizace města a 

to Správy sportovních a rekreačních zařízení. Já mám několik dotazů. Nevím, jestli mi budou 

zodpovězeny hned nebo písemně. Nicméně bych se chtěla zeptat, kdy proběhlo výběrové řízení 

na ředitele SSRZ. Proč byl odvolán ten původní ředitel pan Gebauer, respektive jaký byl důvod 

jeho odvolání. Chtěla jsem se také zeptat, jestli je pravdou, že do této organizace nastoupil na 

post krizového manažera či jiný post pan Polický z Hnutí ANO. Pokud ano, kdy proběhlo 

výběrové řízení na tuto pozici. Jaká je případně hlavní náplň či úkol a pravomoce takového 

krizového manažera. V usnesení rady jsem ani nenašla, zda byl schválen nový organizační řád, 

tak by mě zajímalo, jestli došlo k úpravě organizačního řádu, v případě, že k vytvoření tohoto 

pracovního místa došlo. S tím také souvisí dotaz, jak vysoké mzdové náklady na tuto pozici 

budou vynaloženy a odkud je SSRZ vezme, protože nebyly zahrnuty v rozpočtu. Taky by mě 

zajímalo, jaká krize se ve společnosti SSRZ, jaká krize tam probíhá, protože jsem si nevšimla, 

že bychom byli o nějaké krizi v městské příspěvkové organizaci informováni. Město této 

společnosti přispívá na provoz něco přes 30 mil. každý rok a myslím si, že bychom měli vědět, 

jestli se tam nějaká krize děje, proč na to tolik peněz přispíváme. A taky jsem se chtěla zeptat, 

kolik zaměstnanců opustilo od 1.1.2017 tuto společnost. Ještě jedna věc mě zaráží a to, že pan 
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Polický z Hnutí ANO, který možná vykonává funkci řekněme krizového manažera, byl ještě 

donedávna nezaměstnán a jak víme spolu s manželkou dlužili Městské realitní agentuře na 

nájemném. Tak mě překvapuje, že zrovna ten stejný pan Polický, který na facebooku lhal a 

útočil na mé kolegy o údajném přidělení trafik, ke kterým nikdy nedošlo, dostal post nebo 

řekněme trafiku v městské společnosti záhadně ihned po změně koalice. Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji paní zastupitelko, těch dotazů bylo hodně, odpovíme písemně, něco možná nyní. Pan 

náměstek Bělica.  

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Děkuju za tento příspěvek, mně to vnuklo jednu myšlenku. A zkusím zjistit kolik rodinných 

příslušníků, známých a členů KSČM je zaměstnáno v jiných různých firmách po městě, možná 

ta statistika bude zajímavá. Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, máme ještě někoho? Takže nikdo se nehlásí.. ještě paní poslankyně Halíková. Prosím, 

máme nějakou časovou prodlevu vždycky, takže se omlouvám. 

 

INTERPELACE č. 16                      MMH/18 543/2017 

 

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

Tak teda ještě jednou. V reakci na to, co jsme tady dneska slyšeli. Vážená paní primátorko, celá 

řada dotazů, které tady v rámci interpelací padly, by podle mého skromného názoru a mých 

naopak bohatých zkušeností mohla být zodpovězena přímo na místě za předpokladu, že by 

v tomto sále, což bylo v minulosti zvykem a podle mého názoru dobrým zvykem, seděli všichni 

ředitelé organizací a mohli tak bezprostředně na řadu dotazů zastupitelů, případně i občanů 

odpovídat. Ušetřili bychom tím spoustu práce na písemné odpovědi i spoustu papírů a všichni 

přítomní by si mohli reakce bezprostředně vyslechnout. Jsem si samozřejmě vědoma toho, že 

mohou být nějaké neodkladné pracovní povinnosti, že to nemusí být zásada, která musí platit 

100%, ale ve velké většině by to platit mělo. Některé ředitele tady vídáme pravidelně, některé 

sporadicky a některé mám pocit, že dokonce vůbec a považuju to za špatné řešení. Proto se 

obracím na Vás a na vedení města, abyste tuto skutečnost zvážili a abychom se vrátili k této, 

když to řeknu staré nebo bývalé praktice, která se podle mého názoru v jednání zastupitelstva 

osvědčila. Děkuji.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, takže ještě paní zastupitelka Olšoková.  

 

INTERPELACE č. 17                      MMH/18 544/2017 

 

Bc. Alena OLŠOKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Pěkné odpoledne všem. Já velmi kvituju aktivitu našich bývalých kolegů a jsem tady proto, 

abych vás opět vyzvala, abyste opustili zastupitelské řady. Znovu připomínám, že jste 

kandidovali za Hnutí ANO. Sedíte u úplně jiného stolu. Děkuji vám. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Já Vám děkuji paní zastupitelko. Takže ukončíme interpelace a .. pane řediteli, Vy se po limitu 

hlásíte.. Ještě potřebujete důležitou věc? odpověď mimo mikrofon.. Dobře tak si to zapište. 
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Končíme interpelace a přejdeme k dalšímu bodu programu a to je bod č. 21 Poskytnutí dotace 

z Fondu životního prostředí základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s., Havířov 

 

 

682/17ZM/2017 

16:03hod. 

21. Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí základní organizaci  

Českého svazu včelařů, z.s., Havířov  
 

 

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:                          40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:               3 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 682/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s.,  Havířov, IČ  63 73 02 35,  

ve výši 70 000,- Kč na léčbu včelstev a rozvoj  včelařství,  a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace 

 

p o v ě ř u j e 

 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru 

životního prostředí 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 40, nehlasovali 3, usnesení bylo přijato.  

Budeme pokračovat bodem č. 23 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování 

hazardních her 
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683/17ZM/2017 

17:15hod. 

23. Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Hrabčák. 

 

Peter HRABČÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Dobrý den vážená paní primátorko, vážené vedení města, vážené dámy a pánové zastupitelé, 

vážení hosté, vážení občané. Můj příspěvek se týká v podstatě bodu č. 23, kdy myslím si, že 

velice neuváženě, je předkládána novelizace vyhlášky, která se vlastně týká výherních 

automatů a fungování výherního průmyslu v Havířově. Já si myslím, že původní záměr platné 

vyhlášky byl co nejvíce omezit počet heren a automatů v Havířově. Tuto novou vyhlášku, tuto 

vyhlášku jsme schvalovali, jestli si dobře pamatuju, zhruba před 2 lety a myslím si, že jsme se 

na tom shodli všichni téměř jednohlasně, že se automaty v Havířově mají postupně rušit. Na 

základě schválení této vyhlášky se automaty postupně rušily, resp. ruší, ale tím kdybychom 

přijali momentálně vyhlášku, o které teďka jednáme, tak můj názor je takový, že v podstatě 

umožníme fungování všech heren, které mají povolení z Ministerstva financí až do roku 2019 

úplně bez jakéhokoliv omezení a bez toho, aniž by museli akceptovat novelu zákona o 

výherních přístrojích nebo automatech a tím pádem by to v podstatě se dostalo do úplně starých 

kolejí. Takže další ještě věc, v tom období, kdy platila ta vyhláška, tak si myslím, že už 

některým hernám byla, bylo povolení zrušeno a tím pádem si myslím, že by mohlo docházet 

k žalobám na město, protože firmy, které na základě této vyhlášky měly odňato povolení, tak se 

samozřejmě.. pokud se schválí tato vyhláška, tak se samozřejmě budou bránit, protože jsme jim 

vlastně zamezili v podnikání, jo?! Další věc: vyhláška, která je ještě pořád platná, tak si 

myslím, že ještě nebyla ani vlastně vyzkoušena. Nic z toho, co jsme schválili v podstatě nebylo 

vyzkoušeno, protože herny, pokud vím, tak některé ještě fungujou doposud a funguje to tak, jak 

to bylo postaru, teoreticky. Akorát podle nového zákona by se postupně ty herny měly rušit. 

Můžu ještě chvíli?  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Prosím. 

 

Peter HRABČÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Já bych, já bych teda chtěl udělat změnu. Navrhnout změnu v článku č. 5 platnost této 

vyhlášky.. a to sice takto: Návrh na úpravu článku č. 5 přílohy č. 1. Navrhuji upravit takto: Tato 

obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, paní zastupitelka Tomaniecová. 

 

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

Dobrý den, já jsem ještě možná chtěla doplnit trošičku pana kolegu Hrabčáka. Podle některých 

názorů právníků právě touto vyhláškou, kterou bysme schválili, by na území města teda mohlo 

zůstat několik až stovek heren a to až do roku 2019 či dokonce 2020. Já si pak kladu otázku, 

jestli to nemůže mít souvislost s jedním z našich zastupitelů. Kde na tabuli můžeme vidět pan 

Bělica, který je ve společnosti FALCONSULTING spolu s panem Jaroslavem Jokielem. Pan 
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Bělica tam je, tuším jako společník s vkladem a pan jednatel je pan Jokiel. Stejný pan jednatel 

pak  má společnost MASTER GAME NOVA. Můžu poprosit o posunutí? Děkuju. MASTER 

GAME NOVA s.r.o., kdy tato společnost provozuje výherní hrací přístroje. Dle mého názoru je 

to jasný střet zájmu a obávám se, že to může mít pro pana Bělicu nějakou výhodu. Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. 

 

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

Jestli ještě můžu malinké doplnění. Chtěla bych změnit to usnesení, které budeme právě 

schvalovat na neschvaluje tak, aby zůstala původní vyhláška. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Prosím pane náměstku. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Já bych si potom ten spletenec, co jste tam předvedla, já bych si ho s dovolením zval, jestli 

můžu? Protože o tom, jaksi mi není nic známo. Z jednoho prostého důvodu, já nezkoumám, co 

mají ti společníci za vazby. Vím, že pan Jokiel měl v minulosti jakési výherní automaty, ale 

nejsem přesvědčený o tom, že v tomdletom podnikání dále pokračuje. Nicméně já s výherními 

automaty společného nic nemám. Jestli jste si paní zastupitelko všimla jedné věci, tak ta 

přehláška.. ta obecně závazná vyhláška má za záměr zakázat výherní automaty na území města 

Havířova. Takže nevím, v jakém jsem střetu zájmu, když tady prosazuji zákaz hry na výherních 

automatech. V této souvislosti tomu opravdu nerozumím. Nicméně v té společnosti 

FALCONSULTING jsem společníkem s vkladem. Nejsem jednatelem, jednatelství jsem zrušil 

a ta společnost s výherním automaty nemá vůbec nic společného. Jo, ta společnost se zabývá 

distribucí a prodejem příslušenství k notebookům a počítačům. Takže určitě ne, určitě ne 

výherními automaty. A jestli můj kolega ve firmě podnikal v automatech, to je možné.. to 

nevylučuji. Nicméně tím, že se snažíme ty automaty na území města Havířova zakázat a já tady 

předkládám vyhlášku, která by to měla.. která by k tomu měla přispět, tak nevím, jakým 

způsobem bych mu tím sjednával výhodu.. Tím bych mu spíš naopak.. Já jsem v té souvislosti 

chtěl zareagovat i na pana Hrabčáka s jednoho prostého důvodu.. předám potom slovo panu 

tajemníkovi a šéfce právního odboru paní Kochové, protože jestli jste zaznamenali v té 

důvodové zprávě, tak od 1.1.2017 vzešel v platnost nový zákon. A tendleten dodatek, resp. tady 

ta nová vyhláška má reagovat na změnu toho zákona. Takže já předpokládám, že i po 

konzultacích s Ministerstvem financí a příslušnými odbory, které jsou k tomu kompetentní, je 

ta vyhláška v pořádku a jejím záměrem je zakázat hru na výherních automatech v rámci města 

Havířova. Takže toť vše, co k tomu můžu dodat.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Hrabčák. 

 

Peter HRABČÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Dobrý den ještě jednou k tomuto tématu. Já bych právě chtěl říct, že toaletou vyhláškou se 

paradoxně nic nezakáže, ale naopak všechno se povolí. Tzn. že do roku 2019 a uvědomte si to, 

prosím všichni zastupitelé, protože budete za to odpovědní a ponesete za to odpovědnost před 

občany města Havířova.. Do roku 2019 schválením této vyhlášky povolujete provozování 

výherních automatů ve 400 provozovnách, které jsou teď momentálně schválené. A těmto 

provozovnám nebudete moci odebrat licenci. Jo?! Má to souvislost s článkem č. 3 a pokud by 

někdo chtěl nahlédnout, tak mám tady kopii z Ministerstva financí, kde je to běžně dostupné. 
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Tam si to můžete stáhnout, můžete se na to podívat kolik je heren v Havířově povolených 

s platnou licencí do roku 2019. Takže prosím rozmyslete si všichni moc dobře, co vlastně 

budete schvalovat, protože tady si myslím, že je to ňákým způsobem trošku naformulované 

zavádějícím způsobem. Děkuju za pozornost. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, já dám prostor panu tajemníkovi. 

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH 

Dobrý den. Tak ta vyhláška byla připravená z jednoho prostého důvodu, protože ve vyhlášce 

z roku 2013 byly takovým jakoby.. takovým způsobem upraveny.. upraveno provozování ve 2 

tehdy existujících kasinech, které dle našeho názoru, tak jak byla původní vyhláška připravena, 

mělo znamenat, že od 1.1.2016 na území města Havířova neměl existovat ani jeden jediný 

výherní hrací přístroj nebo videoloterijní terminál. Ministerstvo financí ovšem jakože 

nerespektovalo naši obecně závaznou vyhlášku a povolení vydávalo prostě kdekoliv. Tato 

vyhláška říká naprosto jasně a srozumitelně, že technické hry, mezi které se považují výherní 

hrací přístroje, výherní videoloterijní terminál a ještě možná některá další zařízení, která 

neznám ovšem. Tak tyto hry prostě na území města ode dneška nejsou, na druhou stranu 

podnikatelé mají platná povolení, které jim to ministerstvo prostě vydalo. Je to povolení, které 

vydal státní orgán, město s tím nemělo nic společného, nikterak se k tomu nevyjadřovalo a 

právě naopak kdyby.. kdybychom udělali to, že nenecháme ta platná povolení dojet do té doby, 

na kterou je Ministerstvo financí povolilo, tak naopak pak si myslíme, že v té chvíli by mohly 

vzniknout jakési problémy. Takže jako ta vyhláška má narovnat v podstatě ten stav, který tu už 

od 1.1.2016 měl být, ale bez přičinění města a jakýmsi ňákým výkladem úřednice na 

Ministerstvu financí prostě.. ona si našla výklad svůj naší obecně závazné vyhlášky a já už 

k tomu jaksi nemám co říct. Teď je to jasné. Poslední částí toho materiálu je stanovisko 

Ministerstva vnitra, které jsme oslovili po zpracování vyhlášky, zaslali jsme jim to 

k připomínkování. Vyhláška měla dvě varianty, toto je ta přísnější varianta a jak je vidět, tak 

prostě i Ministerstvo vnitra nevyjádřilo, že k vyhlášce.. že vyhláška není v rozporu se zákonem. 

Ano, souhlasím s tím, že je tam jakési přechodné období, ale to ať vnitro tak i Ministerstvo 

financí doporučuje, aby to přechodné období bylo. Aby nebyli ti podnikatelé, kteří dostali 

platná povolení, aby o tato povolení v mezidobí přišli před jejich uplynutím.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Gongol. 

 

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

Paní primátorko, chci prohlásit, že nejsem ve střetu zájmu, jak se tady.. neboť nejsem gambler 

ani podnikatel vlastnící herny či kasina ani nemám kamarády v této branži, o čem se tady 

hovořilo. Naopak jsem a to dlouhodobě ten, který je zastáncem toho, aby v Havířově žádné 

herny nebyly. Toto téma v Havířově řešíme již min. 10 let. Vzpomínám si, jak si na 

zastupitelstva před 10 lety řešilo pouze snížení pracovní doby v hernách. Zde v tomto sále 

došlo k politováníhodnému zneužití sociálního postavení žen, které byly v hernách 

zaměstnávány a vůbec nebylo přihlédnuto k tomu kolik žen naopak, že matek, manželek 

gamblerů, kteří prohrají celé automaty.. kteří byli neschopni prostě vyživovat své rodiny. To 

vůbec nevadilo zastupitelům za ČSSD a po odsouhlašení, říkám pouze snížení provozní doby 

na pokyn svého primátora, že se zmýlil při hlasování, se při opakovaném hlasování zmýlili 

všichni zastupitelé za sociální demokracii. Při tom boj gamblerstvím mají skoro všechny 

politické strany. Ptám se předkladatele tedy pana náměstka, není tato vyhláška opět tím, aby se 

vlk nažral a koza zůstala celá? Řekněte mi konkrétně, jak se změní počet automatů v Havířově 
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a tudíž příležitosti utratit výplatu gamblerů proti dnešnímu stavu. Zpřísní se ty podmínky? 

Pokuste se to říci logicky přijatelně. Zatím si myslím, že to spíše vypadá na chytrou horákyni 

ani svlečená ani oblečená, ani pěšky ani na voze. Na závěr otázka – Jak to řeší města, kde platí 

úplný zákaz? Před chvílí tady byl pan primátor Bohumína, tak jsem se ho ptal, jestli oni mají 

povolené vůbec jediný výherní automat v Bohumíně? Ani jeden automat v Bohumíně není 

povolen. A já se ptám, my máme horší právníky, kteří nemohou připravit stejné podmínky pro 

to, jak připravili v Bohumíně? Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji.  

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Pane zastupiteli. Já i paní zastupitelce Tomaniecové. Jestli jste četli ty přílohy z těch 

ministerstev, které se k tomu vyjadřují, tak zjistíte, že jsou odpovězeny v době, kdy jsem ještě 

náměstkem nebyl, tzn. ta vyhláška byla připravovaná dlouhodobě. Těch právních výkladů na to 

je několik a já zde tvrdím a souhlasím s vámi. Já udělám za sebe maximum pro to, aby se 

v Havířově nehrálo. Už jsem hlasoval i pro předchozí vyhlášku tohoto ražení, která omezovala 

herny v Havířově a já si myslím, že na tomdletom je shoda. Pokud máte pocit, že ta vyhláška je 

špatná, já se tudíž táži, proč byla v této podobě připravena a konzultována těmi ministerstvy 

ještě předdobí, kdy jsem nebyl náměstkem, protože toto nevypadlo teď za poslední měsíc a půl 

ani za poslední dva měsíce, to je dlouhodobější činnost. Takže proto by mě to zajímalo, když se 

podíváte, tak ty odpovědi jsou z 2. ledna a tam máte odpověď z 19.12., kdy to již ministerstvo 

jako komentuje, takže prosím já tady cítím, že shoda v zastupitelstvu na to zakázat automaty je. 

Přestaňte mě prosím obviňovat z něčeho nekalého, není to mým záměrem, jsem předkladatelem 

této vyhlášky, ale nejsem jejím zpracovatelem. Na to moje právní vědomí není dostatečné, to 

prosím respektujte, nejsem právník. Jsem bytostně přesvědčen, že schválení této vyhlášky 

omezíme možno hraní v Havířově. Jsem o tom bytostně přesvědčen, pokud máte jiný názor, 

pojďme o tom diskutovat, ale ten cíl by měl být asi společný. Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel Pawlas. 

 

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

Určitě všichni souhlasíme, že by se mělo bojovat s hazardem, ale teď jenom se ptám: Která 

cesta je nejefektivnější a nejrychlejší? My máme teďka platnou obecně závaznou vyhlášku a 

myslím si a mám vůči ní výhrady, protože ňákým způsobem může někoho.. může někomu 

dávat určitou výhodu na trhu. Tak se ptám, když zůstane platit tato obecně závazná vyhláška, 

co se stane? Protože ona platí a já hledám cestu, jak co nejrychleji se zbavit automatů ve městě. 

Já si myslím a v té odpovědi z Ministerstva vnitra se mluví o variantách, ale mě by zajímalo, 

které ty varianty teda byly předkládány a co ministerstvo vlastně odpovědělo. Protože.. no 

tadlencta vyhláška, která je navrhována skutečně způsobuje, že tady vlastně vznikne přechodné 

období, kdy ty automaty můžou dále fungovat. Takže my tady máme nějako OZV a mě zajímá, 

když zůstane platit, jak.. co se stane s automaty. Můj názor je, že by už v této chvíli herny 

v Havířově měli být.. tato vyhláška je.. tato vyhláška umožňuje vlastně pouze kasina a veškeré 

herny by už, podle mě, ve městě vůbec nemají být. Jako to za prvé. A pokud ten boj s hazardem 

myslíme opravdu vážně, tak já navrhuji… Dávám návrh, abychom v této OZV vypustili bod 

nebo článek č. 3, tj. přechodné období a tím můžeme automaty zaříznout jednou pro vždy, tak 

jako v Bohumíně, okamžitě. Takže já se ptám pana tajemníka, tato současná vyhláška dle mého 

názoru, která je platná, rychleji zlisuje automaty, ale bohužel, bohužel dáme výhodu kasinům 

anebo můžeme tady automaty prostě povolit všem anebo prostě přijmout tu vyhlášku, ale bez 
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článku 3 a v tom okamžitě zrušíme přechodné období a v Havířově zrušíme.. nebude ani jeden 

automat. Takže bych poprosil pana tajemníka, aby odpověděl přesně, protože… Ale taky by mě 

zajímalo, proč nejsou přílohou ty varianty, protože vím.. těch variant, aspoň co si ještě 

pamatuji.. tak bylo buď hazard povolit, zakázat nebo kasina pouze. Takže já se ptám, jaká je 

nejrychlejší cesta k likvidaci automatů ve městě Havířově. Můj názor je vypustit článek 3 a 

zítra to všechno zavřít, ale už v této chvíli na území města Havířova nemají být žádné herny a 

nedodržuje se vyhláška, která platí od ledna. Takže bych prosil o konkrétní odpověď hned 

teďka na místě děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji pane zastupiteli. Já předám slovo panu tajemníkovi. 

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH 

Děkuju. Takže já už jsem to řekl. Varianty, které byly k posouzení i na Ministerstvu vnitra, 

byly to 2 OZV, které byly v podstatě totožné, přičemž jedna počítala s tím, že by mohly by 

zůstat tyto technické hry jako součásti kasin, to byla jedna z variant. Druhá z variant je úplný 

zákaz tady tento. Zatím z těch informací, které mám, tak všechny ústřední orgány doporučují 

nechat.. nazývají to „legitimním očekáváním“ a nechat vydaná povolení v platnosti. Ta 

povolení ještě jednou opakuji, nevydalo toto město, nevydal je nikdo z tohoto města, nikdo se 

k nim nevyjadřoval, vydalo je pouze Ministerstvo financí a vydávalo si je, kam chce. Že teď 

momentálně běží asi nějaká kampaň něco ruší.. samozřejmě je to pravda, ale je to na MF, jestli 

ta povolení zruší nebo už to stejně dávno udělat mělo. To není záležitost jakoby.. ani.. 

zastupitelstvo pouze vyjádřilo vůli, že nechce mít na území města technická herní zařízení. To 

je všechno. Ale jakože to někdo nerespektuje a existuje ňáký nález nebo rozsudek, teď nevím 

přesně co to je, Ústavního soudu, který říká, že ti podnikatelé, kteří tato povolení drží v ruce 

oproti OZV města, prostě jsou ve výhodě a tu vyhlášku vlastně neporušují. Takže jako můžete 

vypustit klidně článek č. 3. Otázka je, jaký to bude mít dopad. Já to neumím odhadnout, já 

nevím, co se stane. Jestli by z toho titulu prostě byl ňáký jiný problém, na to já opravdu 

neumím odpovědět.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, já bych poprosila paní JUDr. Kochovou, jestli by nám mohla ohledně té právní otázky 

tady k této změně něco říct. 

 

JUDr. Bohuslava KOCHOVÁ, vedoucí odboru právních služeb 

Dobrý den vážení zastupitelé, řídím se tím, co řeklo Ministerstvo vnitro, které neshledalo žádný 

rozpor se zákonem v textu navrhované vyhlášky. A co se týká její praktické aplikace pak je to 

paní Ing. Bauerová, která dlouholetě se automaty zabývá a tak ta by vám určitě z hlediska praxe 

lépe odpověděla, co bude s automaty dále a jak se situace s automaty nebo s hracími přístroji ve 

městě vyvíjí.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Takže já bych ještě poprosila paní Ing. Bauerovou. 

 

Ing. Hana BAUEROVÁ, vedoucí oddělení správy poplatků  

Dobré odpoledne všem přítomným. OZV, kterou máme v současné době platnou, měla ukončit 

provoz nejenom výherních hracích přístrojů, ale obecně loterních terminálů k 31.12.2015. 

Jelikož se stávalo, že na území města byly provozovány všechny ty, dnes už technické hry 

nadále. Požádali jsme ministerstvo o zrušení jejich vlastních rozhodnutí i v souladu s tou naší 

OZV. Samozřejmě ministerstvo se k tomu postavilo takovým způsobem, že začalo zkoumat, 
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kdy vydalo ta původní povolení na provoz herních zařízení. Všechna rozhodnutí, která vydali 

po nabytí účinnosti naší vyhlášky z roku 2013, postupně ruší. Ovšem stále zůstávají v platnosti 

povolení, která vydali před účinností té vyhlášky. Některá povolení mají platnost i 10 let, proto 

tady je ta lhůta roku 2019. Je úplně jedno, jestli necháme současnou vyhlášku platnou. Stejně 

všichni dojedou tzv. ta svoje povolení do roku 2019. Nikdo nemá delší povolení než 

31.12.2019, ano?! Když dáme novou vyhlášku, tak vlastně ten termín bude stejný, ano?! Tam 

nikdo nemá delší povolení než do 31.12.2019. I když si povolení vyřídil v roce 2016, nemůže 

už mít povolení delší než na 3 roky, tzn. do roku 2019. Touto vyhláškou jsme pouze chtěli 

usadit ten právní výklad a to úplně jasně vymezit, že nechceme na území statutárního města 

nikde žádný výherní hrací přístroj ani terminál ani do kasina ani do žádné jiné herny. Ta 

varianta, že bysme povolili něco v kasinu a v hernách ne, ta nám doporučena nebyla z toho 

důvodu, že podle nového loterního zákona už není rozdíl v monitoringu bezpečnosti a vůbec 

všech těch podmínek k registraci hráčů atd. Není rozdíl v tom, jestli hraje v herně nebo 

v kasinu. Proto bychom neustáli, kdybychom měli argumentovat a předložit nediskriminační a 

objektivní důvody, které nás vedou k tomu, že v kasinu ano a jinde ne. Proto bylo nakonec 

doporučeno vlastně ty hazardní hry, ty technické hry všude. Proto podotýkám, že termínově, že 

pokud někdo má povolení z ministerstva 31.12. Ať už vyhlášku novou mít budeme nebo ne, 

dojedou všichni. U toho riskujeme zřejmě to, že se nám to stává, že provozovatelé, kterým bylo 

určeno povolení z ministerstva, odvolávají se. Už máme tedy i nějaké rozklady od pana 

Babiše.. samozřejmě oni chtějí právě s ohledem na takovou to otázku toho legitimního 

očekávání, chtějí náhradu škody, protože oni očekávají v tom svém podnikání, že budou moct 

pokračovat do roku 2019 a my jim do těch práv nějak zasáhneme. Obávám se, že bychom 

mohli očekávat žalobu o ušlý zisk. Proto je obecně doporučováno ponechat přechodné 

ustanovení, nechat jejich povolení, která jsou v souladu se zákonem platná, aby je mohli naplnit 

a.. Ještě jsem chtěla říct, během minulého týdne jsme provedli kontrolu s našimi zaměstnanci 

ve všech hernách, které ministerstvo eviduje na svých stránkách. Těch 390 řádků není 390 

heren, ale je to 390 přístrojů, které byly povoleny na území Havířova. Když se… když teda 

proběhla kontrola, zjistili jsme, že spousta heren už je zavřených, čili ty údaje v té tabulce 

nejsou aktuální, jsou normálně veřejně přístupné, můžete se na ně na ministerských stránkách 

podívat. Buďto jsou herny zrušené nebo už tam probíhá jiná činnost. Zůstalo nám tedy 

aktivních 21 heren a 6 kasin. 6, už jich je 6. Právě tím, že nemáme přesně stanovené nebo 

dosud jsme neměli přesně stanoveno, že hazardní hry se nemohou hrát i v kasinech, myslím ty 

technické, tak ministerstvo si vyložilo tu vyhlášku tak, že není nic proti ničemu, tady povolili 

provoz dvou dalších kasin a mají platnost teď od 14. února, jo?! Ale zase, i když podle nového 

zákona oni získají základní povolení na živé hry, které v tom kasinu musí provozovat 

minimálně na 3 stolech a k tomu musí mít 15 loterních terminálů, tak stejně ty technické hry na 

ně dostanou povolení nejdéle na 3 roky. Jo?! Takže zase 17, tam už bysme se dostali do roku 

20. Víc k tomu nemám. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji Vám, já bych dala teď prostor zastupiteli panu Pawlasovi s technickou poznámkou a 

pak budem pokračovat přihlášenými. 

 

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

Mně jde jen o upřesnění od paní Bauerové.. možná i já se mýlím a zaznělo to tady, tak bych to 

chtěl ještě potvrdit, zda znamená, že i když platí současná vyhláška a přijme se ta nová, že 

stejnak musí ty automaty dojet… protože já jsem si myslel nebo můj výklad je, že prakticky ty 

herny by už neměly být, ale paní Bauerová říká opak, že stejně ty licence musí doběhnout. Tak 

mě zajímá, jestli to tak je?! I při této vyhlášce musí doběhnout, není to tak, že by už neměly na 

tom území tam ty herny být.  
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Já ještě bych chtěla, než se tady rozproudí nějaká diskuze, tady prostor pana náměstka Bělicu. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Já jsem rád, že paní inženýrka celou situaci osvětlila, protože já jsem tady obviněn z toho, že 

lobbuju za herní průmysl, ale už při první vyhlášce jsem hlasoval pro zákaz veškerých her. 

Tahleta vyhláška, tak jak jsem řekl, reaguje na nový právní rámec tady v této republice, je 

platný od 1.1.2017. A zájmem nás všech je ty herní automaty odsaď dostat. A já se obávám, že 

v případě vašeho výkladu, že by se to zakázalo hned, bychom městu způsobili škodu, protože 

bychom museli asi nějaké náhrady platit. Jestli takový rozklad z Ministerstva financí už 

existuje, tak by to asi byl problém. A proto.. Já bych Vás paní inženýrko ještě požádal, jestli 

byste tady na mikrofon mohla nahlas říct, že ta vyhláška je opravdu pro to, aby se tady omezila 

hra, zakázala hra v tomto městě, aby tady nevznikaly další herny a kasina. 

 

Ing. Hana BAUEROVÁ, vedoucí oddělení správy poplatků  

Ano, když schválíme vyhlášku v té podobě, ve které je předložena, tak tím dáváme jasně 

najevo, že v Havířově na celém území nechceme, aby byly hrány jakékoliv technické hry, ať už 

jde o všechny válcové hry, které si všichni dovedete představit, elektrotechnické, kostky 

elektrotechnické, pokerové hry atd. Všechny živé hry jsme na území města povolili, tzn. že se 

v Havířově můžou hrát. Všechny hry, které se hrají s krupiérem nebo které hry hrají hráči u 

jednoho stolu proti sobě, to povoleno je.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Můžu se ještě já zeptat paní inženýrko? Takže podle té nové změny ani v těch kasinech ty herní 

automaty nebudou. 

 

Ing. Hana BAUEROVÁ, vedoucí oddělení správy poplatků  

Ne, nebudou. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Dobře, to jsem chtěla vědět. Děkuji. A prosím pana zastupitele Martinka. 

 

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

Tak já jsem chtěl taky poděkovat za teda konečně osvětlení, protože pokud tady napadáme 

nějakou vyhlášku, tak bychom přesně měli říct, v čem je špatná. A ne posunovat termín její 

platnosti do roku 2020, protože to by nic neřešilo. Jestli si vzpomínáte, tak před rokem jsem se 

vás na to ptal tady na zastupitelstvu, protože pocitově jsem měl dojem, že těch heren nějak 

neubývá. Takže tady je asi to vysvětlení, že samozřejmě ta naše vyhláška nebyla vyložena 

Ministerstvem financí správně. Takže myslím, že teď už to je jasné.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Hrabčák. 

 

Peter HRABČÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Dobrý den ještě jednou. Já si právě myslím, že v podstatě pokud by zůstala v platnosti stará 

vyhláška anebo jestli se schválí nová vyhláška, tak víceméně se podle mě, podle toho co nám 

vysvětlila paní inženýrka, nic nezmění, tzn. proč přijímáme novou vyhlášku, když se nic 

nezmění. Jaký je k tomu důvod? Ať mi to někdo vysvětlí, jestli mi to vysvětlíte v podstatě 

nějak polopatě, tak určitě pro to zvednu ruku. Ale v této chvíli bych chtěl říct, že nevidím 
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důvod pro to, aby se vyhláška měnila. Je to v podstatě, je to v podstatě dáno tím, že vyhlášky 

jsou od toho, aby platily a ne, aby se každou chvíli měnily. Jo?! Říkám, mohli bychom možná 

uvažovat i o tom, že bychom tupetu.. tenhleten bod třeba odsunuly, posunuly na někdy později 

nebo existuje pane tajemníku nějaký striktní termín, že to musíme schválit dnes tady tuto 

vyhlášku? Pokud neexistuje takový termín, tak si myslím, že nebude vůbec od věci, abychom 

tu vyhlášku posunuli někam dozadu a ňákém příštím zastupitelstvu, abychom ji projednali. 

Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji pane zastupiteli, já nevím, já za sebe si myslím, že ta úprava nebo ta změna má nějaký 

smysl, že teď máme 6 kasin, jak jsme tady slyšeli a můžou mít i technické hry, jo?! A musí… 

nejmenší počet těch automatů je tam 15. Podle tady toho nového v kasinech ty hry nebudou a 

kasina mají mít živou.. takovou tu živou hru.. ano s tím krupiérem.. A já si myslím, že to je 

taky posun, že se omezí ty.. samozřejmě musí dojet ta licence atd., ale už se další nebudou 

povolovat. mimo mikrofon.. Dobře, budeme pokračovat. Pan zastupitel Bureš. 

 

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

Takže ještě jednou všem, dobré odpoledne. Mi to připadá, že se furt točíme dokola. Jsem určitě 

jeden z těch, co bude tvrdě vystupovat proti hazardu a vždycky jsem vystupoval. A myslím si, 

že když se předložil tady ten.. tady ta vyhláška, tak proč se nikdo nezeptal v Bohumíně pana 

Víchy, který to tam jednoznačně na celém území zastavil. A my se tady furt točíme, jestli 

účinnost až 2019, bojíme se, že na nás někdo podá soudní nějakou žalobu, že v městu vznikne 

škoda. Z mojí stránky zakažme to.. Účinnost udělejme hned, článek 3 vypusťme a nebudeme se 

tady dohadovat. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, paní zastupitelka Želinská. 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já se teď budu asi chvilku opakovat teda s kolegou Burešem, protože jsem si tady právě 

poznačila, když tady pan Vícha byl a všichni víme, že to tam bylo zakázáno s plnou platností. 

Tak proč to neřešíme tady s nějakým městem kolem, co máme známé. Takže já si myslím, že je 

to bez problémů, protože v tom případě jsem pochopila, že stará vyhláška povoluje automaty a 

nová je teprve zakáže, přece všichni mají povolení do roku 2019. Tak jestli tam končí ta.. to 

povolení, tak proč bysme ňákou novou vyhlášku dneska schvalovali, když ta stará funguje 

úplně stejně a končí jim licence 31.12.2019. Tak tomu nerozumím. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan náměstek Bělica. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Paní inženýrko můžu Vás ještě požádat, jestli byste stroze vysvětlila ten základní rozdíl, 

protože základní rozdíl je v tom, že se automaty v kasinech hrát mohou a s novou vyhláškou se 

hráti nebudou moci. Tady někteří kolegové skrývají jakýsi lobbing za kasina asi, kdybych měl 

mluvit jejich terminologií. Takže poprosím Vás, jestli byste ještě jednou mohla zdůvodnit. 

 

Ing. Hana BAUEROVÁ, vedoucí oddělení správy poplatků  

Takže podle současné vyhlášky, kde máme dokonce vymezená 2 kasina konkrétním místem, 

jménem, ulicí, tak tam Ministerstvo financí může, protože tam to máme povoleno na tato 2 

místa, povolit téměř cokoliv, ať živou hru nebo nějaké technické hry. Když budeme mít novou 
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vyhlášku, tak ani do kasina nebude povolen jediný technický… jediná technická hra. To je ten 

hlavní rozdíl, proč jsme to chtěli. Jo?! Když jsme schvalovali třeba vyhlášku v tom roce 2013, 

tak jsme ta kasina tady měli jen 2, považme dnes už jich máme 6. Když nic neuděláme, tak 

všichni, kteří na to mají prostředky, aby si zaplatili licence patřičné, tak budou mít statut 

kasina. Oni unesou to, že budou muset mít 3 živé stoly, ale budou k tomu mít 15.. min. 15 

technických zařízení. To je ten hlavní rozdíl. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Děkuji paní inženýrko, já myslím, že to zaznělo dostatečně srozumitelně a jasně. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Takže ještě prostor pro pana zastupitele Pawlase. 

 

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

Takže bych se chtěl zeptat paní Bauerové, právě.. protože já jsem ten nový zákon o hazardu 

četl a já si právě myslím, že jestliže necháme povolené živé hry, tak ze zákona oni tam ty 

automaty musí mít. Takže já nevím, proč vlastně necháváme živé hry, když zákon o hazardu 

říká, že na 1 živý stůl musí mít 10 nebo 15 nebo 20 automatů. Takže se ptám, jestli je to dobře 

zpracované a neměli by zakázat i živé hry? Že živé hry znamená, že na jeden stůl musí být tolik 

hracích automatů, takže se ptám paní Bauerové, zda tady opět nevytváříme pro někoho ňáké 

lepší podmínky? Jestli opravdu ten zákon říká na živý stůl ňáký počet automatů, tak potom 

nechápu, co to je za vyhlášku.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Ale já bych k tomu jenom znovu řekla, že  teda to chápu tak, že změnou té vyhlášky prostě se 

zakážou ty herní automaty i v těch kasinech, kde je ta živá hra a kde musí mít krupiéry a kde je 

to asi finančně prostě náročnější, pro ně bude. Ale tamty herní automaty, o kterých je tady řeč 

v té doplněné vyhlášce o to jde, aby tam nebyly. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Paní inženýrko, můžu Vás ještě poprosit, abyste ještě reagovala na poslední připomínku pana 

zastupitele? Já na rozdíl od něho v kasinech nehraji, takže nevím, já tu zkušenost nemám. 

 

Ing. Hana BAUEROVÁ, vedoucí oddělení správy poplatků  

Já teda nový zákon ještě neznám zpaměti, ale podmínka, že MUSÍ.. myslím, že tam není. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Prosím vás budeme tady vést diskuzi podle pravidel určitých, ne tam u stolu. Děkuji paní 

inženýrko. A dáme prostor panu zastupiteli Masarovičovi. 

 

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

Jak tak poslouchám tu debatu, tak bych chtěl poprosit pana Murase, aby ty testery proti drogám 

se používaly před každým zastupitelstvem. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, takže nikdo další se.. pan zastupitel Martinek ještě, dobře. 

 

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

Já se zeptám, protože paní inženýrka použila termín „myslím“ tak, jestli jsme schopni, ať 

opravdu.. Věřím, že teda právní oddělení magistrátu to určitě prověřilo, ale aby to bylo 
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opravdu.. Je to určitě? mimo mikrofon.. Tak jestli jsme schopni teď prověřit, že kasino musí 

mít, když má živou hru 15 automatů nebo může mít.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Já bych dala prostor paní doktorce, aby prověřila. Ale máme tady ještě občany.. Máme tady 

ještě i občany, ale prostor ještě panu zastupiteli Ondráčkovi.. mimo mikrofon 10 minut 

přestávky? Ale ještě tady máme interpelace občanů a pak bychom dali přestávku jo?! Já bych 

se zeptala paní Gabrhelové, Kaminského pana, jestli ještě vydrží chvilinku? Takže 10 min. 

přestávky. 

 

 

 

PŘESTÁVKA 

 
10 min. 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Prosím o prezenci. Takže budeme pokračovat. Já bych dala prostor naším občanům a to první 

přihlášená do diskuze je paní Karina Gabrhelová, prosím. 

 

Karina GABRHELOVÁ, občanka Havířova 

……………………………………… 

Tak dobrý den, já jsem zde za firmu, která provozuje jedno z kasin a chtěl jsem vás požádat o 

změnu nebo o zvážení změny týkající se nové vyhlášky. Pokud zůstane i nadále v platnosti 

původní vyhláška, pak během roku by v Havířově skončily všechny herny s automaty, které 

byly povoleny podle starého zákona, který umožňuje hru všem po předložení občanského 

průkazu. Poté, co by v Havířově působily dvě kasina s přibližně 60 automaty, tak by při 

hrubém přepočtu na 10 tis. obyvatel v Havířově zůstalo 7,5 automatu. Ptám se, zda je to hodně 

nebo málo a zda by tohle způsobilo morální úpadek ve společnosti, jak se o tom někteří zmínili. 

Nový zákon, který je již schválen a začne v plném znění platit v příštím roce má velice přísné 

podmínky, co se týče možnosti si zahrát. Navíc vznikne registr hráčů, který neumožní hrát 

osobám pobírající různé dávky, či mající dluhy. V současné době pokud si budete chtít zahrát a 

nebýt registrován můžete prohrát neomezené prostředky ve Sportce, v Kenu či v sázkových 

kancelářích. Navíc minulý týden byla schválena online licence pro firmu Fortuna a tyto hry 

jsou jako současné výherní automaty nebo elektronická ruleta a tady bych jenom podotkla, že 

z toho město nebude mít žádné příjmy. Vím, že vás to nebude nejspíš zajímat, ale na každém 

kasinu je přibližně 20-25 zaměstnanců, což v součtu tvoří 50 lidí, kteří přijdou o práci ve městě, 

kde není moc pracovních příležitostí. Smyslem vyhlášky bylo zrušit herny na území města 

Havířova a zregulovat hazard pouze na kasina, aniž byste měli možnost vyhodnotit účinnost již 

schválené vyhlášky, schvalujete vyhlášku novou, která jde úplně proti duchu té původní. Lidé, 

kteří si budou chtít zahrát pojedou do Ostravy, do Karviné či do jiných blízkých měst a město 

nebude mít peníze z poplatků a daní, které by mohlo získat. Navrhuji to, aby se touto vyhláškou 

zabývalo až příští vedení, které vznikne během příštích voleb a v duchu férového přístupu ke 

všem zainteresovaným stranám, tj. povolili kasina za rovných podmínek, stejně jako herny 
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nebo příp. zrušili hazard bez omezení na celém území Havířova pro všechny. Děkuji za 

pozornost. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Já nevím, já jenom za sebe bych chtěla říct, Vy jste tady hovořila o dvou kasinech, my 

jsme tady slyšeli, že už je těch kasin 6 a tím pádem jich už může být za chvilku 20 a budeme na 

stejném počtu herních automatů jako jsme teď. Takže se nevyřeší nic, tou naší vyhláškou se 

prostě jednou provždy zakážou herní automaty a tady proto se o tom tady bavíme, aby to 

nebylo ani v těch kasinech. Já bych poprosila pana Petra Kaminského. Pardon, pan zastupitel 

Heczko ještě. 

 

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

Paní primátorko, já bych navázal na tu paní, která vystupovala přede mnou. Taky jak pan 

Šlachta jsem pamětníkem už dost dlouho. Takových nářků, takových pláčů jsme tady slyšeli 

v minulém období celou řadu, dokonce tady byly maminky s dětma na ruce a plakaly, kdo je 

bude živit, když zakážeme automaty a herny. Navíc bych chtěl říct, že příjem z automatů, 

z heren je samozřejmě je příznivý, ale podle mě amorální. Myslím si, že na jedné straně město 

by mělo nějaké peníze, ale na druhé straně budou… ale to už tady někdo říkal.. budou rodiny, 

které nebudou mít ani na oběd ani na svačiny pro děti do školy, protože jejich živitel, ať je 

matka nebo otec prohrajou veškeré finance, dokonce i sociální dávky na automatech. Já bych se 

ale vrátil k tomu návrhu té OZV. My jsme otevřeli ten zákon a v tom zákoně je specifikováno, 

co je to kasino. Jsou to 4 druhy, buď to je pouze živá hra, za B je to živá hra a technická hra, za 

C živá hra a bingo a za D živá hra, technická hra i bingo. To jsou ty možnosti, které ten zákon 

povoluje. Dále je tam uvedeno, že tam kde jsou povolené kromě živé hry i technické, to je ten 

bod B může být v každém kasinu až 30 výherních hracích přístrojů na „jeden živý stůl“. 

Myslím si, že to jakým způsobem je to specifikováno, akorát mi chybí v naší OZV, že 

povolujeme nebo že na našem území mohou být kasina pouze s živými hrami a bez těch 

technických her. Protože když obecně řekneme, že mohou být kasina, tak pod tím si zase 

můžeme vykládat.. nebo když to nebude přesně specifikováno v OZV, že to jsou pouze živé 

hry, tak přijdou další spekulanti, právníci a já nevím majitelé a budou tvrdit, že mají povolené i 

technické hry a že tam ty hrací automaty mohou být. Já bych proto navrhnul.. bude to možná 

nevole ostatních zastupitelů.. není nutno to dneska přijímat.. do příštího zastupitelstva udělejme 

si nějaký právní rozbor, jak do naší OZV včlenit, že to jsou kasina pouze s živými hrami a 

navíc máme možnost se zeptat pana Víchy, jak to udělali v tom Bohumíně, že tam dneska není 

ani jeden automat a při platnosti předchozích zákonů, nových zákonů, jakým způsobem se jim 

to podařilo. Snad dostaneme i nějaký vzor, jak to udělat v našem městě. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Martinek. 

 

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

Já se zeptám, jestli jiný odstavec či článek té vyhlášky toto nespecifikuje, že tedy se nesmí 

jednat o ta technická zařízení v kasinech. A potom k tomu Bohumínu bych řekl, že začli 

mnohem dříve. Jo, tzn. že se jim nestalo, že my jsme schválili tu první vyhlášku v roce 2013, 

ale ty herny a kasina měli povolení na 10 let třeba. Takže to bude asi ten důvod hlavní. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Pawlas. 
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Bc. Daniel PAWLAS, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já bych měl ještě doplňující otázku na paní Bauerovou, protože jsme se tady o přestávce dívali 

na vlastní zákon o hazardu a loteriích. Jestli my vlastně můžeme ze zákona, který byl 

z paragrafového znění si něco vybrat, jestli my ve vyhlášce řekneme, že hazard nechceme, 

hazard chceme, chceme hernu, chceme kasino tak, jestli můžeme, když řekneme že chceme 

živou hru, tak jestli nejdeme proti tomu zákonu, on byl schválen jako celek sněmovnou a my si 

z něho chceme vybrat ňákou část z toho paragrafového znění. Takže jestli mi můžeme 

vstupovat do toho a vybrat si jen část usnesení o kasinech nebo zákona jako celku.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, poprosím paní Ing. Bauerovou ještě jednou. 

 

Ing. Hana BAUEROVÁ, vedoucí oddělení správy poplatků  

Ve zmocňovacích ustanoveních v tom zákoně je napsáno, co si obec může vybrat k regulaci. 

Jestliže jsme dali ňáký návrh, že u nás nebudou provozovány technické hry na celém území 

statutárního města, tím jsme my vymezili, že nebudeme vybírat ani nějakou konkrétní 

provozovnu. To je jedno, jestli je to provozovna kasina nebo herna, prostě na celém území 

města. A tím, že jsme zakázali technické hry.. jo?! je to vylučovací metoda, zrovna tak jako 

nějaké negativní ustanovení nebo pozitivní.. Tak my jsme stanovili, že u nás je zakázáno hrát 

technické hry, tzn. že všechno ostatní se hrát může. Ale protože ze znění zákona je zřejmě, že 

živé hry lze provozovat pouze v kasinu, tím je to dáno. To je jako jsme předtím pozitivně nebo 

negativně vymezili místa. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji paní inženýrko. A přejdeme k dalšímu přihlášenému z řad občanů a to je pan Petr 

Kaminski. 

 

Petr KAMINSKI, občan Havířova 

……………………………………… 

Dobrý den, já bych se chtěl jen zeptat, z jakého důvodu chcete měnit vyhlášku, když podle 

nového zákoníka můžou hrát automaty pouze movití lidi nebo lidi, kteří nejsou na sociálních 

dávka apod.? A taky se chci zeptat, jak zabráníte při příp. zavření všech heren, tak jak zabráníte 

nelegálním hernám, které většinou vznikají v městech, kde je to zakázáno. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Nelegálním hernám asi tady nějak řešit my zatím nebudeme, to je věc i policie a my 

chceme pouze tady vymítit ty herní automaty. Tečka, děkuji. Další pan Štěpán Neuwirth. 

 

Štěpán NEUWIRTH, občan Havířova 

……………………………………… 

Dobrý den. Já jsem na většinu otázek mých dostal odpověď. Takže už nemám na co se zeptat. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Dobře, tak děkujeme. A posledním přihlášeným z řad občanů je pan Orestis Vlachopulos, 

prosím k mikrofonu. 

 

Orestis VLACHOPULOS, občan Havířova 

……………………………………… 

Dobrý den, já bych chtěl k tomu říct, jsem majitel vlastně jedné herny v Havířově. Jsem rád, 

jestli se město rozhodne takhle, jak se chce teď rozhodnout, že opravdu budeme mít klid a 
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budem opravdu vědět, kdy končíme s těma automatama. A bude to prostě jednou provždy pro 

všechny stejné ve městě. Když nikdo, tak nikdo. Když někdo, tak všichni. Panu Hrabčákovi 

bych chtěl jenom říct, že automaty do roku 2019 znamenají to, že v některých hernách opravdu 

bude už jen rok a půl 1 automat. Každý automat má povolení nějak jinak, ty automaty se mění. 

Takže nebude to tak, že budete mít v herně do roku 2020 dvacet automatů. Nás konkrétně se to 

týká tak, že rok a půl budem provozovat jenom jeden automat. Jinak doufám, že se rozhodnete 

tak, že aspoň my budeme v klidu a budeme vědět, s čím máme počítat a nebudete nás tady 2 

roky strašit „zavřem, nezavřem, zavřem, nezavřem“. Nikoho jsme nezabili, nikoho jsme 

neokradli. Po tom čase můžete ještě rozhodnout, že v těch hospodách necháte po 2 automaty. 

Tak jak říkal pan Babiš, že bude hospodám pomáhat ohledně těch pokladen, tak možná nám ty 

automaty sám rozhodne a nechá nám tam 2, 3 automaty na přilepšení toho hospodského a ne 

nějakých velkých firem anebo si z toho obec potom taky něco vzít. Děkuju moc a nasledanou. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. V diskuzi z řad občanů už není přihlášen nikdo. Já jsem potěšena, že jsem zaslechla teď 

tady tato slova a budeme hlasovat o protinávrhu původního usnesení a to nejdříve návrh pana 

Heczka, pana zastupitele Heczka. Takže můžeme hlasovat. 

 

Hlasování o návrhu Ing. Heczka: 
Pro:                           15 

Proti:                        14 

Zdržel se:                 11 

Nehlasoval:               3 

Omluveni:    0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 15, proti 14, zdrželo se 11, nehlasovali 3, tento návrh nebyl přijat. Jdeme na návrh pana 

zastupitele Pawlase. Pane zastupiteli?! Na přechodné období, článek č. 3.. A prosím Vás 

písemně, tak a ještě přečíslovat články se musí, č. 4, 5. Takže teď můžeme hlasovat o návrhu 

pana zastupitele.  

 

Hlasování o Bc. Pawlase: 
Pro:                           16 

Proti:                        19 

Zdržel se:                  5 

Nehlasoval:               3 

Omluveni:    0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 16, proti 19, zdrželo se 5, nehlasovali 3, tento návrh nebyl přijat. Dalším návrhem je návrh 

paní zastupitelky Tomaniecové. Takže budeme hlasovat o tomto návrhu. 
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Hlasování o návrhu Bc. Tomaniecové: 
Pro:                           14 

Proti:                        21 

Zdržel se:                  4 

Nehlasoval:               4 

Omluveni:    0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 14, proti 21, zdrželi se 4, nehlasovali 4, tento návrh nebyl přijat. A posledním návrhem je 

návrh pana zastupitele Hrabčáka. Takže můžeme hlasovat. 

 

Hlasování o návrhu p. Hrabčáka: 
Pro:                           13 

Proti:                        22 

Zdržel se:                  4 

Nehlasoval:               4 

Omluveni:    0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 13, proti 22, zdrželi se 4, nehlasovali 4, tento návrh nebyl podpořen. A vracíme se 

k původnímu návrhu usnesení. Budeme hlasovat. 

 

Hlasování o původním návrhu usnesení: 
Pro:                          25 

Proti:                        2 

Zdržel se:                 10 

Nehlasoval:              6 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 683/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

v y d á v á  

 

obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování hazardních her ve znění přílohy č. 1 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 25, proti 2, zdrželo se 10, nehlasovalo 6, tento návrh byl přijat.  

Budeme pokračovat bodem č. 24. Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební 

období 2017 - 2021  
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684/17ZM/2017 

17:18hod. 

24. Volba přísedících Okresního soudu v Karviné  

pro volební období 2017 - 2021  
 

 

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:                          38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              5 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 684/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

v o l í   

 

pro volební období 2017 – 2021 níže uvedené kandidáty na přísedící Okresního soudu 

v Karviné:  

 

Poř. 

číslo 

Příjmení, jméno, titul Trvalé bydliště 

1. Banotová Iveta, DiS. …………………………………… 

2. Brandstiller Josef …………………………………… 

3. Dobeš Martin, Mgr.& Bc. …………………………………… 

4. Drápal Petr …………………………………… 

5. Formánková Anna …………………………………… 

6. Fuzková Marie  …………………………………… 

7. Hakenová Karla …………………………………… 

8. Hradilová Jana …………………………………… 

9. Jarošíková Štefania …………………………………… 

10. Jasiok Václav …………………………………… 

11. Mgr. Kasalovská Milada …………………………………… 

12. Klemsa Miroslav …………………………………… 

13. Kocourková Marie …………………………………… 

14. Mgr. Kostelníčková Marie  …………………………………… 

15. Krátký Ota …………………………………… 

16. Kristian Libor, Mgr.  …………………………………… 

17. Ing. Krzyžánková Jana …………………………………… 

18. Kupczak Stanislav …………………………………… 
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19. Kupczaková Irena …………………………………… 

20. Kurcová Olga …………………………………… 

21. Kyselková Jarmila …………………………………… 

22. Lišková Zlatuška …………………………………… 

23. Menšík Milan, Ing.  …………………………………… 

24. Michalová Irena …………………………………… 

25. Mrózková Jarmila  …………………………………… 

26. Omamiková Jiřina …………………………………… 

27. Opavský Mario …………………………………… 

28. Ošívka Vojtěch …………………………………… 

29. Podlucká Jana …………………………………… 

30. Rovňan František, Mgr.& Ing. …………………………………… 

31. Sladčík Zdeněk …………………………………… 

32. Stoklasa Jaroslav  …………………………………… 

33. Ševčíková Lenka  …………………………………… 

34. Šiška Dezider …………………………………… 

35. Tlolková Věra …………………………………… 

36. Valvodová Marie …………………………………… 

37. Vašutová Daniela  …………………………………… 

38. Veselá Agnesa …………………………………… 

39. Vojáčková Anežka  …………………………………… 

40. Zetochová Lydie …………………………………… 

41. Zigmundová Marie …………………………………… 

42. Pavlorková Táňa …………………………………… 

43. Mlynková Natalia, Ing. …………………………………… 

44. Škopková Šárka, Mgr.  …………………………………… 

45.  Nemčoková Pavla, Ing. …………………………………… 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, nehlasovalo 5, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 25 ČSAD Havířov a.s. - změna zástupce města v dozorčí radě   

 

 

685/17ZM/2017 

17:19hod. 

25. ČSAD Havířov a.s. - změna zástupce města v dozorčí radě   
 

 

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:                          35 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              5 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 685/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

odstoupení Ing. Věroslava Ryšky z funkce člena dozorčí rady společnosti ČSAD Havířov a.s., 

se sídlem U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO  45192081  (dále jen „společnost 

ČSAD Havířov a.s.“) dle Přílohy č. 2 

 

n a v r h u j e  

 

podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, zvolení paní Evy Radové do funkce členky dozorčí rady společnosti 

ČSAD Havířov a.s.  

 

u k l á d á    

 

zaslat návrh na zvolení nového zástupce města v dozorčí radě společnosti ČSAD Havířov a.s. 

 

Z: vedoucí OPS 

                                                                                         T: 15.3.2017  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 35, zdrželi se 3, nehlasovalo 5, usnesení bylo přijato.  

Pokračujeme bodem č. 26 Změny ve složení Finančního výboru ZMH 

 

 

686/17ZM/2017 

17:20hod. 

26. Změny ve složení Finančního výboru 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.  
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                          39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              4 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 686/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

o d v o l á v á 

 

paní Ivetu Kočí Palkovskou z funkce členky finančního výboru Zastupitelstva města Havířova 

ke dni 28. 2. 2017 

 

j m e n u j e 

 

pana Jakuba Dobosze členem finančního výboru Zastupitelstva města Havířova dnem 

1. 3. 2017 

 

u k l á d á 

 

informovat předsedu FV ZMH o tomto rozhodnutí zastupitelstva města 

Z: vedoucí OKP 

T:  3/2017 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 39, nehlasovali 4, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 27 Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 

 

 

687/17ZM/2017 

17:22hod. 

27. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 
 

 

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 byl jsem jedním ze zastupitelů, nejmenovaným Rudolfem Šimkem, upozorněn 

na to, že v materiálu z kontrolního výboru a to konkrétně v zápisu z 1. jednání KV došlo 

k chybě a to v tom, že jsme provedli volbu místopředsedy KV. Byla navržena a schválena paní 

Horňáková jako místopředsedkyně a v konečném resumé je shrnutí všech bodů usnesení, které 
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KV přijal na tomto zasedání, je uvedeno, že paní Horňáková byla schválena za předsedu, 

předsedkyni. Čili tak, jak říkal pan Bělica, některé chyby se vloudí jednou za volební období. 

Doufám, že tato chyba se už nikdy nebude opakovat. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Takže nikdo další se nehlásí do rozpravy, takže budeme hlasovat o návrhu usnesení 

s tím, že se tam opraví ta změna u paní Horňákové. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                          38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              5 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 687/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. zápisy ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č. 1.1, 1.2 

 

2. zápisy o provedených kontrolách dle přiloženého protokolu dle Příloh č. 2.1, 2.2, 2.3 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, nehlasovalo 5, usnesení je přijato.  

Bod č. 28 Pořízení osobního vozidla Magistrátem města Havířova v pořizovací hodnotě  

nad 500 tis. Kč 

 

 

688/17ZM/2017 

17:22hod. 

28. Pořízení osobního vozidla Magistrátem města Havířova  

v pořizovací hodnotě nad 500 tis. Kč  
 

 

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:                 1 

Nehlasoval:              4 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 688/17ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nabytí 1 ks služebního osobního vozidla v pořizovací hodnotě vyšší než 500 tis. Kč do majetku 

města 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, zdržel se 1, nehlasovali 4, usnesení bylo přijato.  

Dalším bodem a to posledním je Informativní zpráva o činnosti vedení města 

 

 

689/17ZM/2017 

17:33hod. 

29. Informativní zpráva o činnosti vedení města 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Ptáček. 

 

Mgr. Tomáš PTÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Ještě jednou dobrý den. Já se omlouvám, že budu ještě chvilku zdržovat, ale při studování 

materiálu jsem narazil na jednu věc a ta se týká návštěvy pana náměstka Bělici u pana ministra 

pro životní prostředí a ministryně pro místní rozvoj. Tak jestli by nám mohl sdělit, co bylo 

účelem nebo jako občanům Havířova, co bylo účelem té cesty. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Tak prosím pana náměstka. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Tak já jsem setkal s oběma ministry v Praze najednou. Požádal jsem paní ministryni, aby.. paní 

ministryni Šlechtovou z Ministerstvo pro místní rozvoj, aby její náměstkyně paní Dostálová, 

aby mohla přijet do Havířova a řešit otázky ohledně rozúčtování tepelné energie, na které jsme 

v předchozích.. v předchozím období dostali jakousi odpověď. Nicméně ten výklad není úplně 

uspokojivý. A v rámci této služební cesty jsem se domluvil s panem ministrem Brabcem, 

s ministrem životního prostředí, což byl výstup z komise, která připravuje pravidelnou 
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konferenci v rámci města, teď mi to vypadlo.. Zelená města, se to jmenuje.. pomožte mi, 

prosím, pane tajemníku… Zelená města… a v tomto roce ministr na základě této schůzky se 

rozhodl udělit této akci záštitu, která už písemně přišla do Havířova a myslím si, že celou tuto 

konferenci pozvedne na jinou úroveň. O víkendu jsem s ním měl možnost hovořit opětovně. 

Tak v případě, že bude prostor, tak z Ministerstva životního prostředí někdo na této konferenci 

vystoupí. Myslím si, že výsledkem této cesty.. minimálně ta záštita nad touto konferencí 

pozvedne prestiž jak té konference, tak celého města. Stačí Vám to takto? 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji panu náměstku. Paní poslankyně Halíková. 

 

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

Děkuji, ještě jednou dobré odpoledne. Vážená paní primátorko z Vašeho přehledu činnosti i 

Vašich náměstků jsem se mj. dověděli o, podle mého názoru, velice významné návštěvě, kterou 

bylo naše město poctěno a to návštěva předsedy Horní komory Parlamentu patrně tedy 

s doprovodem. Osobně se domnívám, že je velice dobře, že se takovéto návštěvy uskutečňují a 

jsem přesvědčena o tom, že zastupitelstvo si zaslouží slyšet, jaký je přínos z této návštěvy, 

pokud ovšem se nejednalo pouze o návštěvu stranickou. Ptám se na to i v souvislosti s minulým 

zasedáním našeho zastupitelstva, kde po jeho skončení jsem zjistila, že byla přítomna další 

významná osobnost ústavního činitele, kterým byl místopředseda Dolní komory Parlamentu a o 

jeho přítomnosti v Havířově ani o případných jednáních jsme se nedověděli, takže tohle byla 

patrně návštěva stranická, ale to je jenom moje úvaha s otazníkem. Takže prosím sdělte 

zastupitelstvu přínos této návštěvy, znovu říkám, pokud se nejednalo pouze o návštěvu 

stranickou. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Určitě to nebyla stranická návštěva. Pan předseda senátu pan Štěch byl tady MS kraji 

ve více místech. Byl v Bohumíně, v Orlové a dostali jsme návrhy, jestli ho přijmeme zde. 

Nebylo určitě žádné posezení takové neformální, ale řešili jsme s ním, co by pro nás se mohlo 

v rámci Prahy a vlády a ministerstev dělat, protože jsme řešili i situaci v ĆSAD o platech 

řidičů, o nedořešených legislativních různých úpravách. A samozřejmě byly představeny i 

záměry města Havířova z oblasti investic, jak to tady směrujeme, co bychom chtěli tady 

pořešit, v čem máme tady nějaké slabiny a v čem by nám mohli být tady nápomocni. Já ještě 

dám prostor panu náměstku Bělicovi a pak panu náměstku Šlachtovi. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Já bych k tomu jenom dodal, že o stranické návštěvy se nejednalo v žádném případě, protože i 

s panem předsedou senátu Štěchem se setkala celá rada nejenom vedení města. A s panem, jak 

jste tady zmiňovala, pana vicepremiéra Bělobrádka, který jak navštívil minulé zasedání ZMH, 

tak my jsme se opět celá rada odebrali na jednání s panem Bělobrádkem. Nicméně pan 

Bělobrádek v tom okamžiku, jestli se nepletu, byl v lázních. Takže se jednalo v podstatě o 

neformální setkání. Nicméně diskuze probíhaly nad konkrétními problémy města. Stačí takhle i 

za mě? 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Ještě prosím pana náměstka Šlachtu. 

 

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

Já bych to chtěl trošičku zlehčit. Pan předseda senátu byl opravdu skvělý člověk, neboť jsem ho 

viděl poprvé v životě. Byl to člověk z masa a kostí, dalo se s ním mluvit. A hned na začátek 
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jsem mu řekl: Vážený pane předsedo, máme v Havířově dneska krásný den. Zaprvně se nám 

rozešel smog, nemyslím Svaz měst a obcí Karviné, ale ten smog, co nám tady lítá. Zadruhé 

Vaše návštěva, kdy opravdu od Olomoucí už za náma nikdo nezavítá, takže jsme šťastní, že jste 

u nás. A za další, já se teď omlouvám paní poslankyně, jsem mu řekl, že dneska nezasedá 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a v tom případě nám žádná katastrofa nehrozí. Tak dotaz 

byl na mě, jak to myslím. Tak jsem mu říkal, že všechno co vyjde z vlády a z parlamentu, tak 

potom jsou problémy na obcích – řidiči autobusů, chůvy do školek atd. atd. Tak jsme ho 

požádali, aby tydle ty věci, když už poslanecká sněmovna, příp. senát řekne A, tak ať k tomu 

řekne i B, resp. ať pošle peníze. Děkuji vám. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Paní poslankyně Halíková. 

 

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

Teď zneužiju, nebude to úplně technická.. Chci jenom panu náměstkovi poděkovat a říct, že 

jsem ráda, že nejsem součástí této vlády, o které tady hovořil.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji za poznámku a pan zastupitel Niemiec. 

 

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

Já si to taky dovolím na závěr odlehčit. A chci se omluvit paní Halíkové nebo zástupcům 

opozice příště na to jednání je také přizvem. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Tak děkuji za návrh. Tak pan zastupitel Masarovič, prosím. 

 

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

Tak když to tady odlehčujem, tak paní Halíková nechtěla být součástí té vlády, nicméně to jí 

nebrání být 3. největší čerpač náhrad z celé Dolní komory Parlamentu ČR. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Určitě paní poslankyně Halíková. 

 

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

Já se omlouvám. Zazněla tady dneska celá řada poznámek, které by si zasloužily okamžitou 

reakci včetně jedné dosti velké urážky, která se netýkala jenom mě, ale nás všech vážené 

kolegyně a kolegové zastupitelé, protože nedomnívám se, že by někdo z nás byl tady pod 

vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a musel si teda nechat líbit poznámku, která 

tady odezněla. Takže nechtěla jsem o tom hovořit, ale v tuto chvíli ji připomínám. A pokud jde 

vážené kolegyně a kolegové o náhrady, tak na ty je nárok ze zákona a myslím si, že každý kdo 

umí počítat do 5.. natož lidé, kteří získali důvěru voličů a zasedají tady jako zastupitelé, si 

dovedou lehce spočítat a uvědomit, že ti poslanci a poslankyně, kteří to mají do Prahy nejdál, 

mají samozřejmě náhrady největší. A to, že poslanci jednají ve svých volebních obvodech 

převážně v kancelářích politických stran, které zastupují, je také pravda a také je to logické. 

Náhrady, které čerpáme jsou ze zákona a čerpá je, vážený pane zastupiteli, všech 200 poslanců 

zasedajících v Dolní komoře Poslanecké sněmovny a všech 81 senátorů, kteří zasedají v Horní 

komoře. Ještě jednou pro zopakování: největší náhrady mají ti, kteří to mají do Prahy nejdál a 

to jsou poslanci z našeho volebního MS kraje. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji paní poslankyni. Tak do diskuze se již nikdo nehlásí. Je právě 17 hodin.. Pardon..  

Končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení. My jsme se tady tak rozvykládali, že já 

už jsem zapomněla vlastně, kde jsme. Takže prosím hlasujeme. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                          39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              4 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 689/17ZM/2017: 

 

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 12.1.2017  

do 15.2.2017 dle příloh 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 39, nehlasovali 4, usnesení bylo přijato.  

A teď vážené dámy a pánové,  je právě 17:34 hodin a končím 17. zasedání Zastupitelstva města 

Havířova. Děkuji vám za aktivní účast a nashledanou.  

 

 

KONEC 

 

 
 

17:34 min. 

 

 

 
V Havířově dne: 07.03.2017 

Zapsala: Lucie Wilčková   

    referentka kanceláře primátora                           ……………………………………… 

 

 

Přílohy zápisu: 
Příloha č. 1 -  prezenční listina (8 listů) 

Příloha č. 2 -  Materiály pro 17. zasedání ZMH (originály včetně svolání) 
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O  V  Ě  Ř  E  N  Í 
 

zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 27.02.2017 

v sále Kulturního domu RADOST 
 ___________________________________________________________________________ 

 

      Ověřil/la jsem zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

          konaného dne 27. února 2017  v sále Kulturního domu RADOST. 

 

 Potvrzuji svým podpisem, že zápis odpovídá průběhu zasedání  

 a přijatým usnesením. 
 

 

 

 

Mgr. Eva ŠILLEROVÁ v.r.             

členka Zastupitelstva města Havířova                                …………..………………………. 

 

 

 

Mgr. Tomáš PTÁČEK v.r. 

člen Zastupitelstva města Havířova                                 .…………..………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Josef BĚLICA v.r.     Ing. Karel ŠLACHTA v.r. 

       náměstek primátorky                   náměstek primátorky 

pro ekonomiku a správu majetku       pro hospodářský rozvoj 
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PROTOKOL O NAHLÍŽENÍ DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 

17. zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného 27.02.2017 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………… ……………………………………………………… 
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