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Zadost o poskytnuti informace
V Havifove dne 27. 4. 2017

Zadatel

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

Zapis o prubehu zasedani zastupitelstva mesta Havirova
(ze zasedani dne 24. 4. 2017)
Jakmile bude tento dokument k dispozici.

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

Dekuji
S pozdravem

Odesilatel (e-mail)
Odesilatel (jmeno)
Predmet

Zadost o poskytnuti informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb.

Stav podpisu

Zasilka neni podepsana

Certifikat
Platnost od
Seriove cislo
Vystavitel

do

Pfilohy

Pfipojene pfilohy jsou v pofadku
zadost_106_zapis_ZMH_20170427.pdf
V tele zpravy neni zadny text.

Identifikator elektronicke podatelny

001429/2017

Pfijato
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Certifikat ovefen
Ovefil

Pod pis:

Datum tisku 28.04.2017

Vytiskla elektronicka podatelna MUNIS Magistral mesta Havifov lie. c. 92522
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Mikulasova Vladimira
Od:
Odeslano:
Komu:
Predmet:
Pfflohy:

Mikulasova Vladimira
9. kvetna 2017 13:55
Poskytnuti informaci podle zakona c. 106/1999 Sb.
ZAPIS 18. ZMH, 24 04 2017 - anonym verze.pdf

Vazeny pane Kadleci,
na zaklade Vasi zadosti o poskytnuti informace die zakona c. 106/1999 Sb. Vam zasflam
Zapis o prubehu 18. zasedanf ZMH, ktere se konalo dne 24. dubna 2017.
S pozdravem

Vladimira MIKULASOVA
referent odboru kancelar primatora
Magistral mesta Havifova
Svornosti 86/2, 736 01 Havifov-Mesto
tel. :+420 596 803 218
mikulasova.vladimira@havirov-city.cz
www.havirov-city.cz
•
Setfeme nase lesy! Zvazte. prosim. nutnost tisku
-

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/28 599/2017

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Mikulášová v. r.
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimíra@havirov-city.cz

DATUM:

03.05.2017

ZÁPIS
ze 18. zasedání
Zastupitelstva města Havířova

konaného dne 24.04.2017
v Kulturním domě RADOST
v Havířově

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté je právě 13:00 a oficiálně zahajuji 18. 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 40 členů. Je nás tedy nadpoloviční většina, takže dnešní zasedání je schopno se
platně usnášet. Z nepřítomných členů zastupitelstva města se omluvili pan Gongol a paní
zastupitelka Havlíčková, je nepřítomen rovněž pan Langer, který se dostaví později,
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.

690/18ZM/2017
13:02hod.
1. Schválení předsednictva 18. zasedání ZMH dne 24.04.2017
Průběh rozpravy:
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu a přečtu návrh usnesení, Zastupitelstvo města Havířova schvaluje
předsednictvo 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.04.2017
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. Chce 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:
40
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 690/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
předsednictvo 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.04.2017
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
2
Zápis ze 18. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 24.04.2017

Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, 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 7x a na této schůzi bylo přijato 395 usnesení. Magistrát
města plní úkoly uložené zastupitelstvem a radou a pomáhá výborům a komisím v jejich
činnosti, vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností pro
správní obvod města Havířova a obcím Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko.
V souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., je zřízen zvláštní orgán obce - Komise sociálně právní
ochrany dětí, která v letošním roce zasedala 2x. Z každé schůze této komise je pořizován zápis,
který je založen na odboru kancelář primátora. Nyní přistoupíme ke schválení programu
dnešního zasedání. Otevírám rozpravu k tomuto bodu.

691/18ZM/2017
13:05hod.
2. Schválení programu 18. zasedání ZMH, konaného dne 24.04.2017
Průběh rozpravy:
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Program dnešního zasedání ZMH jste všichni obdrželi spolu s materiály v elektronické podobě.
Má někdo nějaké připomínky nebo doplnění? Pokud nikdo připomínky případně doplnění
nemá, přistoupíme k hlasování. Prosím o hlasování.
Hlasování o návrhu programu:
Pro:
40
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 691/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
předložený program 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24. dubna 2017
dle přílohy

3
Zápis ze 18. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 24.04.2017

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, konstatuji, že navrhovaný program byl schválen. Vystoupení občanů a interpelace
zastupitelů. Součástí každého programu zasedání zastupitelstva jsou vystoupení občanů a
interpelace zastupitelů. V programu jsou zařazeny jako bod č. 33, 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.
Přejdeme k bodu č. 3 Zvolení ověřovatelů zápisů o průběhu 17. zasedání ZMH, konaného dne
27.02.2017.

692/18ZM/2017
13:07hod.
3. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 18. zasedání ZMH,
konaného dne 24.04.2017
Průběh rozpravy:
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu a přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města Havířova volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne
24.04.2017 paní Janinu Želinskou a pana Mgr. Daniela Vachtarčíka. Má někdo jiný návrh?
Nikdo. Chtěla bych se zeptat, zda navržení členové zastupitelstva paní Janina Želinská a pan
Mgr. Daniel Vachtarčík tuto nominaci přijímají? Děkuji. Vzhledem k tomu, že jiný návrh nebyl
podán, a ověřovatelé nominaci přijali, končím rozpravu a nechávám hlasovat o předneseném
návrhu.
Hlasování o zvolení ověřovatelů:
Pro:
38
Proti:
0
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
2
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 692/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 24.04.2017
paní Janinu ŽELINSKOU (KSČM)
pana Mgr. Daniela VACHTAČÍKA (HpH)
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Zápis ze 18. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 24.04.2017

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 39, zdržel se 1, nehlasoval 1, omluveni 2. Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návrhu.
Bod č. 4 Zpráva o ověření zápisu z 17. zasedání ZMH, konaného dne 27.02.2017.

693/18ZM/2017
13:09hod.
4. Zpráva o ověření zápisu ze 17. zasedání ZMH, konaného dne 27.02.2017
Průběh rozpravy:
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Havířova bere na
vědomí zprávu ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání ZMH, konaného dne 27. února 2017.
Na 17. zasedání ZMH byli jako ověřovatelé zápisu určeni paní Ing. Eva Šillerová
a pan Mgr. Tomáš Ptáček. Oba ověřovatelé zápis ze 17. zasedání ZMH ověřili a potvrdili svým
podpisem, že odpovídá průběhu zasedání a přijatým usnesením. Nyní žádám ověřovatelku paní
Ing. Evu Šillerovou, aby v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Havířova podala
zprávu o ověření správnosti zápisu.
Ing. Eva ŠILLEROVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL)
Vážená paní primátorko, vážené kolegyně, kolegové, vážení hosté. Zápis jsem přečetla,
odpovídal jednání 17. zasedání ZMH, což jsem stvrdila svým podpisem.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, žádám nyní ověřovatele pana Mgr. Tomáše Ptáčka, aby v souladu s Jednacím řádem
Zastupitelstva města Havířova rovněž podal zprávu o ověření správnosti zápisu.
Mgr. Tomáš PTÁČEK, člen Rady města Havířova (KSČM)
Dobrý den paní primátorko, vážení zastupitelé, vážení občané. Svým podpisem jsem stvrdil správnost
a úplnost zápisu ze 17. zasedání ZMH. Děkuji

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Děkuji. Má někdo ze zastupitelů nějaké námitky nebo připomínky k zápisům ze zasedání ZMH.
Protože ke zpracovanému zápisu z 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, nebyly
vzneseny žádné jiné připomínky ani námitky, budeme hlasovat o tom, že zprávy ověřovatelů
Zastupitelstvo města Havířova bere na vědomí.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
40
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
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Zápis ze 18. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 24.04.2017

Přijaté usnesení č. 693/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu z 17. zasedání ZMH, konaného dne 27. února 2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, nehlasoval 1, omluveni 2. 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.
Přejdeme k bodu č. 5 a tím je Kontrola plnění usnesení ZMH.

694/18ZM/2017
13:11hod.
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:
40
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 694/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění těchto usnesení:
úkoly: krátkodobé
431/11ZM/2016 Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01
Havířov – Žermanická přehrada“ – SO 112, k.ú. Havířov – město
6
Zápis ze 18. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 24.04.2017

470/12ZM/2016 Vypořádání dokončené stavby „Odkanalizování Havířova,
část města Dolní Suchá“
528/14ZM/2016 Prodej části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město
vypouští
ze sledování tato usnesení:
úkoly: krátkodobé
231/6ZM/2015 Prodej části pozemku parc.č. 2996/9, k.ú. Bludovice
239/6ZM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Osvětlení přechodu pro
chodce na ulici Dělnická“
534/14ZM/2016 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Úprava Životického potoka v ř.
km 0,000 – 0,450“, k.ú. Horní Suchá
586/15ZM/2016 Prodej částí pozemků parc.č. 1225/1 a parc.č. 1225/33,
k.ú. Prostřední Suchá
588/15ZM/2016 Prodej části pozemku parc.č. 1372 a pozemku parc.č. 1371,
k.ú. Šumbark
594/15ZM/2016 Předání zabudovaných prvků (staveb) k hospodaření příspěvkovým
organizacím
640/16ZM/2017 Prodej pozemku parc.č. 576/3, k.ú. Bludovice
641/16ZM/2017 Prodej části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice
642/16ZM/2017 Výkup pozemku parc.č. 552/2, k.ú. Dolní Datyně – manž. Opálkovi
671/17ZM/2017 Prodej pozemku parc.č. 564/3, k.ú. Bludovice
676/17ZM/2017 Darování souborů movitých věcí příspěvkovým organizacím
678/17ZM/2017 Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivu
679/17ZM/2017 Zapojení schválené rozpočtové rezervy OŠK a zvýšení příspěvku na provoz
pro rok 2017
685/17ZM/2017 ČSAD Havířov a.s. - změna zástupce města v dozorčí radě
686/17ZM/2017 Změny ve složení Finančního výboru ZMH
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, nehlasoval 1, omluveni 2, ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návrhu. A nyní
přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů, dle schváleného programu. A začneme bodem
č. 6. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti nDive s.r.o.

695/18ZM/2017
13:14hod.
6. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti nDive s.r.o.
Průběh rozpravy:
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Heczko.
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Zápis ze 18. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 24.04.2017

Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Dobrý den vážená paní primátorko, vážení zastupitelé, vážení hosté. Mám pouze jednu
připomínku k tomuto materiálů. V podmínkách prodeje, které vycházejí ze zásad, které dříve
město schválilo a dává je vždycky do kupních smluv, tak v těchto podmínkách v bodu 9 je
uvedeno, že daň z nabytí nemovitosti hradí kupující, hradí prodávající a patří tam kupující. To
je od loňského roku, konce roku změněno, čili pouze bych požadoval, aby se to v těch zásadách
změnilo i do budoucna. Že daň z nabytí nemovitosti platí kupující a ne prodávající.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, nikdo další se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu
usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
40
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 695/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 63/17 o výměře cca 4 200 m2, pozemku parc.č. 63/3 o
výměře 388 m2, pozemku parc.č. 63/4 o výměře 97 m2, části pozemku parc.č. 63/5 o výměře
cca 700 m2, pozemku parc.č. 63/6 o výměře 491 m2, pozemku parc.č. 63/7 o výměře 103 m2,
pozemku parc.č. 63/9 o výměře 435 m2, část pozemku parc.č. 2738/14 o výměře cca 25 m2,
v kat. území Dolní Suchá, celková výměra cca 6 439 m2 s tím, že přesná výměra pozemků
bude stanovena až na základě geometrického zaměření
společnosti nDive s.r.o., se sídlem Slezská 950, Poruba, 735 14 Orlová, IČO: 24676179
za účelem výstavby a následného provozování výrobního závodu
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, usnesení bylo přijato.
Bod č. 7. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti Santarius s.r.o.

696/18ZM/2017
13:17hod.
7. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti Santarius s.r.o.
Průběh rozpravy:
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Heczko.
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Zápis ze 18. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 24.04.2017

Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Paní primátorko, tady bych byl trochu obšírnější. Je to v podstatě ve stejné lokalitě sousední
pozemky, a budu citovat z důvodové zprávy. Společnost Santarius, která žádá o prodej těchto
pozemků, čili společnost Santarius s.r.o. věří, že vedení města nebude mít zájem na jejich
společnosti vydělat prodejem pozemku, a pokračuje to dál, a pak tam je uvedeno, že očekává
prodej za symbolickou 1 Kč. v tomto směru bych chtěl podotknout, že město nikdy v minulosti
nevydělávalo na někom konkrétním, na firmě, na fyzické osobě, ale vždy dbalo o to, aby prodej
byl za cenu v místě a čase obvyklou, případně, aby to bylo naceněno podle vyhlášky. Věřím
tomu, že tak to bude i v současnosti, i když to je dneska jenom záměr prodeje, ale v budoucnu,
když dostaneme tento materiál zpátky k odsouhlasení, že tam skutečně se město bude chovat
s péčí řádného hospodáře. Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pan náměstek Bělica. Ještě pan náměstek Šlachta, pardon, pane náměstku.
Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD)
Pane náměstku Heczko, bude to přesně tak, jak jste říkal. Samozřejmě pan Santarius je
dlouhodobý podnikatel města, je to slušný člověk, ale přesto nemůžeme jít do takového
precedensu, abychom někomu dávali pozemky za 1 Kč. Žádost je žádost, je to jenom záměr
a samozřejmě si to nemůžeme dovolit. Takže bude to přesně tak, jak jste řekl. Děkuju.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pan náměstek Bělica.
Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011)
Dobrý den dámy a pánové, paní primátorko, zastupitelé. Pan kolega Šlachta už mě předběhl,
nic méně probíhá tam teďkom momentálně provádění kroků k ohodnocení toho pozemku a
budeme mít znalecký posudek, a ta věta v té důvodové zprávě je tak označena, je to žádost
společnosti Santarius, takže zastupitelé mají kompletní informaci, jak ta žádost zněla. Nic víc,
nic míň, ale v každém případě město se chová a bude chovat s péčí řádného hospodáře. Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, nikdo další se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu
usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
41
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 696/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
záměr prodeje pozemků parc.č. 29 o výměře 819 m2, parc.č. 30 o výměře 189 m2 a stavby
čp..34 na pozemku parc.č. 30 , parc.č. 31 o výměře 191 m2 a stavby čp. 35 na pozemku parc.
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č. 31, parc.č. 32 o výměře 260 m2, parc.č. 33 o výměře 372 m2, parc.č. 63/18 o výměře 891 m2,
parc.č. 63/11 o výměře 450 m2, parc.č. 63/10 o výměře 296 m2, části pozemku parc.č. 63/5
o výměře cca 440 m2 a části pozemku parc.č. 63/2 o výměře cca 110 m2 , v kat. území Dolní
Suchá, celková výměra cca 4 018 m2 s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena až
na základě geometrického zaměření společnosti Santarius s.r.o., se sídlem Dlouhá třída 860/1a,
Havířov-Město, IČO: 28611411 za účelem výstavby dílen na výrobu sportovních produktů
a administrativní budovy
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 41, usnesení bylo přijato.
Bod č. 8. Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1692, parc.č. 1693, parc.č. 1695, parc.č. 1696,
parc.č. 1698/2, k.ú. Šumbark

697/18ZM/2017
13:17hod.
8. Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1692, parc.č. 1693, parc.č. 1695,
parc.č. 1696, parc.č. 1698/2, k.ú. Šumbark
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:
0
Nehlasoval:
0
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 697/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1692 o výměře cca 7 m2, parc.č. 1693 o výměře
cca 64 m2, parc.č. 1695 o výměře cca 313 m2, parc.č. 1696 o výměře cca 143 m2 , parc.č.
1698/2 o výměře cca 2 273 m2, v kat. území Šumbark, celková výměra cca 2 800 m2
s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena až na základě geometrického zaměření,
společnosti Centrum bydlení pro seniory Havířov, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c,
140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 02540291, přičemž na výše uvedených pozemcích se nachází
stavby v majetku společnosti - parkoviště, pěší komunikace a zahrada
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 41, usnesení bylo přijato.
Bod č. 9. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice

698/18ZM/2017
13:18hod.
9. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, 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:
0
Nehlasoval:
0
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 698/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, ostatní plocha, o výměře cca 15 m2, k.ú.
Bludovice, paní Marii Střelecké, bytem ……………………., za účelem přístupu a příjezdu
k rodinnému domu
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 41, usnesení bylo přijato.
Bod č. 10. Bezúplatný převod podílu pozemku parc.č. 1923/6, k.ú. Prostřední Suchá
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699/18ZM/2017
13:19hod.
10. Bezúplatný převod podílu pozemku parc.č. 1923/6, 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:
41
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 699/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
bezúplatný převod podílu ve výši 1/8 pozemku parc.č. 1923/6 , ost. plocha, ost.komunikace,
o výměře 409 m2 , k.ú. Prostřední Suchá, na kterém se nachází místní komunikace Modřínová
do vlastnictví města od vlastníka - České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
Nové Město
pověřuje
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o bezúplatném
převodu
Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 41, usnesení bylo přijato.
Bod č. 11. Nabídky na odkoupení nemovitostí dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.
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700/18ZM/2017
13:20hod.
11. Nabídky na odkoupení nemovitostí dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.
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:
0
Nehlasoval:
0
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 700/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
neschvaluje
1. Nabídku na odkoupení stavby pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc.č. 4056/2,
o výměře 14 m2, katastrální území Havířov-město od vlastníka paní Evy Lyskové, bytem
…………………….. která stavbu nabídla městu, vlastníkovi pozemku pod stavbou, ve smyslu
ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.
2. Nabídku na odkoupení stavby pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc.č. 4064/6,
o výměře 17 m2, katastrální území Havířov-město, od vlastníka paní PaedDr. Boženy
Langnerové, bytem ………………………., která stavbu nabídla městu, vlastníkovi pozemku
pod stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 41, usnesení bylo přijato.
Bod č. 12. Výkup pozemku parc. č. 3022/3, k.ú. Horní Suchá
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701/18ZM/2017
13:21hod.
12. Výkup pozemku parc. č. 3022/3, k.ú. Horní 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:
41
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 701/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
v rámci stavby č. 6045 „Odkanalizování Havířova - městská část Životice“
výkup pozemku parc.č. 3022/3, orná půda o výměře 222 m2, k.ú. Horní Suchá, ve vlastnictví
paní Radky Kostelencové, bytem …………………………., za cenu smluvní 400,-Kč/m2,
celkem 88.800,-Kč
pověřuje
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 30.09.2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 41, usnesení bylo přijato.
Bod č. 13. Výkup části pozemku parc. č. 1913/6, k. ú. Horní Suchá, v rámci stavby „Úprava
Životického potoka v ř. km 0,000 - 0,450“
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702/18ZM/2017
13:21hod.
13. Výkup části pozemku parc. č. 1913/6, k. ú. Horní Suchá, v rámci stavby
„Úprava Životického potoka v ř. km 0,000 - 0,450“
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:
0
Nehlasoval:
0
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 702/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
ruší
usnesení č. 534/14ZM/2016 ze dne 26. 9. 2016, kterým byl schválen pro účely realizace stavby
č. 14004 „Úprava Životického potoka v ř. km 0,000 - 0,450“ výkup části pozemku k.ú. Horní
Suchá, parc. č. 1913/6 zastavěného přemístěným korytem potoka v rozsahu cca 60 m2, dle
zaměření dokončené stavby, od spoluvlastníků pozemku Jana Nečase a Jany Lukešové oba
bytem …………………………………., za kupní cenu dle znaleckého posudku vyhotoveného
po dokončení stavby
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 14004 „Úprava Životického potoka v ř. km 0,000 - 0,450“
výkup části pozemku k.ú. Horní Suchá, parc. č. 1913/6 o výměře 147 m 2, dle GP 2376148/2016, označeného jako parc. č. 1913/10, zastavěného přemístěným korytem potoka, od
spoluvlastníků pozemku Jana Nečase a Jany Lukešové, oba bytem ………………………….,
za kupní cenu dle znaleckého posudku stanovenou v celkové výši 8 400,- Kč, tj. 57,14 Kč/m2.
pověřuje
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 30. 9. 2017
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 41, usnesení bylo přijato.
Bod č. 14. Prodej technického zhodnocení Havířovské teplárenské společnosti, a.s.

703/18ZM/2017
13:22hod.
14. Prodej technického zhodnocení Havířovské teplárenské společnosti, a.s.
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:
1
Nehlasoval:
0
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 703/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
prodej části nemovité věci – technického zhodnocení budovy č. p. 1238, stavba technického
vybavení, ul. Čelakovského 12, Havířov-Podlesí, vlastníkovi budovy spol. Havířovská
teplárenská společnost, a.s., IČO: 61974706, za podmínek:
- kupní cena 270 000,- Kč včetně DPH
- kupní cena je splatná do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy
pověřuje
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 30.06.2017
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, zdržel se 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 15. Zřízení pozemkové služebnosti na pozemcích v k.ú. Horní Suchá, v rámci
„Odkanalizování části města Havířova III. etapa – Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská
a ul. Protější“

704/18ZM/2017
13:23hod.
15. Zřízení pozemkové služebnosti na pozemcích v k.ú. Horní Suchá,
v rámci „Odkanalizování části města Havířova III. etapa – Životice,
Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a ul. Protější“
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:
0
Nehlasoval:
0
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 704/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
ruší
část usnesení č. 284/7ZM/2015 ze dne 2. 11. 2015 v bodě 60, kterým bylo schváleno
zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení, provozování a
udržování kanalizační stoky včetně veřejných částí kanalizačních přípojek, ve prospěch
vlastníka nemovité věci, jímž je oprávněný, statutární město Havířov, v k. ú. Horní Suchá, na
parc. č. 3149/1, 3008/3, 3008/4 v celk. rozsahu 160 m2 a 2 ks šachtice, dle GP 2278- 93b/2015,
v majetku povinného Obce Horní Suchá, se sídlem Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá,
hodnota pozemkové služebnosti 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice,
tj. (125,- x 160) + (500,- x 2) = celkem 21.000,- Kč
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 41, usnesení bylo přijato.
Bod č. 16. Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území
města Havířova z rozpočtu města na rok 2018 a 2019 a uzavření Smlouvy o spolupráci
s Moravskoslezským krajem
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705/18ZM/2017
13:23hod.
16. Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá
paliva na území města Havířova z rozpočtu města na rok 2018 a 2019 a
uzavření Smlouvy o spolupráci s Moravskoslezským krajem
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:
0
Nehlasoval:
0
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 705/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
1. spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území města
Havířova v letech 2018 a 2019
2. poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na základě jeho žádosti ve výši 7 500,- Kč
na dílčí projekt fyzické osoby na výměnu stávajícího ručně plněného kotle na tuhá paliva
umístěného v rodinném domě (bytě) na území města Havířova, které bude zároveň
poskytnuta dotace Moravskoslezským krajem v rámci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ v letech 2018 a 2019
3. uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace
Moravskoslezském kraji“ s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČO 70890692, ve znění přílohy č. 2
pověřuje
Mgr. Janu Feberovou, primátorku města, podpisem Smlouvy o spolupráci
Z: vedoucí OSRM
T: 30.04.2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 41, usnesení bylo přijato.
Bod č. 17. Předložení žádosti o dotaci v rámci programu MPSV č. 013 310 Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020
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706/18ZM/2017
13:24hod.
17. Předložení žádosti o dotaci v rámci programu MPSV č. 013 310 Rozvoj
a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020
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:
0
Nehlasoval:
0
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 706/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
předložení žádosti o dotaci v rámci programu MPSV č. 013 310 Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb 2016-2020
pověřuje
náměstkyni primátorky města Havířova pro sociální rozvoj podpisem
o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti

žádosti

ukládá
zpracovat a odeslat žádost o dotaci v souladu se závaznými dokumenty Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR a výzvou pro předkládání žádostí
Z: vedoucí OSRM
T: 30.04.2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 41, usnesení bylo přijato.
Bod č. 18. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
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707/18ZM/2017
13:25hod.
18. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
Průběh rozpravy:
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
41
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 707/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR,
případně jiných zdrojů ke dni 28.03.2017 dle přílohy
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 41, usnesení bylo přijato.
Bod č. 19. Smlouva o výstavbě a financování kanalizační přípojky – RESIDOMO, s.r.o.

708/18ZM/2017
13:25hod.
19. Smlouva o výstavbě a financování kanalizační přípojky
– RESIDOMO, s.r.o.
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.

20
Zápis ze 18. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 24.04.2017

Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
40
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 708/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
v rámci realizace IV. etapy projektu „Odkanalizování částí města Havířova“ lokalita Jelen,
Modřínova a Petřvaldská:
schvaluje
Smlouvu o výstavbě a financování kanalizační přípojky se společností RESIDOMO, s.r.o., se
sídlem Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 05253268
ve znění Přílohy č. 1
pověřuje
náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy dle Přílohy č.1
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 20. Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2017 z rozpočtu
odboru školství a kultury

709/18ZM/2017
13:26hod.
20. Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2017
z rozpočtu odboru školství a kultury
Průběh rozpravy:
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
41
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
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Přijaté usnesení č. 709/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
1. poskytnutí dotace na provoz na rok 2017 z rozpočtu odboru školství a kultury soukromé
mateřské škole MATEŘINKA s.r.o., Okružní 13, Havířov-Šumbark (IČO: 25372793)
ve výši 280 000 Kč
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem
města Havířova dne 20.02.2016, usn. č. 402/10ZM/2016
pověřuje
vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Z: vedoucí OŠK
T: květen 2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 41, usnesení bylo přijato.
Bod č. 21. Zapojení schválené nespecifikované rezervy OŠK a zvýšení příspěvku na provoz
pro rok 2017

710/18ZM/2017
13:27hod.
21. Zapojení schválené nespecifikované rezervy OŠK a zvýšení příspěvku
na provoz pro rok 2017
Průběh rozpravy:
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
40
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
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Přijaté usnesení č. 710/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
1. zapojení schválené nespecifikované rezervy pro rok 2017 odboru školství a kultury,
a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím na dofinancování
plavání takto:
Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace,
IČO: 70958122 ve výši 67 760 Kč
Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace,
IČO: 48805289 ve výši 37 840 Kč
Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČO: 48805513
ve výši 57 200 Kč
Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221
ve výši 47 080 Kč
Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace,
IČO: 70958165 ve výši 22 000 Kč
Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČO: 48805424
ve výši 49 720 Kč
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná,
IČO: 61988600 ve výši 15 400 Kč
Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace,
IČO: 62331248 ve výši 27 280 Kč
Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475
ve výši 46 640 Kč
Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace,
IČO: 70958114 ve výši 64 240 Kč
Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace,
IČO: 70958131 ve výši 35 640 Kč
Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace,
IČO: 48805271 ve výši 44 000 Kč
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská,
příspěvková organizace, IČO: 75027577 ve výši 7 260 Kč
Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace,
IČO: 70958149 ve výši 15 400 Kč
Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená, příspěvková organizace,
IČO: 75027569 ve výši 14 960 Kč
Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO:
62331230
ve výši 46 200 Kč
2. zapojení schválené nespecifikované rezervy pro rok 2017 odboru školství a kultury,
a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace na dofinancování výjimky
z počtu žáků takto:
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská,
příspěvková organizace, IČO: 75027577 ve výši 752 000 Kč
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3. zvýšení příspěvku na provoz z rozpočtu odboru školství a kultury (OJ 3) na zabezpečení
nerentabilního provozu školní jídelny – výdejny příspěvkové organizaci takto:
Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace,
IČO: 70958149 ve výši 20 000 Kč
ukládá
ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2017 výše uvedená
usnesení
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 22. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol
zřízených statutárním městem Havířov

711/18ZM/2017
13:28hod.
22. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody
mateřských škol zřízených statutárním městem 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:
41
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 711/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
vydává
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených
statutárním městem Havířov, ve znění přílohy č. 1
Z: vedoucí OŠK
T: duben 2017
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 41, usnesení bylo přijato.
Bod č. 23. Sloučení mateřských škol - MŠ Kosmonautů s MŠ Balzacova

712/18ZM/2017
13:29hod.
23. Sloučení mateřských škol - MŠ Kosmonautů s MŠ Balzacova
rozhoduje
dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
1. sloučit příspěvkové organizace Mateřskou školu Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319,
IČO: 61988626 a Mateřskou školu Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685,
a to s účinností od 1. 8. 2017,
2. že příspěvková organizace Mateřská škola Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319,
IČO: 61988626, zanikne, a to s účinností ke dni 1. 8. 2017,
3. že přejímající organizací se stane příspěvková organizace Mateřská škola Havířov – Podlesí
Balzacova 2/1190, IČO: 61988685, a to s účinností od 1. 8. 2017,
4. že všechen majetek, práva a závazky příspěvkové organizace Mateřské školy
Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626 přejdou dnem sloučení na
přejímající Mateřskou školu Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685,
schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 14. 12. 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola
Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 a to takto:
Článek II Název, sídlo, identifikační číslo organizace se rozšiřuje o bod 5. Detašované
pracoviště: 736 01 Havířov – Podlesí, Kosmonautů 1319/4
ukládá
1. odboru školství a kultury zveřejnit v Ústředním věstníku ČR sloučení příspěvkové
organizace Mateřské školy Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626
a Mateřské školy Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685, a to s účinností od
1. 8. 2017,
2. ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2017 zvýšení
příspěvku na provoz nástupnické organizaci Mateřské škole Havířov – Podlesí Balzacova
2/1190, IČO: 61988685 o nevyčerpaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace
Mateřské školy Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2017
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Průběh rozpravy:
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Technická paní Želinská.
Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Já jenom chci doplnit, tam je rozhoduje, ale není tam kdo rozhoduje. Asi tam chybí v usnesení
ZMH…
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Jo, děkuji. Upravíme návrh usnesení. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a
budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
Hlasování o upraveném usnesení:
Pro:
37
Proti:
0
Zdržel se:
3
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 712/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
rozhoduje
dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
1. sloučit příspěvkové organizace Mateřskou školu Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319,
IČO: 61988626 a Mateřskou školu Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685,
a to s účinností od 1. 8. 2017,
2. že příspěvková organizace Mateřská škola Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319,
IČO: 61988626, zanikne, a to s účinností ke dni 1. 8. 2017,
3. že přejímající organizací se stane příspěvková organizace Mateřská škola Havířov – Podlesí
Balzacova 2/1190, IČO: 61988685, a to s účinností od 1. 8. 2017,
4. že všechen majetek, práva a závazky příspěvkové organizace Mateřské školy
Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626 přejdou dnem sloučení na
přejímající Mateřskou školu Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685,
schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 14. 12. 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola
Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 a to takto:
Článek II Název, sídlo, identifikační číslo organizace se rozšiřuje o bod 5. Detašované
pracoviště: 736 01 Havířov – Podlesí, Kosmonautů 1319/4
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ukládá
1. odboru školství a kultury zveřejnit v Ústředním věstníku ČR sloučení příspěvkové
organizace Mateřské školy Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626
a Mateřské školy Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685, a to s účinností
od 1. 8. 2017,
2. ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2017 zvýšení
příspěvku na provoz nástupnické organizaci Mateřské škole Havířov – Podlesí Balzacova
2/1190, IČO: 61988685 o nevyčerpaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace
Mateřské školy Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626
Z: vedoucí OŠK
T: červen 2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 37, zdrželi se 3, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 24. Prodloužení platnosti „Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit
statutárního města Havířova na období 2014-2017“ do roku 2019

713/18ZM/2017
13:30hod.
24. Prodloužení platnosti „Komunitního plánu sociálních služeb
a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017“
do roku 2019
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:
0
Nehlasoval:
0
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
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Přijaté usnesení č. 713/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
prodloužení platnosti „Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního
města Havířova na období 2014-2017“ do roku 2019
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 41, usnesení bylo přijato.
Bod č. 25. Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 23. – 40.

714/18ZM/2017
13:31hod.
25. Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 23. – 40.
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. Dovolte, abych tlumočil stanovisko FV ZMH
k následujícím třem bodům. K bodu 25 FV doporučuje zastupitelstvu města Havířova vzít na
vědomí rozpočtová opatření č. 23, 24, 25 a 40, schválit rozpočtová opatření č. 26-39 a na jejich
základě schválit nové závazné ukazatele rozpočtu Města Havířova na rok 2017. Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji vám, nikdo další se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu
usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
41
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 714/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 23., 24., 25. a 40., dle důvodové zprávy
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schvaluje
a) rozpočtová opatření č. 26. – 39., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 23. – 40. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města
Havířova na rok 2017:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)
z toho: tř. 1 - daňové příjmy
tř. 2 - nedaňové příjmy
tř. 3 - kapitálové příjmy
tř. 4 - přijaté transfery

1 921 013,30
948 705,38
32 256,07
14 300,00
925 751,85

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

II. Výdaje celkem (a> + b>)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje
odbor organizační
odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
odbor správy a rozvoje majetku
Městská policie Havířov
odbor ekonomický
odbor kancelář primátora

2 256 863,17
1 956 587,69
1 068,58
33 932,30
219,70
225 112,10
6 935,03
290 692,47
606 971,57
79 742,30
702 941,64
8 972,00

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

300 275,48
1 267,69
1 119,17
1 052,64
1 020,30
1 218,78
803,70
1 862,09
1 143,10
2 259,45
1 043,36
3 053,12
1 246,47
1 247,77
1 145,75
861,40
1 059,95
1 007,84
1 001,56
953,00
871,18
4 761,70
3 602,18

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského)
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Kosmonautů
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
ZŠ F. Hrubína
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ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - Středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních
služeb Havířov
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
splátky jistin úvěrů
změna stavu na bankovních účtech

4 237,29
4 020,70
4 030,32
2 871,38
3 503,21
2 832,70
4 492,74
3 526,10
3 372,80
6 478,00
6 863,18
1 314,25
2 927,68
1 404,15
3 973,50
2 599,00
28 030,16
19 795,00
38 528,19

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

9 449,00 tis. Kč
30 731,00 tis. Kč
31 692,93 tis. Kč
50 000,00 tis. Kč
+335 849,87
+160 000,00
-94 335,00
+270 184,87

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 41, usnesení bylo přijato.
Bod č. 26. Odvod do rozpočtu zřizovatele z fondu investic Městského kulturního střediska
Havířov

715/18ZM/2017
13:32hod.
26. Odvod do rozpočtu zřizovatele z fondu investic Městského kulturního
střediska Havířov
Průběh rozpravy:
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ještě pan zastupitel Vachtarčík.
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Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Zastupitelstva města Havířova (HpH)
K tomuto bodu FV doporučuje Zastupitelstvu města Havířova schválit usnesení navržené
v předloženém materiálu.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, takže další už není nikdo, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
41
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 715/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
ukládá
ekonomickému odboru zapracovat odvod z fondu investic Městského kulturního střediska
Havířov do rozpočtu zřizovatele ve výši 8 300 000,00 Kč do návrhu úprav rozpočtu III. na rok
2017 formou zvýšení příjmů ekonomického odboru a zvýšení výdajů odboru správy a rozvoje
majetku
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 41, usnesení bylo přijato.
Bod č. 27. Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2016

716/18ZM/2017
13:33hod.
27. Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za rok 2016
Průběh rozpravy:
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Takže pan zastupitel Vachtarčík.
Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Zastupitelstva města Havířova (HpH)
Tak do třetice, FV doporučuje Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí vyúčtování
městem zřízených PO za rok 2016, dle důvodové zprávy a příloh.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, nikdo další se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu
usnesení.
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Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
41
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 716/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2016,
dle důvodové zprávy a příloh.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 41, usnesení bylo přijato.
Bod č. 28. Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov

717/18ZM/2017
13:34hod.
28. Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov
Průběh rozpravy:
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
41
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 717/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
rozhodlo
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
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v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 2073/3 v k.ú. Prostřední Suchá
v lokalitě č. 2 - na pozemcích parc.č. 2216/1, 2216/6 v k.ú. Dolní Suchá
v lokalitě č. 3 - na pozemcích parc.č. 2216/3, 2216/5 v k.ú. Dolní Suchá
v lokalitě č. 4 - na pozemku parc.č. 504 v k.ú. Dolní Datyně
v rozsahu přílohy č. 1 a 2
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 41, usnesení bylo přijato.
Bod č. 29. KIC Odpady, a.s. - informace z jednání valné hromady konané dne 27.3.2017

718/18ZM/2017
13:35hod.
29. KIC Odpady, a.s. - informace z jednání valné hromady konané
dne 27.3.2017
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:
40
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 718/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
zprávu z jednání valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., IČO 28564111,
konané dne 27. března 2017 v budově KÚ MSK v Ostravě, dle důvodové zprávy
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, nehlasovala 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 30. ZÁMEK Havířov, s.r.o. – změna jednatele společnosti
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719/18ZM/2017
13:35hod.
30. ZÁMEK Havířov, s.r.o. – změna jednatele společnosti
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:
26
Proti:
11
Zdržel se:
3
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 719/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
navrhuje
dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, ke dni 4.5.2017
odvolání p. Davida Ondráčky z funkce jednatele společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.
zvolení Mgr. Ivy Georgiu do funkce jednatelky společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 26, proti 11, zdrželi se 3, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 31. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

720/18ZM/2017
13:36hod.
31. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH
Průběh rozpravy:
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.

34
Zápis ze 18. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 24.04.2017

Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
40
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 720/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
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
3. zprávy o provedených kontrolách plnění usnesení dle Příloh č. 3.1, 3.2
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 32. Informativní zpráva o činnosti vedení města

721/18ZM/2017
13:41hod.
32. Informativní zpráva o činnosti vedení města
Průběh rozpravy:
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, pardon, pan zastupitel
Heczko.
Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Paní primátorko, málokdy to bylo zvykem, že se někdo ptal na činnost náměstků nebo
primátorky nebo primátora. Přesto mám jeden dotaz na pana náměstka Šlachtu. Uvádí ve svém
výpisu, že 3.3. se setkal s JUDr. Havránkem – dotace strategie města. Chtěl bych se zeptat, kdo
to je pan Havránek, za kterou organizace nebo za koho vystupuje a čeho se to týká, když tam je
napsáno dotace, strategie města. Jestli může podat vysvětlení.
Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD)
Takže pan Havránek, doktor Havránek, je zástupce firmy, pomožte mi paní Evo, AQE, s tím,
že 3.3. přednášel jednu z přednášek „Chytrá města“ dneska je to moderní, všichni je SMART
město, měli jsme celkem asi 4 přednášky a pan JUDr. Havránek byl poslední přednáška, kterou
měl, kdy podle mě byla velmi přínosná. Protože všechny přednášky, které jsme absolvovali asi
od čtyřech firem nám většinou nabízeli technologie, kdežto pan Havránek nám nabídl daleko
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jiné věci, řekl nám, že chytré město je technologie teprve až po sléze. Pan Havránek, protože
strategie jako města, které byly vypracované v minulosti, v letošním roce končí, takže budeme
muset udělat nové strategie a na základě těchto strategií budeme to Smart město budovat. Co
nám končí, po deset let, kdy byly strategie udělané, tak dalo by se říct, že situace je naprosto
jiná. Před 10-ti lety nezaměstnanost vypadala úplně jináč jak dneska, odchod za 10 let zhruba
1000 lidí, školství, kultura atd. potřebujeme vědět, kam to město bude směřovat. Potřebujeme
materiál, který by byl závazný pro všechny politické strany, strategii, které bychom se drželi
alespoň 10 let dopředu. To je všechno, pokud ještě, pane náměstku, budete mít dotazy, tak
zodpovím.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pan zastupitel Žák
Ing. Karel ŽÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Dobrý den vážená paní primátorko, jednu věc jsem tam nenašel. Chci se zeptat. 29.3 bylo
krajské setkání představitelů samospráv MSK a když vím, že teda byla rada města v ten samý
den, tak bych se chtěl zeptat, zda někdo za město Havířov se tohoto krajského setkání
představitelů samospráv zúčastnil. Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
My jsme se nemohli nikdo z vedení města zúčastnit, ale za mě je tam určen náhradník, který
byl kanceláří primátora osloven a byl tam uveden jako účast místo mě.
Pokud už se nikdo do rozpravy nehlásí, tak končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu
usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
40
Proti:
0
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
0
Omluveni:
2
Přítomno celkem 41 členů
Přijaté usnesení č. 721/18ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
předložené informativní zprávy o činnosti vedení města Havířova za období
od 16.2.2017 do 12.04.2017 dle příloh
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, zdržel se 1, usnesení bylo přijato.
Tím jsme vyčerpali všechny body jednání. Budou následovat interpelace, takže přerušuji
jednání zasedání zastupitelstva do 15 hodin.
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PŘESTÁVKA

1:20 min.
14:58hod.
33. Vystoupení občanů a interpelace zastupitelů
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Vážené dámy, vážení pánové, budeme pokračovat bodem číslo 33, to je vystoupení občanů
a interpelace zastupitelů. V tuto chvíli bych chtěla ještě omluvit, pan zastupitel Radim Hanzel
z pracovních důvodů musel opustit jednání našeho zasedáni zastupitelstva. Máme přihlášené
dva občany a to první pan Svatopluk Mayer z Havířova- Města, obsahem interpelace je
dopravní situace ze dvora za hlavní poštou. Já bych poprosila pana Mayera.
INTERPELACE č. 1

MMH/35 343/2017

Ing. Svatopluk MAYER, občan města Havířov
……………………………………….
Dobrý den přeji. Vážené zastupitelstvo, vážení občané města Havířova. Jako bytové družstvo a
korporátní společenství občanů města Havířova spravujeme obytný dům, z výstavby označený
jako bl. 45a, umístěný v centru města, který vytváří s obchodním domem Elán centrální
architektonický obraz našeho města a jeho náměstí. Dovolujeme si touto cestou nastínit
problém, který se podle našeho názoru je nutno řešit a dotýká se centra města, i když z druhé
tzv. dvorní strany s příjezdem z Husovy ulice. Součástí tohoto obytného domu bl. 45a, v němž
jsou situovány naše byty a jehož adresy počínaje na adrese Dlouhé třídě 3 a končí na Dlouhé
třídě 13a, jsou i provozovny, poskytující z náměstí služby našim občanům. Mezi tyto
provozovny patří i poměrně důležitá a prozatím nenahraditelná úřadovna České pošty, jež od
samého jejího vzniku sloužila našemu městu jako Hlavní pošta Havířov1. V této více něž 50leté historii sloužila pošta občanům vždy dobře a dům, ve kterém je pošta umístěna jí
poskytoval k její činnosti příslušné zázemí. S novými nároky na poštovní služby a snovými
povinnostmi, které pošta zajišťuje, však vyvstávají i nové požadavky na obsluhu, na personální
zajištěni, ale i na mobilnost při plnění úkolů pošty. Právě v souvislosti s mobilností pošty však
vyvstal v zadním traktu tohoto domu s příjezdem z Husovy ulice velmi nepřehledný a dopravně
velmi složitý stav. Tento stav, se pro občany bydlící v tomto bytovém domě, stává již neúnosný
a máme za to, že by se mělo ZMH tomuto problému začít věnovat. Zadní trakt domu slouží
k vjezdu všem uživatelům, to je ne jen poště, ale i provozovnám jenž občanům nabízí služby či
zboží a také jejich dodavatelům. Slouží bydlícím, jenž zde parkují, slouží ke shromažďování a
odvozu odpadků, k obsluze výměníkové stanice, údržbě budov a zařízení a slouží i ostatním
občanům, jež se v zadním traktu domu snaží zaparkovat např. jdou-li na poštu nebo do
zaměstnání. Vytížené parkovací plochy s pohybem vozidel, jenž nenašly parkovací místo
omezují průjezdnost cesty v tomto dvorku. Poměrně významné omezení způsobené
popisovaným stavem znamená, že může být zamezeno průjezdnosti požárních vozidel.
Dosavadní stav, kdy město vyhradilo parkování poště, nevíme, jestli to nebylo za peníze, na
úzké objízdné komunikaci při objektu pošty, kdy není zachována třímetrová šíře volné
vozovky, při obousměrném provozu, může způsobit v takovém případě velmi vážný chaos.
Ničení zelených ploch průjezdem vozidel je toho důsledkem. Interpelujeme proto zastupitelstvu
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našeho města, aby byl tento problém zjištěn, označen, vyhodnocen a podle významnosti
navrženo řešení. Víme, že ve městě je nutno revitalizovat jiné lokality, ale naše interpelace
souvisí i s obslužností i dalších objektů, závislých na úzkých příjezdových cestách na ulicích
Mickiewiczova či Rossenbergových.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Vážený pane Mayerem, trošičku zkraťte, už máme 4 minuty, musíme dodržet… Dobře.
Ing. Svatopluk MAYER, občan města Havířov
………………………………..
Já už jsem na konci. Připomínáme, že na příjezdu musí mít zájem i provozovna KD RENETA
či služebna PČR na ulici Svatopluka Čecha. Myslíme si, že by tento stav měl být řešen
přednostně, jako dlouhodobě přetrvávající, nyní zvýrazněný novou službou České pošty, kdy
její vozidla projíždějí jedinou příjezdovou cestou po všech jmenovaných komunikacích.
Občanům bydlícím v této lokalitě, zatížené zvláště ze strany dopravné obslužnosti, by bylo na
místě zajistit kulturní přístup ke svým domovům. Děkujeme zastupitelstvu města Havířova za
vyslyšení této interpelace a nalezení důstojného řešení. Pro přiblížení problematiky jsem
písemný příspěvek doplnil obrazovými fotografiemi. Z pověření bytového družstva Centrum
Havířov předkládá Ing. Svatopluk Mayer.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji pane Mayere, já bych jenom chtěla říct ohledně toho parkování, že v Havířově chybí
zhruba 1500 parkovacích míst, situaci se snažíme řešit. Řešíme na magistrátu téměř každý
týden si občané myslí, že ta jejich lokalita je ta nejdůležitější. Je správné co tady jste nadnesl,
budeme to monitorovat, podíváme se prověříme situaci a dáme Vám písemně vědět. Děkuji.
Ing. Svatopluk MAYER, občan města Havířov
………………………………..
Děkuji pěkně.
INTERPELACE č. 2

MMH/35 344/2017

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Další interpelace pan Mgr. Jiří Jek k dopravné situaci ve městě, prosím.
Mgr. Jiří JEKL, občan Havířova
……………………………………
Jekl, Nezávislí, Havířov. Dobré odpoledne paní primátorko, vážení zastupitelé. Dovolte, abych
se na vás obrátil jménem havířovských řidičů, kterým se nelíbí, jakým způsobem se na území
našeho města provádí takzvané úsekové měření rychlosti. Všichni určitě souhlasíme s tím, že je
potřeba dodržovat předpisy, ale hlavním cílem by neměla být touha po plnění městské kasy
pokutami od řidičů, ale prevence, aby se jezdilo bezpečně. Názorný příklad: klimkovický tunel
na dálnici D1 je od ledna 2017 rovněž opatřen úsekovým měřením, jenže při vjezdu do tunelu
je upozornění na radar a je na každém řidiči, jak s touto informací naloží. Zde je totiž hlavním
cílem prevence, nikoli snaha vybírat a vybírat. Když se vrátím do Havířova, úsekový radar
například nepokutuje řidiče na silných motorkách, kteří po Havířově většinou jezdí o dost
rychleji, než řidiči aut. Prosím Vás, zkuste si sáhnout do svědomí, kdo z Vás například při
průjezdu Ostravou 100% dodržuje 50-ti km rychlostní limit. Trochu mi to přijde, jako chování
učitele, který dopředu neoznámí, že bude psát písemku a škodolibě se raduje, kolik dá pětek. Já
jsem raději pro to oznamování písemek dopředu, což mi může potvrdit například i pan
zastupitel Petr Smrček. Další věc, která souvisí s odčerpáváním peněz od řidičů je zpoplatnění
desítek parkovacích míst za českou spořitelnou. Myslím, že těch placených míst je zbytečně
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moc a že na to doplatí obyvatelé ulic Fibichova a Beethovenova, kteří budou mít problém
zaparkovat u svého bydliště. Úplně to stejné zažívají obyvatelé ulic V Parku a Alšová, kdy
hlavně v pondělí a ve středu a také v konání zastupitelstva mají problém zaparkovat například
tady ve dvorku u Radosti, protože mnoho návštěvníků magistrátu nechce platit za parkování.
Situace se trošičku zlepšila zásluhou nezávislého zastupitele Vladimíra Macha a vybudováním
nových parkovacích míst na začátku parku, ale to problém neřeší. V souvislosti s parkováním
se opět zeptám na aktuální situaci se vznikem nových parkovacích míst na ulici Stavbařské, kde
zásluhou společnosti RESIDOMO každý pracovní den parkuje nespočet služebních aut a
situace se za pár týdnů ještě zhorší, jakmile se na ulici Příčné předají k užívání nové
vybudované byty. No a protože se již brzy otevře nová restaurace v KDPB, nebylo by od věci
vybudovat nová parkovací místa i na ulici Komenského, což by určitě přivítali i pedagogové a
rodiče, kteří vozí děti na ZŠ Gorkého a Gymnázium Komenského. Navíc s těmito parkovacími
místy se počítalo už během velké rekonstrukce KDPB na začátku století. Závěrem mi dovolte,
abych poděkoval paní ředitelce MKS Yvoně Dlábkové, že stejně, jako my, pedagogové dbá na
zdravý mravní vývoj havířovské mládeže a že nedovolila v galerii Maryčka v KDPB
vystavovat nemravné akty fotografce z Havířova Lucii Anně Přerovské. A na úplný závěr mi
dovolte, abych popřál všechno nejlepší panu radnímu Jiřímu Martinkovi, který má stejně jako
já dnes svůj svátek. Takže všechno nejlepší a děkuji za pozornost.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Já děkuji, přidám se ke gratulaci a vezmu to ještě chvíli, než dám prostor panu náměstku
Šlachtovi. K těm fotografiím, stojím také za paní ředitelkou MKS, už jsme to i projednávali,
opravdu to bylo nevhodné, k tomu už myslím bylo té debaty hodně, tak je zbytečné to tady
rozpitvávat, co se týče radarů, já jako občanka jsem pro a možná by bylo dobré, kdyby ty
radary byly na každé cestě, na každé komunikaci, protože zrovna má dcera, když šla na
základní školu Žákovskou kdysi s pěti svými spolužačkami na mažorety, tak bohužel mladý
řidič jel rychlostí 100 km/hodinu a jedna bohužel zůstala, už není mezi námi, takže tady bych
byla pro, aby to bylo všude a ne pro obohacení kapsy magistrátu, ale proto, aby byla zajištěna
bezpečnost občanů, o které se tady dennodenně hovoří a to je jedna z možností, jak tomu
trošičku zamezit. Jináč pan ředitel MP policie Ing. Bohuslav MURAS, by mohl nějaká čísla
tady sdělit stručně, pokud bych Vás mohla porosit k těm radarům.
Ing. Bohuslav MURAS, člen Zastupitelstva města Havířova (HpH)
Vážená paní primátorko, vážení kolegové, vážení hosté. Jen velmi obecně, město Havířov cirka
půl roku dopředu avizovalo, že bude úsekové měření na ulici Dělnická. Proběhlo to tiskem,
proběhlo to televizí, proběhlo to rozhlasem, takže nic neděláme tajně a v tom úseku, kde se
úsekové měření provádí, bylo v lednu 2016, kdy se začínalo měřit, zjištěno celkem 1400
přestupků. V současné době se ta hranice pohybuje kolem 400 přestupků. To znamená, myslím
si že to co jsme chtěli, aby došlo ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu, tak to se stalo a
pevně věřím tomu, že na ulici Národní ta situace bude stejná. Co se týče toho naplňování
městské kapsy, tak já pevně věřím tomu, že až dostanete, protože ty údaje tady nemám, ale až
dostane pan Jekl odpověď písemnou, takže potom v rozhlase se dovíme, že města na tom
prodělávají.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji Vám a poprosím pana náměstka Šlachtu.
Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD)
Já také jenom krátce. Pan ředitel už něco vysvětlil, já hodím ta čísla jenom tak z placu.
80 mil. Kč nás stojí MP a vybereme asi 1 mil. Kč. Takže vidíte, že to není k naplnění městské
kasy. Ta represe už byla nutná, ty ulice jsou dlouhé, krásné, rovné a pane magistře, nabádat
někoho, baby překračoval rychlost, protože má silné auto, nevím, nelíbí se mi to. Co se týče
parkovišť… neplatí se nikde, kromě na pár místech. Ta místa jsou před poštou, víme proč, ten
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důvod je takový, aby k poště si mohli lidi zajet, takže v případě, že by se tam neplatilo, ty
případ jsou všechny stejné, už by se na to parkoviště nikdo nedostal a nemohl by k obsluze
pošty dojít. Dále je to Elán, kdy jsme zrušili už … jak bych to řekl, jsou tam dvě hodiny první
zdarma, aby si lidi mohli nakoupit, dále je to nové parkoviště, které je za spořitelnou. Tam není
jenom spořitelna, je tam i přístup na náměstí, kdy lidé, kteří chtěli tuto obsluhu nebo tak se tam
nedostali, protože stáli tam neustále lidé z okolních domů. Takže my musíme taky vycházet
lidem vstříc, kteří přijedou a chtějí se do spořitelny dostat. Co se týče Stavbařská, tady můžu
říct, že opravdu je nejhorší situace parkováním a vůbec s ulicí na stavbařské, kde je zničená
zeleň, kde opravdu parkovací místa nejsou. Ubezpečuji vás, že je připraven velký projekt,
ovšem nejsou na něho peníze, protože je to v otázkách 100 mil. je připravovaný minimalizační
projekt opravy celé stavbařské tak, abychom vyšli lidem vstříc a připravuje se projekt velkého
parkoviště u kulturního domu. Opravdu o té situaci víme, byl jsem tam nedávno osobně a jak
bych to teď řekl, je to spíš na tu vojenskou akci bahna 2017, než ulice, takže opravdu o ní víme
a budeme ji řešit. To je tak zhruba všechno, děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji.
Mgr. Jiří JEKL, občan Havířova
……………………………………
Já se jenom zeptám, jestli můžu krátce reagovat? Nejprve k té slečně, která přišla o život, tady
na Dlouhé třídě. Paní primátorko, celkem se mě to týká, protože to byla sestřenice mé ženy a já
si myslím, že pokud tady máme čísla o tom, jak se zlepšuje dopravní kázeň v těch
monitorovaných úsecích, tak já myslím, že všichni Havířováci, kteří nedodržují padesátku, tak
si našli jiná místa a jsou o tom informováni. Myslím si, že pokud chceme měřit všem stejným
metrem, tak třeba to, že se to netýká řidičů na motocyklech silných kubatur, tak to myslím moc
fair není.
INTERPELACE č. 3

MMH/35 348/2017

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Tak, já bych poprosila, občany Havířova jsem vyčerpali, do interpelací je přihlášen pan
poslanec ČR Tomio Okamura. Já bych mu dala prostor.
Tomio OKAMURA, poslanec ČR za politické hnutí Svoboda a přímá demokracie
Potlesk …
Vážení občané Havířova, váženo dámy, vážení pánové, vážená paní primátorko. To proč jsem
přišel mezi Vás, do Havířova, tak k tomu mě v podstatě přivedl dopis premiéra Bohuslava
Sobotky, kterého již téměř rok interpeluji a žádal jsem ho celý loňský rok de facto, s dotazem,
kam jsou umisťováni vládou přijímaných doslova tisíce migrantů od ČR. A mám zde písemnou
odpověď Bohuslava Sobotky, kterou mi zaslal 1. listopadu 2016, pod č.j. 1839/2016 OAI, kdy
mi říká a přiznal se, že relokované a přesídlené osoby jsou umisťovány do objektů, když to
zkrátím, ale tu interpelaci jsem již zveřejnil i na sociálních sítích v plném znění, jsou
umisťováni v první fázi do integračních azylových center, které se nachází v Havířově,
Jaroměři, Brně a Předlicích, což je čtvrť v Ústí nad Labem. Takže vlastně odpověď vašeho
stranického kolegy z ČSSD, pana Bohuslava Sobotky, mě přivedla vlastně do Havířova, kde
jsem začal postupně zjišťovat, co za tím je, když nám vláda Sobotky, Babiše a Bělobrádka lže a
říká, že jakoby jsou proti nějakému diktátu EU a ve skutečnosti tihleti političtí podvodníci
v podstatě mi pošlou dopis, že jsou ti migranti přijímáni. Takže, asi všichni víme, proč jsme
tady. Soukromá firma RESIDOMO, která vlastní bývalé hornické byty vytunelovaného OKD
tuneláře Bakaly, tu dělá business s migranty. Parazitovat na kolonizaci Evropy a naší zemi
kulturně odlišnými migranty je něco, s čím nesouhlasí drtivá většina českých občanů. Bez
40
Zápis ze 18. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 24.04.2017

ohledu na politickou příslušnost a politické preference. Když jsem já a naše Hnutí Svoboda a
přímá demokracie SPD řešili před rokem na žádost občanů podobnou situaci v Králíkách
v Pardubickém kraji, přidali se k nám ve finále straníci většiny politických stran ve městě.
Navzdory šílené politice centrálnímu vedení vládních stran, tedy ČSSD, Hnutí ANO
a KDU-ČSL, mají normální lidé zdravý rozum. A to i na komunální úrovni. O to větší zklamání
máme ze stavu tady v Havířově. Zde v Havířově, ve městě vládne stejná koalice, jako na vládní
úrovni. Tedy koalice ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL a zdá se tedy být logické, že jste loajální
k Praze, jenže, vážená paní primátorko Feberová, z ČSSD, vážení radní za Hnutí ANO a KDUČSL a zastupitelé, Vám dali hlasy a důvěru místní občané, to oni vás povolali do funkcí a
zodpovídat byste se měli jim. A nikoliv těm, kdo posluhují Merkelové, těm, kteří
v europarlamentu prosadili kvóty na migranty. Měli byste pracovat pro občany Havířova a
nikoliv nečinně přihlížet Sobotkově, Babišově a Bělobrádkově vládě, která trvale a celoročně
přijímá do ČR migranty a vynakládá na ně doslova miliardy korun na úkor našich českých,
potřebných občanů. Mám tady v ruce petici 5000 občanů Havířova, petici 5000 občanů
Havířova, vašich spoluobčanů. Toto je ta petice..(Potlesk)
Spolu s podpisy občanů z okolí je to 7000 podpisů lidí, kteří mají strach o svoje děti o svoje
rodiny, o bezpečnost, o svoji budoucnost ve své vlastní zemi. My, naše hnutí SPD ani 5 tis.
občanů Havířova, kteří petici našeho hnutí, proti přijímání migrantů do Havířova, podepsali,
nejsme xenofobové, kteří se bojí neznámého, bojíme se toho, co znají všichni z celého světa,
kde se začali usazovat kulturně nepřátelští migranti. Občané Havířova vyjádřili svůj jasný
názor v petici, kterou dnes přinášíme, víme, že město má omezené pravomoci, ale není pravda,
že nemůže nic dělat. Díky našemu společnému tlaku a odporu drtivé většiny obyvatel města
Králíky v Pardubickém kraji, se nakonec z místního dětského domova ubytovna pro migranty
nestala. Pokud bude, spolu s občany Havířova, jednotné v odporu i město a kraj, pak je naděje,
že usazování migrantů v Havířově a následně v Moravskoslezském kraji, kam jsou stěhováni,
končí. Vážená paní primátorko, počkáme, jestli mě budete poslouchat. Vážená paní primátorko,
žádám Vás, já vím, že jsou tady asi důležitější věci, ale omlouvám se, přišel jsem v zastoupení
5 tis. občanů Havířova…
Vážená paní primátorko, žádám Vás, nabízím Vám, abychom jeli společně, co nejdříve do
Prahy, za členy Vaší vlády, tedy za Vašimi spolustraníky ve vládě a pojďme jim společně říci
NE, neusazujte nám v našem městě lidi, které tu nechceme. Žádám Vás tímto (potlesk)
Žádám Vás tímto, paní primátorko, o jasnou odpověď, to je moje otázka č. 1, zda-li se mnou
do Prahy za vládou v nejbližší době pojedete?
Já tu schůzku rád zprostředkuji. Ale jsou to vaši spolustraníci, z vaší koalice. Takže zajisté se
s vámi jak ministr vnitra, tak premiér Sobotka setkají.
Dále Vás, paní primátorko Feberová žádám, aby jste veřejným dopisem vyzvali vládu vašich
spolustraníků, aby ukončila stěhování migrantů do Havířova. Jde o to, že na lednovém
zastupitelstvu zde v Havířově, vystoupil jednatel firmy RESIDOMO, která vlastní zde
v Havířově bývalé byty vytunelované OKD. A veřejně potvrdil, že za peníze Ministerstva
vnitra, pronajímají 21 bytů přímo pro vládní migranty, například z muslimského Iráku, Sýrie
atd. dalších až 200 bytů, znovu opakuji až 200 bytů, a padlo to tady na zastupitelstvu,
pronajímají, dle vyjádření jednatele firmy, takzvaným neziskovým organizacím. Přičemž
veřejně potvrdil, tento jednatel firmy RESIDOMO, že některé z nich mají v náplni činnosti tzv.
integraci migrantů. A tady je série druhých dotazů na Vás, paní primátorko Feberová, z koalice
ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL. Sdělte nám, jací cizinci a kdo je vlastně ubytován v těchto
200 bytech v Havířově. Na lednovém ZMH zaznělo, že to nikdo neví. Kdo vlastně bydlí v těch
bytech pronajímaných tzv. neziskovkám. Toto považuji za absolutně skandální a svědčí to o
nečinnosti vedení města. Proto vám znovu nabízím (potlesk)
Proto Vám, vážená paní primátorko, nabízím a žádám Vás, aby jste veřejným dopisem vyzvali,
na základě naší petice 5-ti tis. občanů Havířova vládu vašich spolustraníků, premiéra a ministra

41
Zápis ze 18. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 24.04.2017

vnitra, aby tyto informace pro občany zajistili. Pro vše občany Havířova. Aby věděli, kdo tady
vedle nich bydlí. Kdo je ubytován v těchto bytech. (potlesk)
A ne jenom, aby tyto informace zajistili, aby je pro občany Havířova zveřejnili. A hlavně, aby
ukončili jakékoliv další stěhování migrantů v rámci současné migrační vlny do Havířova a
následně do ČR. A znova nabízím svoji součinnost (potlesk)
My za naše hnutí SPD nebudeme politikařit a nepolitikaříme. Pojďme to udělat spolu, já vám
rád nabízím pomoc za SPD, pomůžu, pomůžeme vašemu městu. Pakliže se s vámi nechtějí
bavit. Vaši spolustraníci, samozřejmě. (potlesk)
Problém se samozřejmě netýká pouze Havířova a Moravskoslezského kraje. Z písemné
odpovědi, kterou jsem obdržel od premiéra Bohuslava Sobotky vyplývá, že vláda stěhuje
migranty, které přijímají na trvalo do ČR také do Ústeckého kraje, také do Královehradeckého
kraje a také do Jihomoravského kraje. A my v našem hnutí Svoboda přímá demokracie SPD
říkáme jasně a na rovinu, dejme peníze našim potřebným lidem, našim seniorům, našim
rodinám s dětmi, našim zdravotně postiženým spoluobčanům a ne nějakým vládním
migrantům. (potlesk)
Všichni dnes už víme, že drtivá většina migrantů jsou ekonomičtí turisté. Kolonizátoři, kterým
se zalíbil evropský a český sociální systém. Měli bychom vědět, že tím, že legalizujeme nebo
tiše mlčíme k legalizaci pobytu takových migrantů v ČR nebo se takové migraci nebráníme, tak
stejně neřešíme nijak situaci v jejich domovské zemi. Ale naopak pobízíme další, aby se
stěhovali k nám a pomáháme businessu pašeráků lidí. Vytváříme také vyšší kriminalitu,
zhoršujeme bezpečnost a vytváříme sociální pnutí ve společnosti, jelikož se nedostává peněz
pro naše občany. Dává mi za pravdu i oficiální statistika Ministerstva vnitra, která jasně říká, že
kriminalita cizinců v ČR stále stoupá a to dokonce nehledě na náboženství. Ostatně k této
zprávě jsem se podrobně vyjádřil i ve svém projevu v Poslanecké sněmovně. Česká republika,
ani Evropa nemohou přijmout všechny cizince, či chudé světa a už vůbec nesmí přijímat
vyznavače islámu. Tedy v prvé řadě arabské nebo africké Muslimy. Bohužel je to to
nejzhoubnější, co bychom mohli pro svou zemi udělat. Vidíme to dnes a denně po celé Evropě.
(potlesk)
Připomínám, že Sobotkova, Babišova a Bělobrádkova vláda loni v září odsouhlasila dalších
520 mil. Kč na trvalé přijetí a integraci dalších 6 tis. migrantů do ČR. Zcela dobrovolně a zcela
mimo kvóty stanovené EU. Situace je tedy ještě horší. I zde v Havířově se pohybují islámští
migranti. A já se ptám, paní primátorko Feberová, a žádám Vás o další sérii odpovědí, můžete
zde veřejně občanům Havířova, Moravskoslezského kraje a celé České republiky, jelikož tento
záznam uvidí lidé v celé zemi zaručit, že žádný z těchto migrantů, kteří prochází průběžně
pobytem v Havířově, skutečně není bezpečnostním či sociálním rizikem pro naši společnost?!
Stačí, když odpovíte krátce. Jestli to můžete zaručit nebo ne. a pakliže to nemůžete občanům
zaručit, tak se ptám, proč je vaše koalice ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL dávno nevyzvala
veřejně vaše spolustraníky ve vládě, aby dobrovolné přijímání migrantů do ČR zastavili. Proč
jste již veřejně neprotestovali proti vašemu premiérovi a spolustraníkovi Sobotkovi a ministrům
Andrejovi Babišovi a Pavlovi Bělobrádkovi. Bojíte se hněvu svých stranických šéfů? Nebo o
politická korýtka? Je to pro vás důležitější než hlas 5-ti tis. občanů Havířova? V našem konání
musíme vždy volit a dávat něčemu přednost. A já i naše Hnutí SPD jsme přesvědčeni, že my
musíme dát přednost svým dětem, svým občanům, své zemi a své kultuře a naší civilizaci.
(potlesk)
Vážení občané, vážená paní primátorko, vážení zastupitelé, firmu RESIDOMO určitě
nepřesvědčíme, aby přestala pronajímat byty za státní peníze migrantům. Ostatně jednatel
firmy tady na zastupitelstvu v lednu veřejně potvrdil, že až vláda vyhlásí další veřejnou soutěž
na ubytování migrantů, tak se znovu přihlásí, ale můžeme přece společně přesvědčit např.
Ministerstvo vnitra, aby smlouvy s Bakalovými pohrobky zrušilo a přestalo toto financovat.
(potlesk)
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A já se vás ptám a žádám vás, půjdete se mnou, paní primátorko, za vašim spolustraníkem a
ministrem vnitra Chovancem a za premiérem Sobotkou, který je také váš spolustraník a
požádáme je, aby tyto aktivity ukončili? Já jim to říkám ve sněmovně dva roky. A odmítají
přestat s přijímáním a financováním migrantů. Jestli nepochodíme ani spolu, tak doufám a
žádám občany, o podporu našeho Hnutí SPD v říjnových parlamentních volbách, abychom
mohli učinit sami změny. (potlesk)
Vy, jako vedení města můžete v prvé řadě dát pánům nahoře najevo, že s nimi nesouhlasíte a já
připomenu návrh našeho krajského zastupitele, pana Mgr. Lubomíra Volného, který je zde také
přítomen (potlesk) aby zastupitelstvo přijalo usnesení o tom, že nebude spolupracovat s vládou
ani s nikým jiným na ubytování migrantů v Havířově, v rámci řešení současné Evropské
migrační krize a doplnil bych o protest proti tomu, aby Ministerstvo vnitra uzavíralo smlouvy
s kýmkoliv, kdo by chtěl ubytovávat migranty v Havířově. Rád bych zdůraznil a požádal vás,
abychom tu neslovíčkařili o legálních a nelegálních migrantech. To je totiž ve výsledku jedno.
Ta situace se posunula. To jsem již vysvětlil v úvodu svého projevu. (potlesk)
Jelikož velkou část teroru v Evropě páchají zlegalizováni migranti nebo jejich potomci. Navíc
naše v uvozovkách moudrá vláda přijímá nejen nelegální migranty na základě kvót, byť pouze
ve velmi malém počtu a podrobila se diktátu Bruselu a zradila naše občany, ale rozhodla se pro
obejít občany, mnohem sofistikovaněji a obejít protesty našich občanů, proti nelegálním
migrantům v plnění kvót tím, že nabírá migranty v zahraničí, řádně legalizuje a dopravuje
k nám, jako legální migranty. A to je právě například těch dalších odsouhlasených 6 tis. na
které vláda již vyčlenila 520 mil. Kč, proběhlo to i médii, trpce jsem se usmál, když neziskové
organizace, který na tomto businessu parazitují, v médiích sdělily, že je to pro ně málo. Že
chtějí víc. A do toho tendru na přijímání integrace migrantů se v podstatě nepřihlásili. To je
teda opravdu velko-business. Takže znovu zdůrazňuji, nebavme se tady o nelegálních či
legálních migrantech. Nazývejme je výstižně a jednoduše vládními migranty. (potlesk)
Také bych zopakoval požadavek, aby městské zastupitelstvo požádalo MV aby vyvrátilo nebo
potvrdilo informaci, že se v rámci přijímaných migrantů v Havířově nacházejí či nacházeli
bývalí bojovníci islámského státu Al-Kaidy a Talibanu, kteří údajně dezertovali k jednotkám
NATO. Já tu odpověď neznám. Proto já bych vás chtěl požádat, aby zastupitelstvo požádalo, a
je tady 5 tis. podpisů, abychom bojovali, pokud možno společně za bezpečnost občanů města
Havířova a ČR, tak aby jste vy, jako zastupitelstvo požádali MV a doufám, že občané Havířova
budou po vás žádat tu odpověď na tu vaši žádost. Jsme ve válce s muslimským terorem a to, že
u nás zatím nemáme, zaplať pán bůh žádné útoky je dané tím, že muslimové mají u nás velmi
slabé zázemí. Nic méně již víme, a na to bych chtěl upozornit, že Česká bezpečnostní a
informační služba BIS monitoruje hlásání radikalismu i u nás. I u nás již probíhají podivné
finanční toky, kdy z radikálních zdrojů jsou financované modlitebny a radikální literatura a
naopak od nás putují peníze radikálům do zahraničí. Tuto zprávu BIS jsme projednávali
v poslanecké sněmovně a já jsem k ní měl na základě této zprávy BIS ve sněmovně na
mikrofon, veřejně, velice podrobný projev, kdy jsem zprávu analyzoval. Nikdo, jak jste tu si
nemyslete, že když se u nás usadí 10-20 muslimů, že tím to skončí a za pár let z nich budou
Havířováci nebo Moraváci. Tohle si mysleli v celé Evropě. A nikde se to nestalo. V žádné
vyspělé západní zemi nedošlo ani za desítky let k přijatelné integraci muslimů do společnosti.
Naopak, za těmi deseti přijde dalších deset, pak sto dalších. Jelikož v české republice platí
zákon o slučování rodin, který já kritizuji dlouhodobě. Stačí přijmout jednoho, např.
muslimského migranta a ten druhý krok je již zcela legální. A on si může sloučit rodinu, to
znamená z jednoho člověka je tady třeba 5-10. Naopak, nehledě na vysokou porodnost
muslimů, která činí třeba ve Francii až 8 dětí na matku. Průvodním jevem je také velká sociální
zátěž, kdy je tento typ migrantů největším dlouhodobým příjemcem sociálních dávek a
skupinou s nejvyšší kriminalitou. O tom hovoří jasně statistiky západní Evropy. Nikdy se z nich
nestali loajální občané dané země, ale pátá kolona nepřátelských cizinců, kteří na jedné straně
parazitují na systému, který se na druhé straně snaží zničit. V této souvislosti bych chtěl také
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zmínit naši druhou petici. Je to veřejná občanská výzva společnosti RESIDOMO, kterou
podepsalo již v tuto chvíli více než 2500 občanů Havířova. A zároveň bychom za vás, vážené
zastupitelstvo, jelikož asi vám chybí průzkumy veřejného mínění, tak jsme v souvislosti s tím,
podepisovali, nechali občany Havířova podepsat ještě jednu petici. A to s textem:
„Já, níže podepsaný podporuji vládu ČR a souhlasím s tím, aby byl v rámci řešení současné
imigrační krize v Havířově ubytován blíže neurčený podíl z minimálně 6-ti tis. vládou ČR
dobrovolně schválených migrantů.“
Ano, tuto petici nám podepsalo 5 občanů Havířova. (potlesk)
Takže 5 občanů Havířova nám podepsalo petici, že souhlasí s jednáním vládní koalice ČSSD,
Hnutí ANO a KDU-ČSL, zde více než 5 tis. podepsalo, že nesouhlasí a ještě v tuto chvíli 2,5
tis. občanů Havířova, my jsme z toho vyčlenili ty, kteří nejsou občany Havířova, tak ještě
podepsalo výzvu firmě RESIDOMO. Takže to máme tady další petice, jinak ta výzva
společnosti RESIDOMO, ta zní. Krátce velice: „My, níže podepsaní občané Moravskoslezského
kraje, (ale já jsem vám říkal čísla jen občanů Havířova) nájemníci společnosti RESIDOMO a
jejich sousedé, vyzýváme veřejně vedení RESIDOMO, aby se také veřejně a písemně zavázalo,
že nebude samostatně ani ve spolupráci s vládou ČR či jinou státní institucí, neziskovou, či
jinou podobnou organizací a také žádnou fyzickou ani právnickou osobou samostatně
zajišťovat, či spoluzajišťovat, ať už přímo, či zprostředkovaně, ubytovávání vládou ČR
dobrovolně přijatých migrantů.“ Takže toto je obsah této petice. Jinak proč říkám, že občané
Havířova, je to cirka 2500, protože těch bytech RESODOMO, týká se to i Orlové i Karviné,
takže tam máme ještě ty podpisy navíc, ale ty já už jsem z toho vyčlenil. Na závěr vás
požádám, na závěr vás žádám, aby jste hlasováním umožnili, aby se do diskuse, jelikož
předpokládám, že paní primátorka zodpoví mnou položené dotazy, přímo a na rovinu, jinak
bych se musel dotázat opět a znovu dokola a to bych velice nerad, kdyby tady nezazněly přímé
a konkrétní odpovědi, v tom případě si znova vezmu slovo a budu tady opakovat ty své dotazy,
aby se našich 5 tis., občanů dozvědělo konkrétní odpovědi, takže a v rámci té diskuse na závěr
žádám, abyste hlasování umožnili, aby se do diskuse volně zapojil náš krajský zastupitel
našeho Hnutí SPD pan Mgr. Lubomír Volný, kterému jste to v uplynulých dvou měsících
opakovaně neumožnili a dokonce jsem byl šokován, že tady kdosi panu Mgr. Volnému
zakrýval mikrofon. Což tedy mě tedy velice překvapilo. Překvapilo mě to totiž z toho důvodu a
žádost o vystoupení našeho krajského zastupitele jsem považoval za zcela samozřejmou i
z toho pohledu, že naše hnutí obdrželo v posledních volbách tady i v krajských volbách před
několika měsíci od občanů Havířova víc než 9% hlasů. A přesto vaše krajské zastupitelstvo
neumožnilo opakovaně hlasováním zástupci, lidem, kteří 90% občanů Havířova zvolilo tady
pana Mgr. Volného, jako lídra naší kandidátky do krajského zastupitelstva, tak mu odmítlo, aby
tady mohl vystoupit. Takhle si představujete demokracii? (potlesk)
Vaše koalice ČSSD, Hnutí ANO A KDU-ČSL takhle brání občanům Havířova, když si plných
9% zvolilo zástupce hnutí SPD a krajského lídra, krajského zastupitele, aby slyšel jeho hlas a
mohl se vyjádřit v diskusi! No, řekl bych, že jsem v šoku, ale bohužel jsem z úrovně vládní
koalice ve sněmovně zvyklý, jak jedná ČSSD, Hnutí ANO A KDU-ČSL…ale myslím, že na
komunální úrovni bychom se mohli chovat rozumněji a i já jsem vám tady nabízel pomoc a
chci spolupracovat, my chceme společně s vámi spolupracovat a znova opakuji, pomůžu a
předpokládám na základě vašich odpovědí, že bychom mohli společně spolupracovat, já
zprostředkuji ta jednání ve sněmovně, pomůžu vám, kdyby vám vaši spolustraníci odmítali,
jako že jim to teď před volbami jistě nebude pohodlné, že se stejná koalice, jako je na vládní
úrovni ohrazuje, proti jednání svých spolustraníků na vládní úrovni. Chápu to, že to není
ideální čas, ale to občany Havířova a těchto 5 tis. + 2,5 tis… no tak těch 5 to asi zajímá, že, jo
kteří podepsali, že tady ty migranty chtějí, ale o těch tady nebudu hovořit. Ty nezastupuji.
Dámy a pánové, děkuji za pozornost a možnost zde vystoupit a prosím všechny demokratické
politiky, aby hájili své občany, né pražskou elitu zaprodanou Bruselu. Rozhodujte tak, aby vaše
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děti a vnoučata žily ve stejné nebo lepší zemi, která bude moravská a česká, či slezská tak, jako
je dnes. Děkuji za pozornost. (potlesk)
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Takže budeme pokračovat, já dám nejdříve prostor panu náměstku Šlachtovi.
Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD)
Slyšel jsem, že huhňám, takže zkusím zvednout hlas, ale to ne proto, že bych křičel, ale proto,
aby mě slyšeli i venku. Pane poslanče, pár postřehů, otázka, poděkování. Asi to bude všechno.
Pět vašich.. pokud chceme hovořit o demokracii, tak pět tisíc vašich příznivců má možnost jít
do voleb, vyměnit nás a ukázat, co v nich je. Máte příští rok na to šanci, ukažte to, nedělejte
kravál, nedělejte manifestaci na zastupitelstvu, zastupitelstvo má jiné úkoly, důležité, než
poslouchat vaše lži a pololži. Dále, všichni v Havířově (hlasitý odpor občanů, nadávky a
urážky) mlčte! Je vidět vaši úroveň, pane hovado? Já si vás zapamatuju. Je vidět vaši úroveň.
Dále jsme tady všichni 60 let migranti, uvědomte si a jsme všichni migranti ekonomičtí. I váš
pan poslanec. Zřejmě mu to v tom Japonsku nevyšlo, tak je tady. Před 60-ti lety jsme se tady
všichni do Havířova přistěhovali. Možná 5 lidí tady bydlelo. (hluk občanů) Prosím vás, nechte
mě mluvit, já jsem pana poslance nepřekřikoval. Dále je otázka, pane poslanče, prosím vás, já
jsem četl v právu, že zde přijdete do Havířova udělat pořádek. Proč si neuděláte pořádek ve své
rodině například. A teď jedno poděkování. (opět hlasitý odpor občanů) Běžte k volbám a
vyměňte mě. Rád vám to tu předám. Takže prosím vás, ještě jednu věc. Pane poslanče, svým
vystoupením, vystoupením pana Volného a vystoupením vašich příznivců, za to vám musím
poděkovat, jste mi pomohl pochopit text písně, krásné písně, ona se asi jmenuje „Bláznům patří
svět.“ Děkuji vám a pomoc, kterou jste nám jako teď chtěl dát, nepotřebujeme ji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pane zastupiteli Pawlasi, já bych vám dala prostor, ale já tady mám ještě vystoupení
jednoho občana, kterého jsem zapomněla. Jestli dovolíte, já bych dala přednost panu Šenkýřovi
a potom vám dám prostor a pak budu odpovídat, ano. Takže, tak dobře, pane Šenkýři,
chvilinku.
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM)
Vážená paní primátorko, já jsem šokován slovy pana náměstka Šlachty, protože to je prostě
šílené, co tady zaznělo z jeho úst. (potlesk) to je vyloženě, se posunujeme do nějaké jiné doby.
Zastupitelstvo je místo, kde občané mohou vyjádřit svůj názor, ať je jakýkoliv. Já si myslím, že
to z vaší strany, pane náměstku, je pořádný úlet. Ale to si se svými spolustraníky potom
vyjasněte. A chtěl bych se zeptat. Četl jsem na stránkách města a oslovili mě občané města
Havířova, že proběhla nějaká debata ohledně imigrace a pobytového zařízení a já se ptám, to
bylo veřejné, nebo neveřejné, protože nikde jsem neviděl nějakou pozvánku pro občany a taky
mě zaráží, že nebyla pozvána opozice na toto jednání. Takže bych poprosil o odpověď a rád
bych taky slyšel nějakou tu odpověď pro pana poslance. Protože jen to tak projít a že se jede
dál to prostě možné není. Ale pane Šlachto, uvědomte si, že jsme na demokratické půdě, jsme
na zastupitelstvu a občané si můžou vyjádřit svůj názor. Děkuji (potlesk)
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Já jestli můžu, tak budu.. já jsem chtěla reagovat na pana Pawlase. Já bych chtěla za prví trošku
vás poprosit, aby jste se zklidnili v sále a abychom se k něčemu dopracovali. Já dám teď ještě
prostor panu Šenkýřovi a pak budu reagovat na pana zastupitele Pawlase ohledně středeční
schůzky 19.12. a pak ještě dáme prostor dál. Prosím
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Lubomír ŠENKÝŘ, občan Havířova
…………………………..
Dobrý den dámy a pánové, já nebudu taky huhňat, ale zkusím být srozumitelný. Já bych se
jenom krátce vrátil k měření rychlosti. Víte, já jsem na té dělnické jezdil i v BMW 7 na zadním
kole a je mi hanba a stydím se za to. A já si myslím, že ten výchovný moment tam je. A
samozřejmě mě srazil k disciplíně i bodový systém. Děkuji i za ten bodový systém, protože i já
jsem se choval jako totální hovado, i když jsem nezavinil a nebyl účastníkem nějaké nehody.
Co se týká aktů, jako bývalý odborník v této oblasti ve vztahu k děvčatům řeknu, to si
rozhodněte sami. Ale ode mě stanovisko těžko očekávat. Nicméně zkusme si i ujasnit to,
připravujme se k zastupitelstvu tak, abychom dávali relevantní informace. KDU-ČSL není
myslím v koalici, pokud si to nepodepsali před zastupitelstvem. A teď k věci. Já bych se, jestli
dovolí pan Okamura, myslíte, že jsme v situaci ohrožení státu? (rozhovor pana Šenkýře
s panem Okamurou mimo mikrofon)
Tomio OKAMURA, poslanec ČR za politické hnutí Svoboda a přímá demokracie
Tak já myslím, že.. já teď zopakuji zprávu BIS a zprávu Ministerstva vnitra o kriminalitě v ČR,
která byla projednávána v poslanecké sněmovně. Skutečně je pravda, že kriminalita cizinců
neustále stoupá, to máte pravdu, a abych nezacházel do detailů, máte pravdu, že zatím co před
třemi lety na vánočních trzích nebo v obchodních centrech nebyli policisté se samopaly a
betonové zátarasy, tak na posledních vánočních trzích už tam byli. A já se spíš ptám vás, proč
tam byli, můžete nám to říct? (potlesk)
Lubomír ŠENKÝŘ, občan Havířova
……………………………
Takže krajský zastupitel nám říká, že jsme ve stavu.. já bych, já bych velmi rád řekl, že všechna
tato sdělení, která teď v tuto chvíli řeknu, opírám o své vlastní zkušenosti a samozřejmě budu
potřebovat k tomu i čas. Tedy, když jsem se dozvěděl, že mají být posunováni do Havířova
migranti z oblastí, které souvisí, tak jak to uvádí dobře a správně pan Okamura, z oblastí
vyvolaných agresivní politikou spojených států, já je tady nechci taky. Ale on nepojmenoval
ten původ. Římský klub v Bilerbergru a Rothschild atd. ale pojďme dále. Máme tady různé
arabisty, máme tady různé chinology a podobně, ale já jsem mezi Araby v mnoha arabských
zemích žil, já jsem tam vydělával peníze, já jsem s něma jednal a chodil jsem s něma na jídlo,
chodil jsem na jejich kulturní akce a já vím, kdo to je. Tedy každá arabská země je jiná. Ať jsou
to Syřané, Saudové na Bahrainu, kdekoliv jinde. Zcela otevřeně vám řeknu svůj názor. Oni tady
nemají co v tomto množství dělat. Oni nebudou, tady v Havířově žil Syřan, neskutečný světový
odborník na důlní geologii, máme tady Syřana, který tady prodává kebab, ten mě požádal,
protože ví, že jsem v Sýrii byl velmi silně angažovaný, jestli bych tady neposunul část jeho
rodiny. Ale to je ten problém co říká pan Okamura. Oni v tom systému slučování rodin je tady
budou tahat, ale tady není nebezpečí především v tom, že tady jich bude víc, ale jejich tady tu
rozlehlou rodinu nemáte šanci dostat a oni jsou vydíratelní na tom místě, kde jsou. To znamená
v Sýrii a potom se můžou aktivizovat tady. Ale my musíme přestat zaměňovat zásadní termíny.
Řekněte nám, kolik je tady uprchlíků nebo migrantů, kteří souvisí s těmi teritorii, které
kritizujete. Já si myslím, že minimum nebo žádný. Já prokazatelně vím, že v Havířově máme
přeběhlíky, ti tady sedí, jsou tři celkem, to znamená to vím. Potom tady máme jiné uprchlíky a
to jsou havířovští občané, kteří teda… Můžete mi tedy hlasováním umožnit, jestli můžu
pokračovat teda? Tak kdo to bude diktovat, já podle Jednacího řádu mě můžete hlasováním
prodloužit výstup. A můžete přibrat ty, kteří s tím nesouhlasí.
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Budeme hlasovat o tom, zdali můžete další tři minuty vystoupit. Takže budeme prosím vás
hlasovat o tom, zda dáme panu Šenkýřovi prostor dalších tří minut k vyjádření svých
záležitostí.
Lubomír ŠENKÝŘ, občan Havířova
……………………………
Tak tedy, my si tady především umíme udělat pořádek, jako příklad uvedu ten podvodný projet
spalovny…
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Pane Šenkýři, vydržte chvilinku, spouštíme tady hlasovací zařízení a prosím budeme hlasovat.
Hlasování o prodloužení vystoupení pana Šenkýře:
Pro:
31
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
9
Omluveni:
3
Přítomno celkem 41 členů
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Máte prostor další tři minuty, prosím.
Lubomír ŠENKÝŘ, občan Havířova
……………………………
Děkuji. My tady máme pouze azylová zařízení, kde se řeší situace azylantů, kteří přicházejí
z oblasti a u nich se předpokládá, že mají nárok na získání azylu. Já osobně jsem zastupoval
jednoho Gruzince, vyhráli jsme to u krajského soudu a jedné ukrajinské dívce jsem zajistil
občanství. A je to pověstné, co se tam v té Praze dělo. A víte, využít nebo mě to připadalo celé
jakoby nějaká předvolební kampaň, ale já ty lidi chápu, ten problém tady byl, já jsem se na ně
taky naštval, vypálil jsem to na Facebook, obrovská podpora, ale já nevidím ty imigranty z těch
jiných oblastí, které tady nechci ani já a myslím si, že ani vy. Tady jsou skutečně lidé, kteří
mají jasně kvalifikovaný důvod, proč v těch azylových zařízeních jsou a proč o ten azyl žádají.
A to jednání je neskutečně dlouhé, náročné a navíc, když rozhodne správní orgán policie, oni
mají ještě šanci se bránit soudně. To znamená, my tady máme tyto imigranty, zatím tady
nemáme ty, tak nás tím proboha nestrašte. To není pravda tohleto.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Pane Šenkýři, beru to tak, že už jsme s debatou u konce, děkuji. Já bych poprosila pana
zastupitele Martinka.
Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD)
Já bych chtěl jenom zareagovat. Už v minulosti jsme schvalovali takové usnesení, že tady
nechceme umisťovat ilegální imigranty, takže je to pořád dokola. Chápu, že se blíží
parlamentní volby na podzim a je třeba dělat kampaň, takže pokud jsme tady chtěli vést
nějakou debatu na toto téma, tak stejně nikdo to nechtěl poslouchat, takže účelem bylo tady
vystoupit, natočit se, dát to na facebook na internet a akorát se zviditelnit. Takže pane
Okamuro, je to kampaň jo, to si přiznejme, takže proto i jsme vás nechali vysoupit tady, všichni
vás poslouchali, nikdo nechtěl teda už poslouchat pana Šlachtu, takže to je demokracie. Vy se
oháníte demokracií, ale sami prostě nejste schopni dodržovat demokratické principy.
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Já bych ještě poprosila, pan poslanec Okamura.
Tomio OKAMURA, poslanec ČR za politické hnutí Svoboda a přímá demokracie
Tak já jsem skutečně v šoku z vystoupení zástupců ČSSD. Takže tady pan řekl, že mě prý
nechal vystoupit. Naučte se laskavě zákona a Jednací řád i vašeho zastupitelstva! A přestaňte se
tady předvádět! Já jako poslanec mám právo tady vystoupit a vůbec mi to nemusíte umožňovat,
proberte se! Jako jo, my jsme v demokracii (potlesk) chovejte se slušně tady, jako vy jste mi
neumožnil vystoupit, vy nejste žádný diktátor, je tady Jednací řád a jsou tady zákony. Jo a já
mám jako poslanec a senátor právo tady vystoupit. Takže mi tady neříkejte, že jste mi VY
umožnil vystoupit. Co si to dovolujete, pane!!! To je prostě úplně neuvěřitelné! A vy, pane
náměstku Šlachto za ČSSD, velice dobře jsme si teďka zapamatovali, jak jste občanům
Havířova řekl mlčte. Jsem v šoku !! zastupitel za ČSSD řekne občanům mlčte?! (potlesk) co je
to za fašizující tendence na havířovském zastupitelstvu?! Jenom váš jediný názor je správný?!
A není možné umožnit diskusi?! Vy jste řekl a všichni jsme to slyšeli občanům mlčte?!! To
jste řekl, slyšeli jste to všichni? (mimo mikrofon odpověděli občané) vy jste řekl občanům mlčte
na veřejném havířovském zastupitelstvu?! Já se radši ptám, jestli jsem slyšel dobře. Takového
politika a takovou ČSSD tady máte zvolenou?! To snad není možný. A ještě další věc, odpusťte
si laskavě, vyprošuju si ty vaše rasistické poznámky. Já nejsem žádný migrant, moje maminka
je z Bystřice pod Hostýnem ve Zlínském kraji, dokonce jsem pouze ¼ Japonec, protože můj
tatínek byl poloviční Japonec a poloviční Korejec, takže já jsem většinový Moravák,
absolvoval jsem tady jak základní školu celou, tak střední školu, žiji tady celý život, poctivě
tady pracuji a poctivě platím daně. A vy mi říkáte, že jsem nějaký migrant?! Proberte se!! Vy
jste normální rasista a xenofob. (potlesk) Vy jste normální rasista a xenofob. A já si opravdu
vyprošuju, aby někdo hodnotil občany jinak, než podle toho, jestli jsou občani ČR. My
prosazujeme stejná práva a povinnosti pro všechny občany ČR i povinnosti, zdůrazňuji a vy
tady dělíte občany ČR na nějaké další podskupiny. To je skutečně neuvěřitelné jednání. To je
teda já jsem v šoku. A znova bych rád požádal paní primátorko, protože se stále nemůžeme
dostat, abychom slyšeli odpovědi na mé otázky. Děkuji. (potlesk)
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, já dám prostor ještě panu zastupiteli Baránkovi.
Ing. Ondřej BARÁNEK, člen Rady města Havířova (ANO 2011)
Dobrý den paní primátorko, vážení zastupitelé, vážení hosté. Prosím vás pěkně, my tady
v Havířově ctíme Jednací řád a já mám jenom informaci tady k panu Volnému, když tu chtěl
vystoupit. On tu jednou vystoupil, pane Okamuro, on tu jednou vystoupil, kromě slov ne
nechceme imigranty a šesti názvů vaší strany jsem se v podstatě nedozvěděl nic jiného. My
jsme mu říkali několikrát, prostě nechtěl pustit mikrofon, to byl ten důvod, proč jsme potom a
já osobně, jsem hlasovat proti jeho vystoupení. To znamená, pokud nemáte vychované své
stranické příslušníky, prosím dejte tam někoho, kdo prostě vychovaný je. Toliko k tomu, jinak
za politický klub ANO v Havířově, my jsme jasně deklarovali, že žádné migranty zde
nechceme, na toto téma jsme několik interpelací odpověděli a tak to je a tak to bude. Takže
děkuju.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Ještě pan náměstek Šlachta bude reagovat.
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Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD)
Já budu jenom reagovat na slova pana poslance a na ty věci, které mi tady řekl do rasistů. Pane
poslanče, vy nejste poprvé kdy vás dneska vidím. Já si pamatuju na váš leták v Havířově v roce
2014, kde jste sliboval byty za polovinu, dopravu zdarma atd. Vy používáte lži, polopravdy a
vy jste darebák u mě, darebák!
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Já ještě dám prostor panu náměstku Bělicovi
Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011)
Dámy a pánové, já bych také poprosil o zklidnění těch emocí. Já si myslím, že demokracie není
úplně jednoduchá, všichni se ji jak je vidět musíme učit, pane poslanče, i my se ji musíme učit i
vy se ji musíte učit. Jestli jste četli programové prohlášení naší koalice, tak jako bod č.1 je, že
nesouhlasíme s umisťováním migrantů na území našeho města, protože pane Volný, vy velmi
rád obracíte fakta, manipulujete s těmi fakty. My tady máme pobytové zařízení, město jako
takové to pobytové zařízení ani nespravuje, ani do něho nikoho neubytovává. My jsme tady na
reakce vašich členů zpracovali analýzy, zjišťovali jsme, jak to tam je, oni ty informace mají.
Tam jsou lidé pod mezinárodněprávní ochranou, já tady, na rozdíl pane poslanče od vás,
bydlím v tom městě, mám tady tři děti, žiju tady celý život, do práce jezdím MHD, takže
v nebezpečí se tady necítím, cítím se tady bezpečně. A jak říkám, moje děti tady také jezdí do
školy, taky používají MHD a nemám pocit, že bychom tady byli v nebezpečí a v ohrožení,
v situaci jakéhosi zvláštního ohrožení. Děkuji.
Tomio OKAMURA, poslanec ČR za politické hnutí Svoboda a přímá demokracie
Úplně kraťoulince, prosím vás, já přeci to co jste tady zopakovali, to přeci víme, proto tady
znova i pro novináře a pro všechny zopakuji, právě proto, že vaše programové prohlášení v tom
bodě, se ukázalo jako bezzubé a neúčinné a pokračuje to, tak proto jsem vám přeci ten můj
projekt, jestli jsme se poslouchali, tak už posouvám tu v podstatě řekl bych tu bezzubost toho
programového bodu, byť určitě v dobrém jste to mysleli, ale bohužel, vy jste to mysleli
v dobrém, ano, ale ta vládní koalice, vašich spolustraníků, bohužel na vaše programoví
prohlášení na ten bod, nebere evidentně žádný ohled a v tom jednání pokračuje. Takže, jestli si
rozumíme, to je v pořádku ten bodu, já o něm vím, ale já jsem tady přeci proto, abychom
vytvořili celospolečenský tlak a mám tady, vy říkáte, že bydlíte v Havířově, pravda já ne, ale 5
tis. občanů ano, jo, takže to je v pořádku, řekl jsem, já vím, že 75 tis včetně dětí, já vím, a ty
nemají hlasovací právo, vím. Ale já chci jenom říct jednu věc, že já jsem tady, jsem to řekl
z kraje a korektně, že jsem tady v zastoupení těch 5-ti tis. lidí, já jsem to řekl z kraje, ne že tady
bydlím. Byť je to pěkné město, pochopitelně. Ale chtěl jsem tady říct, znova bych chtěl
zopakovat, prosím vás, nebazírujme na tom, že to máte v prohlášení, to vím, proto jsme vám
nabídl společnou pomoc, jestli můžeme společně to pomoci řešit, protože my nemáme
v Havířově zastupitele, protože naše Hnutí ještě neexistovalo v té době, kdy byly komunální
volby, a já proto znova to jenom zopakuji bych chtěl a přišel jsem s nabídkou pomoci, jestli
společně bychom nemohli, společně a vidím tady i paní poslankyni Halíkovou, která je velice
rozumná, znám ji ze sněmovny a je to prostě seriózní člověk, tak pojďme společně, nehledě na
koalici, nehledě na levici, pravici, nehledě na politický hádky, to ty občany nezajímá, já tady
nabízím, pojďme společně, když to vaše programový prohlášení a už ho tady neopakujme,
protože nezabralo a ten problém je tady dál a je tady 5 tis. podpisů, tak znova, já jsem to tady
řekl, ty návrhy. Co bychom mohli společně udělat, poprosil bych tedy, jestli můžu poprosit
konečně paní primátorku o odpovědi na moje dotazy, zdali společně můžeme (potlesk) si
můžeme pomoct. Já v tom parlamentu jsem, je tam i paní poslankyně Halíková a pojďme
společně pro občany Havířova to udělat. Já nechci žádnou kontroverzi mě jenom tady naštvaly
trošku malinko ty, řekl bych nedemokratické poznámky, když já tady striktně postupuju
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v souladu s Jednacím řádem, prosím jo, já jsem si ho přečetl, já trvám na dodržování zákonů.
To znamená, o to tady jde, celou dobu, pojďme už to posunout. Neříkejme pořád máme tady
vládní prohlášení, my jsme přeci proti, je to bezzubí, jo, ale to je proto, že jste zastupitelstvo a
nejste stát. To není ani tak třeba kvůli vám, ale já vám nabízím, dávám návod, protože jsem v tí
sněmovna, co by mohlo vést k tomu, abychom i ten váš bod toho programového prohlášení
skutečně naplnili. O tom to přeci je. Jo takže pojďme spolupracovat, jestli chcete, pojďme
společně a společně si potom můžete dělat i kampaň na tom vy, když teda chcete, přeci pojďme
společně pomáhat občanům Havířova. Já vám to nabízím. Já jsem nad věcí. (potlesk)
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
I když už máme vyčerpanou hodinu interpelací, já bych přesto si vzala slovo, i když je ještě
paní zastupitelka Tomaniecová přihlášená. Já vám dám potom prostor, jestli se nezlobíte. A do
interpelací je ještě přihlášen pan Volný, ale tady budeme hlasovat o tom, zda bude hovořit.
K těm vašim otázkám, já jsem si je teda všechny úplně dopodrobna nezaznamenala, ale když
bych mohla začít, na začátku jste řekl, že vláda jsou to političtí podvodníci a s tím já
nesouhlasím. To je také urážka a ta cesta společná vlakem nebo autem do Prahy s vámi asi není
na místě a určitě můžeme jednat i jinou cestou. (potlesk)
Takže to je to první. Že tady probíhá business s imigranty, víte, já ještě navážu na to, že 19.12.
jsem byla v Praze na setkání měst a obcí, která mají pobytová a azylová střediska, na správě
uprchlických zařízení, kde jsme se dozvěděli různé statistiky, čísla a zajímavé věci ohledně
připravovaných výzev, pro obce a města, která mají tato střediska azylová, abychom si mohli
šáhnout na nějaké finance k tomu, abychom zamezili kriminalitě, která už tady v Havířově
oproti loňskému roku klesá. V pobytovém azylovém středisku máme zhruba nyní 60 cizinců a
v tom integrovaném azylovém středisku, to znamená ve 20ti bytech, které tady jsou plus jeden
byt navíc, kde probíhá výuka češtiny atd. tak v těch 20ti bytech je zatím zhruba 34 cizinců,
kteří už mají status mezinárodní ochrany, čili status azylanta.
Pan Volný byl účasten jednání ve středu minulý týden, kdy jsme svolali toto jednání, požádali
jsem i z Ministerstva vnitra zástupce, požádali jsem zástupce z Krajského ředitelství policie i
z pořádkové služby a přijel i pan ředitel ze správy uprchlických zařízení a byla pozvaná i paní
Turská plus měla možnost si vzít dva doprovody. To říkám proto, pro ty, kteří to nevíte. Paní
Turská si zvolila pana Volného a pan Laca. To jednání bylo proto, abychom si ujasnili situaci
tady v Havířově, protože na posledních třech zasedáních ZMH zaznívalo, jak je to tady
nebezpečné k žití a hlavně teda v oblasti Šumbarku, jak ti cizinci, kteří jsou v pobytovém
středisku jsou pro naše občany nebezpeční, jak obtěžují večer občany, že občané, zvlášť ženy,
nemohou vyjít večer ven, to taky tady zaznělo, aniž by byli jakýmkoliv způsoben napadávaní.
Jednání proběhlo tak, že i ze správy uprchlických zařízení vlastně bylo vysvětleno panu
Volnému ta terminologie, legální, nelegální migrant, vládní imigrant, to ani takový pojem
neexistuje. Pan Volný dostal vlastně zdarma proškolení od těch vlastně nejodbornějších
pracovníků, kteří jsou. A v závěru té debaty paní Turská měla možnost tam pohovořit o situaci
na Šumbarku, celkem se nevyjádřila k ničemu. Pan Volný nakonec ve finále zhodnotil,
pochválil práci policie ČR, pochválil práci správy uprchlických zařízení, pochválil pana
ředitele. nakonec ve finále pochválil i vedoucího pobytového střediska tady v Dolní Suché,
takže vlastně tím pádem vysekl poklonu i Ministerstvu vnitra. Jedině reagoval na nás, jako na
vedení města s tím, že bychom neměli spolupracovat s nějakým tajným programem vlády,
nazvaným Havířov 2017. O takovém tajném programu my tady nic nevíme a o tom ubytování
těch uprchlíků, těch imigrantů jen do Havířova, to je taky to číslo, které zaznělo, ať už těch
3091 počet nebo těch 6000, to už zaznívá i v jiných městech, jako například v Kostelci, kde
taky byl vlastně byly takové akce v rámci jejich zasedání zastupitelstva, kde vlastně zaznívaly
stejné argumenty z vaší strany. A celkem se to hodně nezakládá na pravdě. Když vezmeme
trestní činnost občanů, kteří tady bydlí v tom pobytovém azylovém středisku, tak za rok 2015
to byly přestupky, i v roce 2016 šest přestupků a ani letos to číslo není vyšší. Jsou to drobné
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přestupky, které souvisí třeba i s požitím alkoholu, ale to nedělají jenom ti cizinci, kteří jsou
v pobytovém zařízení, ale dělají to třeba i naší občané. Těch přestupků se řeší strašná spousta.
Já bych k té bezpečnosti, čísla, fakta jsou čísla, která máme zaznamenaná a vlastně ta
kriminalita poklesla o dost, poklesla i v celé republice, ne jen u nás v Havířově, takže já si
myslím, že až tak strašně nebezpečno, jak to tady prezentujete nebo jste to prezentovali na
předchozích zastupitelstvech prostřednictvím paní Turské, až tak nebezpečno tady není a
můžeme být rádi, že na prevenci proti kriminalitě Havířov vynakládá nemalé prostředky a jsme
jedním z předních měst, kteří takto činí, aby opravdu ta kriminalita byla tady nízká. Co se týká
ještě tady zaznělo RESIDOMO bývalé RPG. A zaznělo tady těch 200 bytů neziskovým
organizacím. My jsme to tady i probírali na předchozích zastupitelstvech, my jsme to měli i na
radě města a byli přizváni i zástupci těchto neziskových organizací, i s bývalou koalicí, pod
vedením bývalého primátora tehdejšího Pawlase, kde tyto organizace, ať už Centrom nebo
Porta Vita jasně prohlásily a stanovily nějaké podmínky pro to, koho budou v těchto bytech
umisťovat, aby si sáhli na nějaké dotační tituly. Jedna z podmínek je, že budou umisťovat
pouze občany Havířova, že to nebude nikdo cizí a nikdo z jiných měst. Za tím si představitelé
těchto organizací stojí a myslím si, že jim můžeme tady v tomto ohledu věřit. To je tady tyto
neziskové organizace, o kriminalitě už jsem se zmínila a pokud jsem ještě zapomněla na nějaké
další odpovědi, tak bych potom dodatečně zvolila písemnou formu až si projdu záznam
zasedání ZMH a vaše vystoupení, abychom dali tomu všemu řád.
Tomio OKAMURA, poslanec ČR za politické hnutí Svoboda a přímá demokracie
Tak já bych chtěl poděkovat vážená primátorko, paní primátorko za vaše odpovědi, mně ta
odpověď je víceméně dostačující, už vás nebudu více zdržovat, pochopil jsem z toho, že vy
souhlasíte s přijímáním migrantů do ČR, nehodláte se proti tomu vymezit, ale to je v pořádku,
protože to je v souladu s vládní politikou. Já jsem jenom vás chtěl tady požádat, zdali a nabídl
pomoc, zdali bychom mohli společně zabránit ne jenom o městu, ale je pochopitelné celkem, že
se soustředíte na vaše město, já jsem to pojal, jako celostátní politik, přeci jenom celostátně, že
jsem vás chtěl požádat všechny zastupitele města Havířov o pomoc tím, abychom zachovali
Českou republiku bezpečnou, sociálně stabilní a právě proto že, jak vyplývá, vy jste říkala
o nepravdách, tak já vám zašlu rád, mám tady jenom jednu interpelaci premiéra Sobotky, na
kterou mi odpověděl, mám i ty další, kde uvádí přesně ty počty, takže je to samozřejmě pravda,
černé na bílém, co já jsem tady všechno prezentoval. A já prostě protože shodou okolností
jedno z těch míst, které je vlastně tím vstupním místem pro zlegalizované migranty do ČR je
Havířov, aniž vy za to v podstatě můžete, tak proto my bojujeme v SPD na všech čtyřech
místech, v ústeckém kraji jsme na štěstí v krajské koalici, takže tam se nám brání tomu
stěhování migrantů přes ty Předlice lépe, ale tady nezbývá, než vás v podstatě poprosit na
zastupitelstvu, zdali byste vyšli vstříc těmto občanům a třeba i společně se zamysleli nad tou
budoucností v naší zemi, protože, vy když společně vyzvete opravdu tu vládu, aby toho
nechala, projednáte to s tím Chovancem, protože mě prostě neposlouchá, pochopitelně, je to
jiná strana, my jsme v opozici, vy jste vládní strany, tak jsem si myslel, že byste taky mohli
pomoct k tomu, abychom v budoucnu tu republiku měli sociálně stabilní a trošku lepší.
Protože, znova zopakuji, na ty migranty se vydává miliardy korun, já když jsem si četl vládní
zprávu o migraci za rok 2015 a také jsem k ní vystoupil s projevem veřejným v poslanecké
sněmovně, před ministrem Chovancem, tak jenom Ministerstvo vnitra, pro vaši informaci,
vyčlenilo na integraci migrantů do ČR v roce 2015, to znamená za té současné vlády 1,5mld Kč
je tam napsáno. Jo? A já si myslím, že je to taky o občanech Havířova, protože těch 1,5 mld.
k tomu 520 mil. atd. každému občanovi by se mohly zvýšit o něco důchody, i občanům
Havířova, mohl by se zvýšit, máte určitě problémy s porodností tady , takže my potřebujeme a
vyplývá to z čísel Sociologického ústavu akademie věd aspoň 2,14 dítěte na matku, abychom
nevymírali. A nemůžu souhlasit s vyjádřením premiéra Sobotky, před dvěma lety v lednu u
Václava Moravce, že vymírající Českou republiku nebo sníženou porodnost chce řešit
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migranty. To bylo ještě několik měsíců, před tou migrační krizí, kdy to řekl u Václava Moravce
na přímý dotaz. To znamená, já si myslím, že to není jenom městský problém, že v tomto by
měla být shoda na skrz politické spektrum, že bychom měli za ty, místo těch migrantů
podporovat naše České občany i t y havířovany, takže já se omlouvám, že já ten problém vidím
trošku ze široka, z celostátní úrovně a myslel jsem si, že bych tady mohl najít u vás podporu, že
bychom to mohli trošku přitlačit zespoda a že bychom mohli trošičku spolupracovat a já bych
se té spolupráce opravdu nebál, v Králíkách, v Králící… no to skloňování mi tam vždycky
vytýkali, teď zrovna nevím, ale v Králíkách jsou tam občani citliví na to skloňování, takže
v Králíkách tam jsem se skutečně i, představte si, předsedkyně místní ČSSD se k nám přidala
normálně jako ČSSD a podepsala taky tu naši výzvu a proto se nám to také lépe dělalo. Dostala
teda, nakonec se před volbami, před krajskými, k nám přidal i hejtman Netolický. A nakonec
nám s těmi Králíky pomohl. A udělali jsem dobrou práci pro občany, přes to, že je to také
hejtman za ČSSD. Takže opravdu nemusíte se bát, nemusíme si tady vzájemně říkat invektivy,
ale já bych chtěl spolupracovat, abychom… a ten Havířov je důležitý, vy mluvíte pořád o
městě, ale to je jedno ze čtyř míst, kde to začíná. Takže máte téměř, když to zlehčím, 25%
odpovědnost nebo možnost s tím prostě pomoci. Takže jsem vás chtěl znova poprosit, já už
nežádám víc odpovědí, pochopil jsem vaši politiku, ale přesto se prosím zamyslete, že ta
nulová tolerance té migrace a dát raději peníze našim lidem, což já prosazuji, že to má určitě
něco do sebe a kdyby jste zvážili a chtěli společně spolupracovat, tak já opravdu jsem otevřený.
Jinak samozřejmě, chápu, že vy dál budete tolerovat to přijímání migrantů na území katastru
města Havířov, pochopil jsem to, rozumím tomu, nechcete teďka před volbami vyzvat vaši
vládu, je tady těch 5 tis. podpisů, znova říkám, nebazírujme na slovu legální nelegální, ten
systém je širší, my jsme to sbírali v době, kdy situace byla ještě trošku v jiném stavu, ona se
vyvíjí rychle, my to předáme dneska na podatelnu, tuším, že je tam do 17 hodin a určitě bych
vás poprosil, jestli byste to prostě zvážili, jestli bychom nemohli společně spolupracovat pro
občany. A děkuju moc a děkuju všem, kteří přišli a děkuju že jste mi umožnili, paní primátorko
a vážení zastupitelé vystoupit. Mějte se tady hezky a já zase přijedu jenom tak do města, děkuju
moc.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Já se vrátím k paní zastupitelce, i když už jsme hodně přes limit délky interpelací, na kterých
máme vymezenou hodinu, ale je to tady mimořádná situace a já bych požádala paní
zastupitelku Tomaniecovou a ještě máme tady technickou, pan Ing. Heczko.
Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Paní primátorko, určitě nejsme přesčas, nebo přes hodinu, protože i v jednacím řádu máme
vyčleněný prostor na interpelace a to od 15 do 16 hodiny a pokud není splněn program, tak se
pokračuje třebas až do půl noci. A zatím ještě nebyl dán prostor pro interpelace zastupitelů,
když už občané interpelace nemají. Tak teďkom bude pokračovat si myslím program
interpelacemi zastupitelů. Děkuji.
INTERPELACE č. 4

MMH/35 349/2017

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Já bych poprosila paní zastupitelku Tomaniecovou.
Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM)
Dobrý den paní primátorko, vedení města, zastupitelé i občané. Já dnes vystupuju poprvé,
jenom bych se chtěla vyjádřit ke všem slovům, které tady dneska padly. Já nemám problém
jednat s kýmkoliv, pokud to bude pro dobro a bezpečnost občanů Havířova. Takže to tak za
mně. Ještě na slova pana Bělici, který tvrdil, že se cítí v Havířově bezpečně. Tak jsem se chtěla
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zeptat, jestli je teda tak bezpečně, proč se zvýšil bezpečnostní opatření na magistrátu a dneska
se občané jen tak nedostanou ke kancelářím vedení města? A druhá věc ohledně bezpečnosti,
můžu poprosit fotku? My jsme se tady i minulé zastupitelstvo bavili o bezpečnosti. Fotka je
trošičku rozmazaná proto, aby nebyly poznat přímo obličeje těch lidí, kteří tam jsou. Jenom pro
ukázku, toto jsou osoby, které na veřejnosti inhalují návykové látky, tato fotografie vznikla na
Permonu na obchodním centru, kde denně prochází několik desítek, stovek a možná i tisíc lidí,
včetně dětí a na tohlencto se tam musíme dívat. Já bych poprosila PČR a MP Havířov, aby tuto
situaci řešila, protože zprvu tam byl pouze jeden člověk, který na veřejnosti ne jenom inhaluje,
ale i močí a provádí jiné své potřeby, je vulgární a opravdu si myslím, že může být i
nebezpečný občanům i dětem. Dneska už jsou tam dva, viděla jsem už i tři, kteří na tom místě
inhalují. Tak prosím, děkuju.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, já bych jenom reagovala na tu fotku, paní zastupitelko, nevím, kdo pořizoval tu fotku,
ale doufám, že ten, kdo ji pořizoval, že nemrhal časem a zavolal policii hned. Dobře, pan
zastupitel Žák.
INTERPELACE č. 5

MMH/35 352/2017

Ing. Karel ŽÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Dobrý den, já teda přejdu trošku k jinému soudku, protože musíme pracovat, takže vážená paní
primátorko, vážený náměstku Šlachto, vážený náměstku Bělico, posledně jsem na ZMH
zaznamenal, že přišla nějaká odpověď od Ministerstva pro místní rozvoj na vysvětlení
k problematice nového vyúčtování tepla. Dotaz na MMH byl zpracován na základě iniciativy
energetické komise a byl projednán v radě města dne 30.11. odpověď z ministerstva přišla již
22.12. ale přestože jsem projednání energetické komise pátral, zda již odpověď přišla, oficiálně
byla odpověď dohledána až 23.3. po tom, co byla vložena do informačního systému.
Pomineme-li, že odpověď popisovala právní úpravu vyúčtování tepla, jako by žádný problém
neexistoval, aby za 43 dnů byla provedena úprava, která popřela odpověď z MMH a potvrdila
naše pochybnosti, že není vše v pořádku, ptám se, proč byl dopis z Ministerstva pro místní
rozvoj vložen do systému až 23.3. a nebylo možné jej dohledat ani z pozice příslušného
odboru? Vím, že byla nějaká jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj, na kterých se mělo
snad něco projednávat, ale pro minimálně lepší součinnost s energetickou komisí, má tento
postu své vady a to nehovořím o tom, že jde především o řešení problematiky, která se
závažným způsobem dotýká občanů našeho města. Děkuji předem za vysvětlení.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, já dám prostor panu náměstkovi.
Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011)
Pane Žáku, my jsme o tom hovořili, já jsem na tom Ministerstvu pro místní rozvoj byl, existuje
ta problematika toho rozúčtování tepla, je poměrně komplexní, je ministerstvem celkem dobře
zpracovaná, ta odpověď toho ministerstva je srozumitelná. Já mám setkání v následujícím
týdnu, jestli se nepletu, se zástupci energetické komise, kde se tyhlety věci budou projednávat,
máte to dohodnuté, takže nevím, jestli chcete nějakou podrobnější odpověď písemně? Nebo
jestli se… stačí takto. Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pan zastupitel Ondráček.

53
Zápis ze 18. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 24.04.2017

INTERPELACE č. 6

MMH/35 353/2017

David ONDRÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Dobré odpoledne všem. Moje vystoupení má dvě části, v první bych poděkoval a v druhé bych
se ptal. Vážená paní primátorko, přijměte prosím poděkování od dosluhujícího jednatele
společnosti Zámek za spolupráci, kterou doposavaď mělo s městem, díky této spolupráci tato
společnost může fungovat. Moje poděkování samozřejmě platí všem městským společnostem,
protože samozřejmě jsou to významnými partnery. Další mé poděkování patří zaměstnancům
magistrátu, kteří se stravují v provozovnách společnosti Zámek a poslední dík patří
zaměstnancům společnosti Zámek, bez nichž by tato společnost nebyla ničím.
A teď bych se chtěl ptát. Můj dotaz je směřován na pana náměstka Bělicu, jestli ví o tom, že
společnost zámek, měla uzavřenou smlouvu na provoz gastronomického provozu na letním
koupališti do září nebo do 31.8. letošního roku, jestli mi může odpovědět.
A jestli ví, že tato smlouva byla novým ředitelem SSRZ vypovězena.
Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011)
Já vím o tom, že Zámek smlouvu na provozování občerstvení, nechytejte mě prosím za slovo,
restaurace na koupališti měl, detaily neznám, jak byla ta smlouva koncipována časově, to vám
neřeknu, to nevím. A podle mých informaci, které jsem dostal, tak smlouva byla vypovězena
dohodou.
David ONDRÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Ano, to souhlasí.
Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011)
Takže smlouva byla vypovězena dohodou a tudíž předpokládám, že vy, jako jednatel, jste se
dohodl se SSRZ na ukončení toho nájemního vztahu.
David ONDRÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Já bych pro všechny v sále vysvětlil, co je ta dohoda. Já jsem měl možnost se dohodnout, že to
bude k nějakému termínu, nebo že to bude vypovězeno prostě podle toho, jak v té smlouvě se o
výpovědi mluví. To znamená, ta výpověď tam byla prostě 100 %. Já s tím nemám problém. Byl
jsem novým panem ředitelem spraven o tom, že se chystá výběrové řízení na provoz tohoto
zařízení, což jsem si kvitoval a počkal jsem si na nabídku toho výběrového řízení. A teď se vás
znova ptám, pane náměstku, jestli jste viděl tu poptávku, jestli jste ji četl.
Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011)
Ne
David ONDRÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Tak to je velká škoda, protože to je velmi zajímavé čtení, jelikož jste strana, která se velmi ráda
ohání termíny jako demokracie, transparentnost a já se domnívám, že tato smlouva vůbec není
transparentní nebo ta nabídka, není transparentní ani není demokratická. Samozřejmě ta
smlouva nebo ta poptávka je zveřejněná na stránkách SSRZ. Nevím kdo ji tvořil, můžu se
domnívat, protože je tam v podtextu napsáno pan Polický. Na té smlouvě nebo na té poptávce
je naprosto zarážející jedna věc. Že v podstatě SSRZ si určuje, co ten podnikatel tam má dělat,
co tam má prodávat, jak se tam má chovat. Je tam několikrát zmíněno slovo sankce, je tam
v podstatě, nebo ta smlouva nebo ta nabídka nebo ta poptávka je udělaná tak, že podnikatel,
který chce podnikat to v životě do toho nemusí jít. Ve mně to vyvolává dojem, že toto je šito na
míru někomu a ten někdo už předem je vybrán a v podstatě všichni ostatní, kteří by se chtěli
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zúčastnit už nemají šanci. Připadá mi zvláštní, že si najednou SSRZ vymiňuje na provoz
gastronomického zařízení takovédle podmínky.
Veřejná soutěž, poptávka není přehledně strukturovaná, neobsahuje žádné přílohy, to znamená,
není tam návrh smlouvy. Dokonce tam není ani požadavek na to, že uchazeč o tuto poptávku by
měl být vlastníkem ŽL. Podle zpracovatele poptávky stačí, když provozuje hospodu, restauraci.
Já se proto ptám, kam teda tato poptávka je směřovaná, komu je šitá na míru a jak se mám, jako
ještě současný jednatel, sice dosluhující, k této poptávce postavit, protože vy, pane náměstku,
jste mimo jiné zástupcem společnosti Zámek, protože jste ve vedení města, to znamená, měl
byste hájit zájmy této společnosti. Dekuji.
Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011)
Já, tady jsem si našel to poptávkové řízení, odpovím na to písemně. Vy jste tady vznesl celkem
závažná obvinění, já bych byl rád, kdyby se na to někdo nezávisle podíval, je to zodpovědnost
příspěvkové organizace, to není nic, co by ředitel poptat nebo vypsat takové výběrové řízení.
Je to zveřejněno, on si za to nese zodpovědnost, takže já se na to podívám a zkusím to probrat
v rámci kompetencí, které mi přísluší a které mi náleží a dám vám na to písemnou odpověď.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pan zastupitel Martinek.
INTERPELACE č. 7

MMH/35 354/2017

Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD)
Já jsem chtěl jenom krátce reagovat na tu interpelaci paní Tomaniecové. Na krajském úřadě už
loni došlo k podstatné změně vstupního režimu, to znamená, opravdu dnes, když jsem byl na
kraji, tak se mi stalo několikrát, že mi vlezl někdo do kanceláře, aniž jsem někoho vyzval.
Takže já si myslím, že toto opatření určitě je na místě a nehledě třeba na to, že se stávaly
krádeže. Takže opravdu si myslím, že toto není věc, že by se to týkalo jenom Havířova, ale že
se k tomu přistupuje i jinde.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, paní zastupitelka Želinská.
INTERPELACE č. 8

MMH/35 355/2017

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Vážení občané, vedení města a zastupitelé. Já mám trošku z jiného soudku. Paní primátorko,
určitě znáte ulici Strmou. Na podzim, ulice Strmá, tam byl položený nový asfaltový myslím
koberec. A teď jak jsem se tam dívala, jsou tam označeny sprejem snad nějaké, že tam budou
kopat nějaké vodovody nebo něco takového. Chci se zeptat, mám tři otázky a chtěla bych
písemné odpovědi. Kdo prováděl vyasfaltování na ulici Strmé na podzim, kdo toto financoval a
kolik to stálo a proč se někdo nezeptá vodohospodářů a plynařů, jestli tam nebudou příští rok
náhodou kopat? Děkuji
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, ulici Strmou znám, bydlím na ulici Radliční, což je kousek, ale jak to tam je, myslím že
nám potom odbor komunálních služeb dá patřičnou odpověď. Děkuji.
Ještě jednou pan zastupitel Ondráček
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INTERPELACE č. 9

MMH/35 356/2017

David ONDRÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Tak ještě jednou dobré odpoledne, pane náměstku, v té smlouvě nebo v té poptávce je napsáno,
že provozní doba koupaliště je od 27.6.2017 do 31.8.2017. to znamená pro mě, jako pro
zájemce o tuto poptávku je tato informace zásadní a rozhodující a dole v textu se objevuje
najednou květen a najednou se tam objevuje něco dalšího. Takže těch nesmyslů, které jsou
v této poptávce je tam více. Mimo jiné, 12o pivo se na koupališti čepovat nesmí. Nejvíc je
povoleno 10o pivo. Je tam mimo jiné i taková věc, je to novinka, která je zavedena teďka,
možná že byste to mohli zkusit a zavést to i pro ostatní zájemce v dalších komerčních
prostorech, je tam v podstatě systém registrace brigádníků pomocí kartiček a fotografií. Prosím
vás pěkně, na tom koupališti to funguje trošku asi jinak, než vy všichni tady v sále víte, protože
jste s tím neměli zatím co do činění. Já jsem tam dva roky strávil a viděl jsem, jaká je tam
obrovská fluktuace, je problém, když tři týdny není počasí, tak ty lidi dostat na tu brigádu. Ti
lidé si mezi tím najdou tu brigádu někde jinde a celý ten seznam si můžeme strčit, víte kam.
Takže je to jeden z mnoha nesmyslů, který tato poptávka obsahuje. Děkuji.
Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011)
Pane zastupiteli, vy jste si mě asi spletl, ta SSRZ není přímo zodpovědná mně, já jako SSRZ
ani nespravuji ani nemám ji ani v ranku, nicméně jak jsem řekl. Já se na to podívám, zkusím
zjistit, proč to tak bylo vypsáno. Ale jak říkám, vy jste tady dneska použil poměrně tvrdá slova
o tom, že to je na někoho ušité, já budu rád, když mi to kompetentní činovníci SSZR vysvětlí,
to je všechno teď momentálně k tomu jako víc neřeknu. Já jsem si tu poptávku přečet a vám
dám asi písemnou odpověď. Nebo nevím.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Pane Ondráčku, buď se můžete ještě jednou přihlásit nebo na mikrofon. Pan zastupitel Heczko.
INTERPELACE č. 10

MMH/35 357/2017

Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Dámy a pánové, já mám jedno doplnění k panu Ondráčkovi v tom, že ten, kdo bude se dívat na
ty vyhlášené veřejné zakázky, které připravilo SSRZ, ať se také podívá, protože ve stejném
duchu, úplně ve stejném nesmyslném duchu jsou vyhlášené i veřejné zakázky nebo byly
vyhlášeny na IT služby a na deratizaci v prostorách SSRZ. Tyto výzvy k podání nabídek, když
se na to někdo podívá, i laik, tak si myslí, že ten, kdo to připravoval o veřejných zakázkách a o
soutěži vůbec nic neví. Když si to srovnáte s tím, co bylo vyhlašováno za pana ředitele
Gebauera, jak byly vyhlašovány VZ no tak to už má štábní kulturu a ten co zákon o VZ
potřebuje. Podívejte se i na to.
Já mám ale svou vlastní a to je prosba. Zda by mi mohlo být poskytnuto tyto věci. Rada svým
usnesením č. 2984 z letošního roku schválila dodatek č. 21 o mandátní smlouvě s MRA a
k tomu v příloze jsou zásady zadávání VZ statutárního města Havířov, prostřednictvím MRA,
s.r.o., takž by mě to velice zajímalo. A současně bych chtěl požádat pana náměstka Bělicu,
protože jemu má být poskytnuto z MRA nějaký předpis MRA, ve kterém bude upraven systém
rotace obesílaných dodavatelů MRA tak, aby bylo vyloučeno obesílání stále stejného okruhu
dodavatelů. Já si myslím, že minulá rada, ještě ta předminulá, přijala některé zásady, jak by se
mělo postupovat při VŘ prováděných MRA a vycházelo se z provedeného auditu, takže tam
byly určitá omezení a zpřísnění těch způsobů vyhlašování. Mám obavu, zda tímto dodatkem a
těmi přílohami opět nedochází k nějakému zmírnění těch původních požadavků. Rád bych se o
tom dozvěděl a rád bych tyto předpisy, včetně té úpravy systému rotace bych chtěl znát. A
pravděpodobně i zastupitelé ostatní se rádi na to podívají. Myslím si, že to nejsou tajné věci
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a že se dá usuzovat o současném uvažování současného vedení města. To je z mé strany
všechno, ale byl jsem požádán dneska nepřítomným na zastupitelstvu, panem zastupitelem
Gongolem, zda bych mohl předložit jeho stanovisko k odpovědím na interpelace, které
předložil na minulém ZMH. bylo by to možné?
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Je to možné, pane inženýre
Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Je to trošičku obsáhlejší, budu citovat přesně jeho rukopis, co mi poskytnul
Vážená paní primátorko, dostal jsem odpověď na čtyři mé interpelace ze zasedání ze ZMH,
konaného dne 27.2.2017 a to přesně v termínu. Škoda, že zjevná snaha o dodržení termínu se
podepsala i na obsahu. Nejméně problematická je odpověď na můj dotaz, kdy bude zveřejněno
programové prohlášení koalice. To je součástí našeho dnešního jednání a zřejmě bude i součástí
diskuse. Za svoji osobu jsem rád, že se tam objevuje podpora zóny nad Barborou. Neboť ještě
před několika měsíci jsem se stal objektem tvrdé kritiky, ze strany Hnutí ANO, když jsem
vyjádřil jednoznačnou podporu její výstavby. Je vidět, že se blíží volby. U odpovědi na mou
interpelaci ve věci opravy nádraží v Havířově jsem překvapen, že mi odpovídá pan náměstek
Bělica, který mi již na minulém zasedání sdělil, že o mých krocích v listopadu minulého roku,
nic nevěděl. Já nemám důvod mu to nevěřit. Naopak mě těší, že potvrzuje svými kroky, že i on
považuje opravu nádraží za prioritu, což jsme chtěli společně s poslankyní Halíkovou řešit již o
tři měsíce dříve. Předmětem mé interpelace však bylo, proč pan Vašek nedodržel příslib, že mi
dodá podklady pro přípravu interpelace ve sněmovně parlamentu ČR na ministra Ťoka. Dle
mého názoru měl odpověď připravit spíše pan Ing. Šlachta, přímý nadřízený vedoucího
investic, chci slyšet, zda se jedná o selhání pana Vaška, nebo něčí pokyn, abychom nezískali
případné ocenění u občanů našeho města. Odpověď na mou třetí interpelaci, týkající se opravy
laviček považuji za „tanec mezi vejci“. Úplně, zřejmě záměrně, pomíjí sdělení na mou otázku,
označenou v interpelaci jako č.4. ta pro připomenutí zní. Jaký rozsah oprav na jednotlivých
lavičkách byl proveden, neboť výběrové řízení bylo takto přesně specifikováno. To určil
magistrát a bylo velmi podrobné. Např. kolik bude stát jedna lať a z jakého druhu dřeva, kolik
se bude účtovat za jeden nátěr, za další položky, jako hodina práce a podobně. Předpokládám, ž
to je součástí fakturace a že na úřadu je evidence v počítačové podobě a podobná, jaká je
vedená třeba v TSH u evidence osvětlení. Každá oprava na jednotlivých sloupech osvětlení je
tam evidována. Odpověď považuji za mlžení. Žádám o doplnění odpovědi ve smyslu mých
otázek. Překvapuje mě i informace, že bylo vyúčtováno za rok 2016, 264 908Kč. včetně DPH.
Navýšení částky na opravy laviček pro roky 2016 a 2017 činilo 1,2 mil. Kč s tím, že v roce
2016 to bude 800 tis., což bylo i obsahem výběrového řízení. Žádám proto o sdělení, proč úkol
splněn nebyl. Paní primátorko, za naprostý výsměch považuji odpověď na otázky, týkající se
vysoutěžených cen na okna v MRA. Já jsem interpeloval RMH, ale nic neříkající odpověď
jsem dostal nikoliv od RMH, ale od pana Tichého. Pro vás bylo asi obtížné se s odpovědí
ztotožnit a podepsat ji. Já jsem v té odpovědi postrádal jen jednu větu. Na závěr „kdo tomu
nevěří je v.l.“ já se raději budu řídit heslem důvěřuj, ale prověřuj. A proto žádám odpověď na
tři otázky.
Kolik stálo vysoutěžené okno v I., II. a III. etapě a to u tří nejčastějších rozměrů, jedno, dvou a
tříkřídlého okna. Odkaz od pana Tichého, že si to mám najít na internetu, považuji za vrchol
ignorance.
Paní primátorko, požaduji, aby odpověď byla podepsána statutárním zástupcem a věřím, že
buď bude projednána Radou města Havířova. Docela rád si přečtu stanovisko ostatních členů,
neboť se mi nechce věřit tomu, že takoví kritici hospodaření v MRA, kteří ještě před rokem
nechávali zpracovávat audit, za nemalé peníze, a kteří byli vášnivými kritiky MRA a nemají
zájem na odstranění nešvarů v organizaci vlastněné městem. A hospodařící s prostředky občanů
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Havířova. Sdělte prosím, zda magistrát již vyčísli škody jak požaduje PČR po auditu v MRA.
To je všechno, co požaduje pan Gongol, omlouvám se za to čtení, ale je to rukopis, čili někde
jsem to musel ještě luštit. Jinak já to písemně předám.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, panu Gongolovi doplníme informace, které požaduje v té jeho interpelaci v tom
příspěvku písemně. Paní zastupitelka Tomaniecová.
INTERPELACE č. 11

MMH/35 359/2017

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM)
Takže ještě jednou dobré odpoledne, já jsem bohužel také trošku rozčarovaná z odpovědí na
Interpelace, které mi došly. Mám takový pocit, že odpovědi jsou z pohádky o princezně
Koloběžce, to znamená oblečená neoblečená, odpověděli neodpověděli. První interpelace se
týkala výměny vodoměrů a následku po jeho výměně v nebytových prostorech MRA. Odpověď
cituji: „Vodoměry jsou umístěny pod stropem, při výměně vodoměru dochází k vytečení
zbytkové vody.“ Z té odpovědi mi vyplývá, že zaměstnanci sice vědí, že ta voda de facto
poteče po stěně, nicméně nepředejdou tomu, aby ta stěna nebyla potřísněná vodu, to znamená,
nedají tam žádnou fólii, nevytřou tam po sobě a odpověď, že se vlastně vůbec nic nestalo mi
připadá jako vrchol arogance a nebo opravdu nějaké nezodpovědnosti jak vedení MRA, tak
těch zaměstnanců, kteří tam jsou.
K další interpelaci a to ohledně SSRZ, dosazení ředitele bez výběrového řízení. K vaší
odpovědi, paní náměstkyně Zedníková. Vyplývá z ní, že pan Kácal, nynější ředitel SSRZ, se 2x
zúčastnil VŘ na post ředitele a 2x nebyl buď dostatečně kvalitní, kvalifikovaná nebo z nějakého
důvodu nebyl zvolen, jako ředitel SSRZ. Nevím proč, když nebyl 2x dostatečně kvalifikovaný,
je nyní ředitelem SSRZ. Váš argument, že zvítězil již v prvním výběrovém řízení, mi připadá
také zcela lichý a zavádějící. Představte si, že my dvě spolu poběžíme závod na 1 km, ve
kterém zvítězíte. Po soutěži se ale přijde na to, že trať neměřila 1 km, ale 900 m, proto bude
soutěž zrušena. Trať se prodlouží, přesně 1 000 m a tentokrát vyhraji já. Přijde váš kamarád,
vedoucí toho závodu a řekne, ne ne, musí vyhrát paní Zedníková. A zruší to druhé kolo soutěže.
Řekne, že platí soutěž č. 1. Takto mi připadá dosazení ředitele SSRZ. Jestli mi chcete
odpovědět, já k tomu budu mít ještě pár věcí. Ale můžete průběžně.
Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátora pro sociální rozvoj (ČSSD)
Nepotřebuji průběžně, já vám potom na konci odpovím.
Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM)
Dobře, děkuji. Dál se ptám, jaké pravomoci a náplň práce má na SSRZ pan Polický, dosazený
vedoucí odboru obchodu, marketingu, ekonomiky a správy majetku a jestli se už vyjádřil úřad
pro ochranu osobních údajů, k dotazu na zveřejnění jeho mzdových nákladů na tuto trafiku.
Jeho plat je totiž financován z veřejných prostředků, respektive z prostředků města Havířova,
tudíž se domnívám, že by to zveřejnění neměl být žádný problém. Vznikl tam také nový odbor,
který teď pan Polický vede, to znamená vznikl tento odbor záměrně, proto aby mohl být pan
Polický zařazen do vyšší platové třídy, nebo byl k tomu nějaký jiný důvod. To možná bude
potom na pana ředitele SSRZ. Chvíli ale ještě u SSRZ zůstanu a zeptám se. Dozvěděla jsem se,
že byla na SSRZ zrušena, nebo bude zrušena spolupráce s dlouholetým právníkem. Je pravda,
že jako náhrada by měl být vybrán pan Preisler, blízký přítel pana Masaroviče, který mimo jiné
zastupoval MRA v době, kdy ji právě pan Masarovič řídil? Také se ptám, jestli se plánuje
změna vedoucího na hale Slavii a zda na tento post bude dosazena paní Olšoková za ANO. Jak
se veřejně proslýchá. A ještě se znova zeptám, kolik zaměstnanců opustilo společnost SSRZ
v době od 1.3. do dnešního dne, případně je v nějaké výpovědní lhůtě a poslední, na co jste mi
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zapomněla úplně odpovědět v té interpelaci, možná záměrně, těžko říct, nevím, proč byl
odvolán původní ředitel SSRZ, pan Gebauer. Určitě mi odpovíte teda tady. Děkuji.
Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátora pro sociální rozvoj (ČSSD)
Ano paní zastupitelko, já vám odpovím ještě jednou, znovu a písemně.
Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM)
Myslíte, že byste mohla alespoň na tu poslední část, to znamená, proč byl odvolán pan
Gebauer? Měli jste na to dva měsíce na rozhodnutí, tak si myslím, že jste si to mohli promyslet.
Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátora pro sociální rozvoj (ČSSD)
Já si nemám co promýšlet, budu mít stejnou odpověď a odpovím vám a pošlu vám to písemně.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, a tady nám svítí pan zastupitel Šlachta sice červeně, máme tady nějakou chybku. Teď
už je to správně. Tak já mu dám prostor.
INTERPELACE č. 12

MMH/35 360/2017

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD)
To už údajně nejde. Já bych jenom chtěl požádat, pane náměstku Heczko, prosím vás zkuste
panu Gongolovi vysvětlit, že když jste byli u vedení, tak jste zrušili smlouvu s drahami na
opravu nádraží. Kdy byly peníze, dotace, stavební povolení, všechno… naposledy, když jsem
toto řekl, tak jste mi odpovídal, že jste se báli že to nestihnete. A teď interpelujete. Mi
připadáme si jak pitomci, protože my s nima teď jednáme a chceme to vrátit zpátky a opravit to
nádraží. Já tomu nerozumím. Vy jste se nebáli, vy jste se tehda pobáli architektů, byly volby,
jak malé děcka mi to připadá. Oprava laviček, pro boha, kde která byla natřená, a jak, vždyť
jsem ten materiál viděl na 4 stránky. Děláte to k zlosti jenom.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Tak, děkuji. Ještě pan zastupitel Heczko.
Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Já si dovolím nejdřív jednu invektivu. Já nevím, kdo tady jedná v zlosti. My jsme to zlostné
vystoupení viděli u pana Šlachty dneska, během interpelací, ale to, že se pan Gongol, zastupitel
ptal, že dostal nějakou odpověď, se kterou není spokojen, to není ještě o tom, že my si tady
vymýšlíme nějaké pohádky nebo něco takového. A k tomu nádraží. Pane náměstku, já jsem
vám na tu invektivu, že jsme my způsobili, že se nádraží neopravuje, odpovídal už na minulém
ZMH. je to uvedeno v těch mých interpelacích v odpovědích nebo v té diskusi. A pokud jste si
to nepřečet nebo pochopil jste, že skutečně v té době, kdy se mělo rozhodnout o rekonstrukci,
bylo známo předem, že peníze z dotace jsou k dispozici pouze do 31.12.2015 a my jsme
v lednu zrušili vůbec jako zájem, protože jsme ještě nebyli ani schopni zahájit veřejnou
zakázku na realizaci stavby, která měla stát 160 mil. Kč. v té době jsme byli v koalici s HpH
a s ANO a určitě zastupitelé nebo radní v té době za ANO si to pamatují, to rozhodnutí bylo
společné. Protože kdybych zahájili stavbu a nedokončili a nevyúčtovali do konce roku, tak
samozřejmě bysme museli vrátit co jsme vyčerpali a samozřejmě bysme celou rekonstrukci
udělali z vlastních peněz. A to, že jsme se báli toho Dolu architektury, my jsme se nebáli, my
jsme neustále apelovali, že nádraží je potřeba rekonstruovat. To je vše, co vám k tomu sdělit.

59
Zápis ze 18. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 24.04.2017

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, a za tím stojíme i my, že to nádraží je třeba a hlavně tam i ty peróny, to je hrůza. O
tom jsem se bavili už několikrát, takže já bych poprosila pana zastupitele Martinka
INTERPELACE č. 13

MMH/35 361/2017

Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD)
Tak já myslím, že to nádraží už asi nevrátíme, já jenom můžu říct, že na kraji jsme zahajovali
spoustu staveb, řeknu, které byly na hraně s termínem a stihly se, protože ono se dalo stavět
déle, než bylo to programovací období, ale už je to za námi a myslím si, že bychom se měli
upnout hlavně k tomu, abychom opravili to stávající nádraží. A já jsem chtěl jenom ještě
poznámku k výběru pana ředitele Kácala. Docela já teda teky nevím proč bylo zrušeno to první
výběrové řízení, ve kterém tedy pan Ing. Kácal uspěl. To je jedna věc a v minulém roce
proběhly také nějaké konkurzy na ředitele škol, kdy vítězové těch konkurzů, bylo to na
Žákovské, nebyli jmenováni jako ředitelé, byl vybrán někdo 5, 6 v pořadí. Na Školní to byl
taky někde někdo další, jo takže nevím, proč k tomu došlo tehdy.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pan zastupitel Bureš.
INTERPELACE č. 14

MMH/35 364/2017

Bc. Ivan BUREŠ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM)
Takže ještě jednou všem v sále dobrý den. Jenom krátce, já si myslím, že pan Bělica se mohl
vyjádřit k tomu nádraží, protože jsme byli spolu v Praze a tam bylo jasně dáno a bylo známo,
že to řízení výběrové bude napadáno možná, takže si myslím, že to bylo společné rozhodnutí a
prostě už se to nevrátí zpátky. Stalo se to, ale meleme to tady dokola, už bysme s tím možná
mohli všeci přestat. Děkuji vám.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pan zastupitel Heczko
Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Já budu reagovat na připomínku nebo na tu řeč pana Martinka ohledně, že nebyl vybrán pan
Kácal. Byl jsem členem rady, byl členem rady i pan Vachtarčík, ale i ostatní a další a to
rozhodnutí toho prvního VŘ bylo takové, ta rada rozhodovala o tom, že ze tří uchazečů dva
nesplnili kvalifikaci, nebo požadavky a zůstal pouze jediný Kácal. Který v té době samozřejmě
splnil ty požadavky. A rada po diskusi rozhodla o tom, že je třeba tohle VŘ opakovat, aby se
přihlásilo, snížily se kritéria, to znamená vzdělání apod. aby se mohlo přihlásit více uchazečů,
což se také potvrdilo, protože se v druhém kole přihlásilo kolem 15 tuším a nakonec z toho
užšího výběru byl nejlepší na radě schválen pan Gebauer. Tak to je, čili pan Kácal nebyl z toho
důvodu, že by nesplnil, ale protože bylo málo uchazečů a nebylo z čeho vybírat.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuju pane zastupiteli, paní zastupitelka Olšoková
INTERPELACE č. 16

MMH/35 366/2017

Bc. Alena OLŠOKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011)
Dobré odpoledne všem, já budu jenom krátce reagovat na své jméno, které tady dneska zaznělo
od Darji Tomaniecové, že bych snad měla řídit nějakou městskou společnost. Co to bylo,
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Slavie?? Opravdu tomu tak není, nemám zájem, já své zaměstnání mám, tak jenom, aby to bylo
ujasněno.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji paní zastupitelko, pan zastupitel Šlachta. Pan zastupitel a náměstek. Pardon.
INTERPELACE č. 17

MMH/35 367/2017

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD)
Děkuju, já se domnívám, že pan Martinek, já vím, že dvakrát vyhrál na ředitele školy nějaký
pan Čapanda a taky jak už říkal pan Martinek, taky 5 neob6 se dostal a pan Čapanda ne.
dokonce dostal dopis, že mu přejete do třetice všechno nejlepší. Takže prosím vás, jak máte
máslo na té hlavě, nedívejte se na naši hlavu, buďte tak hodní.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, paní zastupitelka Tomaniecová.
INTERPELACE č. 18

MMH/35 368/2017

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM)
Tak dneska snad už naposledy, ať můžeme jít domů. Já bych chtěla navrhnout Radě města
Havířova, aby změnila složení komisí rady města tak, jak bylo zvykem v minulých období a to
v poměru 5:4 ve prospěch koalice a s přihlédnutím na počet získaných mandátů jednotlivých
stran, to znamená a může to vypadat například. 2 ČSSD, 1 ANO, 1KDU-ČSL, nebo 2 ANO
pardon, a v opozici 1 HpH a 3 KSČM
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, ty počty trošku nesedí. V tom počtu pěti, podíváme se na to. Budeme řešit na radě. Pan
zastupitel Pawlas.
INTERPELACE č. 19

MMH/35 369/2017

Bc. Daniel PAWLAS, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Pane náměstku Šlachto, mám takový pocit, že těžko snášíte jakékoliv dotazy. Asi možná i proto
jste se tam na radnici zaryglovali jak na Daliborce, aby nikdo za váma nemohl, občané,
zastupitelé. Tady na zastupitelstvu si vyhrazuji právo vystupovat a tázat se, to je právo
zastupitele, ale já vám můžu slíbit, že jako občan, dokavaď bude radnice zavřená pro občany
zavřená pro občany a budete tam uzavřeni, tak já už tam nepřijdu. Ale tady na zastupitelstvu se
budu tázat. Na to si musíte zvyknout. A pokud ne, tak nemůžete dělat politiku.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Pan zastupitel Šimek.
INTERPELACE č. 20

MMH/35 371/2017

Mgr. Rudolf ŠIMEK, člen Zastupitelstva města Havířova (HPH)
Šimek, vzhledem k tomu, že před volbami do poslanecké sněmovny budeme zasedat ještě
nejméně 2x, doporučil bych pracovnímu předsednictvu, aby se zamyslelo při přípravě jednání
ZMH a vzalo v úvahu čl.14 Jednacího řádu, který má název „Zajištění nerušeného průběhu
zasedání“ odstavec 1 říká, že nikdo nesmí rušit průběh zasedání ZMH, předsedající může
rušitele vykázat ze zasedací místnosti a odstavec 2 hovoří o tom, že nemluví-li řečník k věci,
61
Zápis ze 18. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 24.04.2017

nebo překročí-li stanovený časový limit, odejme mu předsedající slovo, neusnese-li se ZMH
jinak. My se točíme v kruhu a tím bychom tomu mohli předejít. Dále bych navrhnul, aby
v rámci přípravy na jednání ZMH pracovní předsednictvo dopředu provedlo výklad článku 15,
odstavec. 1e, který hovoří o ukončení zasedání zastupitelstva města. Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji. Pan náměstek Šlachta.
INTERPELACE č. 21

MMH/35 373/2017

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD)
Pane primátore, to patro druhé to uzavření to je kvůli vám. To vy jste si vymínil ještě když jste
byl primátorem. To je váš projet, vy asi zapomínáte. Já už nebudu mluvit dneska, ale to byl
skutečně váš projekt. Vy jste na to přišel a vy jste to dal za úkol tady tajemníkovi a teprve
dneska se začíná realizovat.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji a pan zastupitel Pawlas.
Bc. Daniel PAWLAS, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Maximálně exprimátorem, když mě oslovujete, protože nejsem primátor. Takže v tomhlenctom
případě lžete. Já jsem navrhoval za svoji osobu, že u vstupu do magistrátu, tam jak vkastně jsou
informace, že na druhé straně se udělá stejná kukaň, když to tak nazvu, pro příslušníka MP aby
nebyl až tam nahoře, ale byl viditelný a to bylo opatření, které jsem navrhoval. Nikdy z mé
strany nepadlo návrh, že by se mělo uzavřít druhé patro. To považuji za naprosto skandální
vůči občanům. Můj návrh směřoval pouze k vytvoření kukaně pro městského policistu při
vstupu do budovy, tam jak jsou ty nástěnky. Takže lžete pane Šlachto.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji za příspěvek. Pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy, ukončila bych tuto rozpravu je
zhruba 17:05 a končím 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, děkuji vám za aktivní účast
na dnešním jednání a na shledanou

KONEC

17:05 min.
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V Havířově dne: 03.05.2017
Zapsala: Vladimíra Mikulášová v. r.
referentka kanceláře primátora

………………………………………

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina (8 listů)
Příloha č. 2 - Materiály pro 18. zasedání ZMH (originály včetně svolání)

O V Ě Ř E N Í
zápisu ze 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 24.04.2017
v sále Kulturního domu RADOST
___________________________________________________________________________

Ověřil/la jsem zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 24. dubna 2017 v sále Kulturního domu RADOST.
Potvrzuji svým podpisem, že zápis odpovídá průběhu zasedání
a přijatým usnesením.

Janina ŽELINSKÁ v. r.
členka Zastupitelstva města Havířova

…………..……………………….

Mgr. Daniel VACHTARČÍK v. r.
člen Zastupitelstva města Havířova

.…………..……………………….

Mgr. Jana FEBEROVÁ v.r.
primátorka města Havířova

Bc. Josef BĚLICA v. r.
náměstek primátorky
pro ekonomiku a správu majetku
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