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Zápis z 11. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 18.04.2016 
 

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Krásné odpoledne dámy a pánové, vážení zastupitelé, prosím o prezenci. Takže můžeme 

zahájit jednání 11. Zasedání Zastupitelstva města Havířova. Máme přesně 13:00 a oficiálně 

zahajuji 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova a všechny vás srdečně vítám v prostorách 

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

prezenční listiny přítomno 41 členů, Je nás tedy nadpoloviční většina, takže dnešní zasedání je 

schopno se platně usnášet. Z nepřítomných členů ZMH se omluvily Mgr. Stanislava Gorecká 

pro nemoc a paní Mgr. Iva Georgiu čerpá dovolenou. 

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. 

 

 

414/11ZM/2016 

13:02hod. 

1. Schválení předsednictva 11. zasedání ZMH dne 18.04.2016 
 

                                                                 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Návrh usnesení zastupitelstvo města Havířova schvaluje předsednictvo 11. zasedání ZMH, 

konaného dne 18.04.2016 ve složení Daniel Pawlas, primátor města, Eduard Heczko, 

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

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

Menšík, tajemník magistrátu města Havířov. Chce někdo doplnit toto pracovní předsednictvo 

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

hlasovat o pracovním předsednictvu v navrženém složení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o předsednictvu: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2    

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 414/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 18.04.2016 

ve složení: 

Bc. Daniel Pawlas, primátor města  

Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 
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Zápis z 11. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 18.04.2016 
 

Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 

Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, usnesení bylo schváleno. Dále bych vás kolegyně a kolegové chtěl krátce informovat 

o činnosti orgánů obce.  

- O činnosti zastupitelstva města se mohou občané informovat přímo na jeho zasedání  

a přijatá usnesení jsou zveřejňována na úřední desce MMH a na internetových stránkách 

www.havirov-city.cz.  

- Rada města v letošním roce zasedala již 8x a bylo přijato celkem 342 usnesení.  

- Magistrát města plní úkoly uložené zastupitelstvem a radou a pomáhá výborům a komisím  

v jejich činnosti, vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností pro správní obvod města Havířova a obcím Albrechtice, Horní Bludovice, Horní 

Suchá, Těrlicko.  

- O činnosti primátora města a náměstků primátora je pravidelně vypracováván materiál, který  

bývá zařazován do programu zastupitelstva. Stejně je tomu i dnes - materiál s podrobným 

přehledem činnosti vedení města je zařazen pod bodem č. 36.  

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

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

pořizován zápis, který je založen na odboru kancelář primátora.  

Nyní přistoupíme ke schválení programu dnešního zasedání. 

 

 

415/11ZM/2016 

13:04hod. 

2. Schválení programu 11. zasedání ZMH dne 18.04.2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

podobě. Má někdo nějaké připomínky nebo doplnění? Pokud nikdo nemá připomínky nebo 

doplnění přistoupíme k hlasování. Končím rozpravu a budeme hlasovat. 

 

 

 

Hlasování o návrhu programu: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

 

http://www.havirov-city.cz/
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Zápis z 11. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 18.04.2016 
 

Přijaté usnesení č. 415/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 18. dubna 2016 dle přílohy 

                                                                              

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, usnesení bylo schváleno.  

Interpelace a příspěvky zastupitelů. Součástí každého programu zasedání zastupitelstva jsou 

interpelace zastupitelů a vystoupení občanů – dle Jednacího řádu Zastupitelstva města 

Havířova jsou v programu jako bod č. 37, ale budou zařazeny dvě hodiny od začátku dnešního 

zasedání (cca 15:00hod.).Usnesení k jednotlivým bodům schváleného programu dnešního 

zasedání zastupitelstva se schvalují zvlášť, vždy po ukončení rozpravy k danému bodu. 

Vzhledem k plynulosti našeho zasedání žádám zastupitele, kteří podají pozměňovací návrh 

usnesení ke schválení hlasováním, aby jej neprodleně předali obsluze hlasovacího zařízení pro 

zapsání na plátno. Hlasování proběhne, až bude zobrazen přesný pozměňovací návrh. 

 

 

416/11ZM/2016 

13:07 hod. 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 11. zasedání ZMH, konaného  

    dne 18.04.2016 
 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 18.04.2016  

paní Mgr. Stanislavu GORECKOU  

pana Ing. Petra SMRČKA  

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Vzhledem k tomu, že navržená ověřovatelka paní Mgr. Stanislava Gorecká je z dnešního 

zasedání omluvena, navrhuji změnu usnesení. Návrh usnesení tedy bude znít takto, 

Zastupitelstvo města Havířova volí jako ověřovatele zápisu o průběhu 11. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 18.04.2016 paní PaedDr. Miladu Halíkovou a 

pana Ing. Petra Smrčka. Má někdo jiný návrh? Pokud ne, takže bych se rád zeptal navržených 
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Zápis z 11. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 18.04.2016 
 

členů zastupitelstva PaedDr. Milady Halíkové a pana Ing. Petra Smrčka zda tuto nominaci 

přijímají? 

 

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

(mimo mikrofon řekla, že nominaci přijímá a děkuje za důvěru) 

 

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

(mimo mikrofon řekl, že nominaci přijímá a děkuje za důvěru) 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, takže oba dva přijali a můžeme hlasovat o tomto návrhu. Takže prosím o hlasování. 

 

Hlasování o zvolení ověřovatelů: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2     

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 416/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 18.04.2016  

paní PaedDr. Miladu HALÍKOVOU  

pana Ing. Petra SMRČKA  

                                                                            

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, usnesení bylo schváleno.  

 

417/11ZM/2016 

13:09hod. 

4. Zpráva o ověření zápisu z 10. zasedání ZMH, konaného dne 22.02.2016  
        

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 10. zasedání ZMH, konaného dne 22. února 2016  
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Zápis z 11. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 18.04.2016 
 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Vzhledem k tomu, že paní Mgr. Iva Georgiu, ověřovatelka zápisu z 10. ZMH,  je z dnešního 

zasedání omluvena a nikoho nepověřila podáním zprávy o ověření, tuto zprávu podá na 

nejbližším ZMH. Návrh usnesení tedy bude znít takto, Zastupitelstvo města Havířova bere na 

vědomí zprávu ověřovatele zápisu z 10. zasedání ZMH, konaného dne 22. února 2016.  

Na 10. zasedání ZMH byli jako ověřovatelé zápisu určeni paní Mgr. Iva Georgiu a pan Petr 

Robosz. Oba ověřovatelé zápis z 10. zasedání zastupitelstva ověřili a potvrdili svým 

podpisem, že odpovídá průběhu zasedání a přijatým usnesením. Žádám nyní pana ověřovatele 

Petra Robosze, aby v souladu s Jednacím řádem ZMH podal zprávu o ověření správnosti 

zápisu. 

 

Petr ROBOSZ, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den pane primátore, zastupitelé, vážení hosté. Zápis z 10. Zastupitelstva jsem ši přečetl 

a stvrdil svým podpisem. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji.Protože ke zpracovanému zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 22.02.2016 nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, budeme hlasovat o 

tom, že zprávu ověřovatele ZMH bere na vědomí. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o zprávě ověřovatelů: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2      

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č.  417/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu z 10. zasedání ZMH, konaného dne 22. února 2016  

                                                                             

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, usnesení bylo schváleno. Do každého zápisu je možno nahlédnout na oddělení 

kanceláře primátora Magistrátu města Havířova, a podle zákona o obcích má právo do nich 

nahlédnout každý občan města a osoby uvedené v § 16, odst 3 a § 17 zákona o obcích. 
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Zápis z 11. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 18.04.2016 
 

418/11ZM/2016 

13:10hod. 

5. Kontrola plnění usnesení ZMH 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Návrh usnesení zní, zastupitelstvo města Havířova bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 

ZMH, schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení a vypouští ze sledování usnesení dle 

přiloženého materiálu. Prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu, má k tomuto bodu někdo 

nějaké připomínky nebo doplnění? Pokud nemá, budeme tedy hlasovat o tomto předloženém 

materiálu. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o kontrole plnění usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2      

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 418/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

 

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:  

 

114/4ZM/2015 Přijetí daru části pozemků parc. č. 2604/13, 2604/14,  

k. ú. Prostřední Suchá         

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

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

235/6ZM/2015 Vypořádání dokončených veřejných částí kanalizačních přípojek v rámci stavby 

„Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“             

397/10ZM/2016 Záměr realizovat projekt „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój –  

Karviná - Havířov“ 

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

 

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

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

bytových domů ve vlastnictví statutárního města Havířov 
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Zápis z 11. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 18.04.2016 
 

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

236/6ZM/2015 Přijetí daru pozemků parc.č.  1236/7, 1236/8, 1236/9, 1237/3,  

k.ú. Havířov – město 

270/6ZM/2015 Změna zástupce města v dozorčí radě společnosti SmVaK Ostrava a.s. 

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

č. 1707/2, oba v k. ú. Šumbark     

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

323/8ZM/2015 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1654/1,  k.ú.  Šumbark 

371/9ZM/2016 Zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby „Centrum dopravní 

výchovy, dětské dopravní hřiště“  

372/9ZM/2016 Změna výše náhrady v rámci vypořádání stavby „Odkanalizování Havířova – 

část města Prostřední Suchá“a stavby „Odkanalizování Havířova – III. etapa 

část města Životice“               

391/10ZM/2016 Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově a poskytnutí věcného daru 

PČR Havířov – změna usnesení  

394/10ZM/2016 Uzavření smluvního vztahu v rámci stavby „ Sesuv svahu na ul. Svážná “ 

399/10ZM/2016 Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a družstev/kolektivů 

400/10ZM/2016 Poskytnutí daru společnosti Mrňousek Havířov s.r.o.       

  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, usnesení bylo schváleno.  

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

Máme bod číslo 6. 

 

 

419/11ZM/2016 

13:11hod. 

6. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1297/1, k.ú. Šumbark 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 
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Zápis z 11. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 18.04.2016 
 

Přijaté usnesení č. 419/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 
 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1297/1, trvalý trávní porost, o výměře cca 300 m
2
, k.ú. 

Šumbark, paní Martě Šachové, bytem ……………………………………….., za účelem 

zahrady u rodinného domu s podmínkou, aby byl zajištěn přístup z ul. V Zahradách na parcelu 

č. 1297/1, k.ú. Šumbark 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, usnesení bylo schváleno. 

 

420/11ZM/2016 

13:12hod. 

7. Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov - město 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 420/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje částí pozemku parc.č. 2797/1, ostatní plocha, k.ú. Havířov - město, nově dle 

GP označených jako pozemky parc.č. 2797/4, o výměře 3 m
2
, parc.č. 2797/5, o výměře 3 m

2
, 

parc.č. 2797/6, o výměře 3 m
2
, parc.č. 2797/7, o výměře 3 m

2
, vše v k.ú. Havířov – město, 

Stavebnímu bytovému   družstvu  Havířov,   se   sídlem  Hornosušská 1041/2,  Havířov – 

Prostřední Suchá, IČO: 00415227, a dalším spoluvlastníkům uvedených na LV č. 2144 dle 

podílů,  zastavěné stavbou venkovních schodišť k obytnému domu na ul. Karvinská č.p. 1270, 

1271, 1272, 1273 v Havířově – Městě 
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Zápis z 11. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 18.04.2016 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, usnesení bylo schváleno. 

 

421/11ZM/2016 

13:15hod. 

8. Záměr prodeje pozemku parc.č. 949/3 a části pozemku parc.č. 944/61,  

    k.ú. Šumbark 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. hlásí se pan náměstek Heczko. 

 

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

Dobrý den dámy a pánové taky ode mě. Dovolte mi pár slov k tomuto materiálu. Je specifický 

nebo zvláštní v tom, že pan Macko, který má zájem o uvedené pozemky chce na těchto 

pozemcích jednak vybudovat svůj příjezd nebo přístup ke svému  rodinnému domu, dále chce 

na svém pozemku, na části svého pozemku vybudovat blíže nespecifikovanou prodejnu nebo 

provozovnu a na větší části pozemku 944/61 má záměr vybudovat hlídané parkoviště. Při 

projednávání tohoto materiálu v radě města jsme váhali, jestli vůbec toto doporučit 

zastupitelstvu jako záměr, protože sám pan Macko v doplňujícím materiálu neví přesně, co 

chce v rámci toho objektu nebo provozovny nebo prodejny vybudovat. Chce udělat nějakou 

anketu a teprve na základě vyjádření občanů nebo poptávky občanů, chce tam něco 

provozovat. U hlídaného parkoviště jsme rovněž váhali, protože v blízkosti jsou dvě velká 

parkoviště, která jsou bezplatná, ovšem je zde i názor, že o placené parkoviště může být mezi 

občany této části zájem, protože údajně dochází v lokalitě Šumbark, zejména v té lokalitě za 

Teslou, k výraznému poškozování vozidel, případně i krádeží ze zaparkovaných vozidel. 

Nakonec rada odsouhlasila tento záměr nebo doporučuje schválit tento záměr jednak z toho, 

že v rámci toho vyvěšení na úřední desce může se přihlásit někdo jiný o tento pozemek a 

může mít daleko smysluplnější záměr uplatnění tohoto pozemku, případně to už je pak 

doporučení rady, že dříve tento materiál nebude projednáván, jako v konečné fázi toho 

prodeje, dokud nebude přesně stanoven záměr, nebo ten pan Macko přesně nestanoví co a 

v jakém rozsahu chce v té provozovně nebo prodejně provozovat. A bude muset předložit i 

nějakou, výsledek nějaké ankety, zda občané z lokality Šumbark mají zájem o placené 

parkoviště. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji panu náměstkovi za vysvětlení a doplnění. Dál, hlásí se někdo do rozpravy? 

Nikdo se nehlásí, takže já končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            36 

Proti:                        2 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 
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Přijaté usnesení č. 421/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo  města Havířova 

 

s c h v a l u j e    
 

záměr prodeje pozemku parc.č. 949/3, orná půda o výměře 44  m
2
 a části pozemku parc.č. 

944/61, ost.plocha , zeleň o výměře cca 980 m
2
 za účelem vybudování hlídaného parkoviště  

a další části pozemku parc.č. 944/61 o výměře cca 380 m
2
 za účelem rozšíření stávající 

zahrady a zajištění přístupu, příjezdu k nemovitosti čp. 884, k.ú. Šumbark (přesná výměra 

pozemků bude určena na základě geometrického zaměření) panu Marku Mackovi, bytem 

…………………………………………….. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 36, proti 2, zdrželi se 3, usnesení bylo schváleno. 
 

 

422/11ZM/2016 

13:16hod. 

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

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 422/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodej pozemku parc.č. 1535/24, ostatní plocha, o výměře 157 m
2
, k.ú. Šumbark, JUDr. Pavle 

Promné, bytem ………………………………….., za účelem příjezdu k rodinnému domu a 

zahrady, za cenu dle znaleckého posudku ve  výši   62.320,-Kč (cca 397,-Kč/m
2
) + 1.700,-Kč 

za zpracování znaleckého posudku, celkem  64.020,-Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti 

přiznat daň 
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p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy 

                                                                                                                Z: vedoucí OSRM                  

                                                                                                                T: 30. 9. 2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, usnesení bylo schváleno. 
 

423/11ZM/2016 

13:18hod. 

10. Prodej pozemků v kat. území Havířov-město na výstavbu restaurace  

      KFC  
  

      

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. nikdo se nehlásí se zastupitelů, takže končím…a pan 

zastupitel Baránek. 

 

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

Dobrý den dámy a pánové, my jsme toto diskutovali na rozvojové komisi a padl tam návrh a 

mně se to zdá poměrně přesné, že by tam, nevím, jak je to v těch plánech, ale bylo by dobré 

než se to, předtím než se ta smlouva uzavře, tak, aby tam byl zachován přístup k nemocnici 

kolem, z toho parkoviště hlavního co je u Slavie jakoby k nemocnici. Tak to jenom jakoby 

takový bod k tomu. Jo? 

 

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

Jestli mohu na to reagovat. Ano, v důvodové zprávě je tato podmínka nebo žádost rozvojové 

komise uvedena a bude respektována v rámci územního řízení po předložení projektové 

dokumentace k územnímu řízení. Bude ze strany města Havířova požadována, aby tam byl 

umožněn přístup přímo z toho velkého parkoviště kolem budovy haly Slavie směrem 

k nemocnici. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji. Dál do rozpravy hlásí se někdo? Nikdo, takže já končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            33 

Proti:                        5 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 
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Přijaté usnesení č. 423/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

   

prodej pozemků parc.č. 2197 o výměře 24 m
2
, parc.č. 2198 o výměře 5 m

2
, parc.č. 2199  

o výměře 114 m
2 

a
 
 části pozemku parc.č. 2196  o výměře cca 2 657 m

2
, v kat. území  

Havířov-město, o celkové výměře cca 2 800 m
2 

(přesná výměra bude stanovena až na základě 

geometrického zaměření) společnosti BERNY nemovitosti s.r.o., se sídlem Čeladná 760,  

IČO 29391903 za účelem výstavby a provozováním restaurace rychlého občerstvení KFC, za 

těchto podmínek: 

 

1.Smluvní cena bude činit 2 000,- Kč/m
2
, tj. cca 5 600 000,- Kč  + DPH s tím, že do kupní 

ceny nebude zahrnuta  hodnota zpevněných ploch a trvalých porostů na prodávaných 

pozemcích z  důvodu nově vytvořených pracovních míst, z důvodu náhradní výsadby 

a převedení nově vybudovaných zpevněných ploch na pozemcích města, za symbolickou cenu 

ve výši 1,- Kč do majetku města.   

 

2. Se společností BERNY nemovitosti s.r.o., IČO  29391903 (dále jen „budoucí  kupující“) 

bude uzavřena do doby vydání pravomocného stavebního povolení smlouva o budoucí kupní 

smlouvě (dále jen BKS) za těchto podmínek: 

 

a) před podpisem  BKS zaplatí budoucí kupující část kupní ceny (jistiny) ve výši 

3.360.000,- Kč 

 

b) budoucí kupující doručí městu pravomocné územní rozhodnutí ve lhůtě do 12 měsíců od 

účinnosti BKS, nesplnění této lhůty je důvodem k odstoupení města od BKS a uplatnění 

smluvní pokuty ve výši 500 000,- Kč 

 

c) budoucí kupující doručí městu pravomocné stavební povolení ve lhůtě do 24 měsíců od 

účinnosti BKS, nesplnění této lhůty je důvodem k odstoupení města od BKS a uplatnění 

smluvní pokuty ve výši 500 000,- Kč  

 

d) budoucí kupující má právo od BKS odstoupit z důvodu upuštění od realizace sjednaného 

účelu BKS, budoucí kupující uhradí městu smluvní pokutu 500 000,- Kč, město vrátí 

uhrazenou část kupní ceny sníženou o smluvní pokutu 

 

e) budoucímu kupujícímu bude založeno v BKS  právo v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů provést výstavbu restaurace rychlého 

občerstvení KFC na prodávaných pozemcích (souhlas se stavbou) 

 

3. Kupní smlouva (dále jen KS) se společností  BERNY nemovitosti s.r.o., IČO  29391903 

(dále jen „kupující“ ) bude uzavřena do 60 dnů ode dne, kdy kupující doručí na odbor správy 

a rozvoje majetku pravomocné stavební povolení a geometrický plán se zakreslením pozemku 

s novým parcelním číslem (dále jen Pozemek), za těchto podmínek: 

 

a) kupující uhradí městu zbývající část kupní ceny ve výši cca 2.240.000,- Kč + DPH 

do 30 dnů od uzavření KS 
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b) návrh na vklad vlastnického práva bude podán městem po zaplacení celé kupní ceny 

 

c) v případě, že kupující do 2 let  od vydání pravomocného stavebního povolení stavbu 

nezačne realizovat, město má právo od KS odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu  

ve výši 1.000.000,- Kč 

 

d)  kupující je povinen, v případě změny majetkových práv k prodanému Pozemku,   

převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající z KS na nového nabyvatele majetkových 

práv, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši  

1.000.000,- Kč 

 

e) kupující je povinen prodaný Pozemek užívat pouze ke sjednanému účelu, tj. k výstavbě  

restaurace rychlého občerstvení KFC a zajistit její následné provozování po dobu 10 let ode 

dne  zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, v případě nedodržení této 

podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč 

 

f) kupující je povinen zajistit zahájení provozování  restaurace rychlého občerstvení KFC 

do 2 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí; v případě 

nedodržení této podmínky, může město od KS odstoupit s tím, že město uplatní smluvní 

pokutu ve výši 1.000.000,- Kč 

 

g) v případě odstoupení od smlouvy ze strany města je kupující povinen uvést Pozemek  

do původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení od KS, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak 

 

h) kupující nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení Pozemku 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  30.09.2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 33, proti 5, zdrželi se 3, usnesení bylo schváleno. Takže i naše město se zařadí po bok 

jiných měst, kde jsou řetězce rychlých občerstvení. Pokud teda investor postaví, věříme, že 

ano. 

 

 

 

424/11ZM/2016 

13:19hod. 

11. Prodej části pozemku parc.č. 4085/5, k.ú. Havířov-město 
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Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 424/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo  města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

  

prodej části pozemku parc.č. 4085/5 ost.plocha, manipulační plocha o výměře  

cca  25 m
2
, kat. území  Havířov-město  (přesná výměra bude stanovena až na základě 

geometrického zaměření) společnosti P A C, spol. s r.o., se sídlem Ostrava-Moravská 

Ostrava, Kolejní 1323/12, IČO:  42865077 za účelem vybudování příjezdu k objektu  

NELLI za cenu v místě a čase obvyklou 640,- Kč/m
2   

(tj. cca 16 000,- Kč) + 1 700,- Kč  

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

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem  kupní 

smlouvy 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  30.09.2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, usnesení bylo schváleno. 
 

 

425/11ZM/2016 

13:23hod. 

12. Odkoupení nemovitých věcí – pozemků a rodinného domu čp. 174  

       v k.ú. Šumbark od manželů Jiřího a Jany Konečných           
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. hlásí se pan zastupitel Martinek. 
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Ing. Jiří MARTINEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den vážený pane primátore, zastupitelé, zastupitelky, vážení hosté. V důvodové zprávě 

se píše, že jedna z variant na snížení hlučnosti bylo nabídnuto vysazení isolační zeleně, aby 

tedy nebyl, aby nemovitost manželů nebyla teda zatížena hlukem, nicméně jsem nepochopil, 

jestli tu výsadbu by si měli udělat sami nebo ji udělá město prostřednictvím OKS a navíc se 

v důvodové zprávě píše, že manželé nedostali odpověď na své nesouhlasné stanovisko 

k tomuto záměru. Tak jestli můžu požádat o vysvětlení. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan náměstek chce odpovědět. 

 

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

Já si na tady ten případ pamatuji a vím, že jsme měli i s hygienou vlastně sezení. Řekli jsme, 

že na naše náklady chceme odhlučnit toto místo. Ti s tím nesouhlasili, majitelé, a proto je to 

tak, jak to je. Snižovala se tam rychlost na 30 km a myslím, že se jim úplně na všechno 

odpovědělo, takže nevím. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan Martinek. 

 

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

Ještě se zeptám, jestli byla kalkulovaná nějaká jiná varianta, např. protihluková stěna. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím pane náměstku. 

 

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

Protihlukovou stěnu, to jsme nekalkulovali, ale byla kolem půl milionu, asi. Takže 

přinejhorším by se to muselo vystavět a bylo by to za námi. Za městem. Ale odkup si myslím, 

že za tu cenu, kterou nabízí, je velmi nereálný. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan zastupitel Martinek. 

 

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

Tak možná bych zvážil projednat tuto variantu. Samozřejmě odkup za 6 milionů si myslím 

taky, že není příliš reálný. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan náměstek Heczko. 

 

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

V současné době projednáváme nabídku manželů Konečných, abychom odkoupili. My jsme 

zjistili, že tento objekt nemáme k využití dalšímu a to znamená, že dostanou signál o tom, že 

nebudeme odkupovat, ale tím se vůbec nebráníme dalším jednáním o způsobu odhlučnění 

nebo dalších možností řešení tohoto problému. Čili dneska je tento materiál v této poloze, ale 

určitě, jestli manželé Koneční budou mít zájem jednat o způsobu odhlučnění nebo dalších 

krocích, nebráníme se tomu. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji za vysvětlení, určitě se budeme tímto problémem zabývat. Určitě pan JUDr. 

Vašek si zaznamená, abychom vyvolali jednání s manžely Konečnými, abychom tam udělali 

nějaké úpravy k odhlučnění. Děkuji. Dál do rozpravy hlásí se někdo? Nikdo, takže já končím 

rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            34 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 7 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 425/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e  
 

odkoupení  pozemků parc.č. 2422, zastavěná plocha, nádvoří  o výměře 496 m
2
, parc.č. 2423, 

zahrada o výměře 444 m
2
, parc.č. 2424, zahrada o výměře 1 252 m

2
, parc.č. 2425, orná půda  

o výměře 1465 m
2
 , celkem  3 657 m

2
 a rodinného domu čp. 174 na pozemku parc.č. 2422 

včetně přístavby a příslušenství, vše v kat. území Šumbark od vlastníků manželů Jiřího 

Konečného a Jany Konečné, oba bytem ………………………… 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 34, zdrželo se 7, usnesení bylo schváleno. 
 

 

426/11ZM/2016 

13:24hod. 

13.Výkup pozemku parc. č. 1935/1, k.ú. Dolní Suchá           
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 
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Přijaté usnesení č. 426/11ZM/2016: 

  

Zastupitelstvo města Havířova  

 

n e s c h v a l u j e 

 

výkup  spoluvlastnického podílu 6/8  na pozemku parc. č. 1935/1, k.ú. Dolní Suchá, 

v podílovém spoluvlastnictví Marie Děkánkové, ………………………………………    

s tím, že předmětný pozemek nelze využít pro plánované investiční záměry města    

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, usnesení bylo schváleno. 
 

 

427/11ZM/2016 

13:25hod. 

14. Úplatný převod splaškové kanalizace v lokalitě „U Křížů“,  

      k. ú. Bludovice, do majetku města  
         

          

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 427/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

úplatný převod dokončené stavby tlakového řadu splaškové kanalizace určeného pro napojení 

rodinných domů v lokalitě „U Křížů“ v Havířově - Životicích, umístěného na pozemcích k. ú. 

Bludovice, parc. č. 2515/1, 2635/1, 2635/23, 2635/26, 2635/36, 2635/30 a 2635/32,  z 

vlastnictví stavebníka International BONUS, spol. s r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10, 

IČO: 265 08 508 do vlastnictví města s tím, že kupní cena bude činit 10% nákladů z celkové 

částky 760.572,-Kč, tj. 76.057,-Kč včetně DPH 
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p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy   

                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                T:  31. 12. 2016  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, usnesení bylo schváleno. 
 

 

428/11ZM/2016 

13:26hod. 

15. Úplatný převod splaškové kanalizace v lokalitě „Na Dolanech“,  

      k. ú. Bludovice, do majetku města  
         

     

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2      

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 428/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

1. úplatný převod stavby gravitační   splaškové kanalizace určené pro napojení  rodinných 

domů v lokalitě „Na Dolanech“ v Havířově - Životicích, umístěné na pozemcích k.ú. 

Bludovice, parc. č. 2809/1, 2809/78 a 2938/28 do majetku města,   

ve vlastnictví stavebníka Ing. Zbyňka Sedláře, bytem ……………………………………… 

……….. s tím, že město za kanalizaci uhradí 10% skutečných nákladů, které budou vyčísleny 

po dokončení výstavby, maximálně však do výše 10% předpokládaných nákladů vyčíslených 

stavebníkem na částku 800.000,-Kč, přičemž kupní cena bude nižší nebo maximálně 80.000,-

Kč                

 

2. zřízení služebnosti inženýrské sítě umístěné na pozemcích k.ú. Bludovice, parc. č. 2809/1, 

2809/78 a 2938/28, ve prospěch statutárního města Havířova, nabyvatele stavby splaškové 
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kanalizace v lokalitě „Na Dolanech“ s tím, že povinný Ing. Zbyněk Sedlář, bytem 

……………………………………… zřídí ve prospěch města Havířova bezúplatně služebnost 

ohodnocenou pro daňové účely částkou 500,-Kč  a to do 60 dnů od prodeje kanalizace do 

vlastnictví města,  přičemž náklady na geometrické zaměření uhradí město Havířov     

 

p o v ě ř u j e 

 

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

smluv k bodu 1 a 2   

 

                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                T:  31. 12. 2016  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, usnesení bylo schváleno. 
 

 

429/11ZM/2016 

13:27hod. 

16. Zřízení věcného břemene pro účely realizace staby „Chodník  

      MK Selská“           
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 429/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

pro účely realizace stavby č. 5042 „Chodník MK Selská“ 

zřízení věcného břemene a to služebnost vedení inženýrské sítě na části pozemku k. ú. 

Bludovice, parc. č. 1329/1, v délce cca  12 m, spočívající v právu oprávněného, statutárního 

města  Havířova,  zřídit a provozovat  přípojku  dešťové kanalizace,  vstupovat a vjíždět na 

pozemek  v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami či  odstraněním sítě    
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vůči povinnému: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692, 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, 

702 23 Ostrava, středisko Karviná, ul. Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČO: 000 95 711,  

s tím, že hodnota věcného břemene činí jednorázově 1000,-Kč + DPH 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy   

 

                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                T:  30. 9. 2016  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, usnesení bylo schváleno. 
 

 

430/11ZM/2016 

13:21hod. 

17. Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Havířov – město,  

      u velkého rondelu            
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2      

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 430/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení věcného břemene na částech pozemků k. ú. Havířov - město, parc. č. 3665/1, 

3666/1, 3666/4 a 3671/1 a to služebnost vedení podzemního kabelu a sloupů veřejného 

osvětlení v délce 53,4 m, dle GP 1782-33/2011, spočívající v právu oprávněného, statutárního 

města Havířova, zřídit a provozovat umístěnou síť, vstupovat a vjíždět na pozemky  

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami či  odstraněním sítě    
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vůči povinnému Moravskoslezskému kraji, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 

692, zastoupenému Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, ul. Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČO:            

000 95 711 s tím, že hodnota věcného břemene činí dle vnitřních předpisů povinného 

jednorázově 1000,-Kč + DPH 

 

2. zřízení věcného břemene na části pozemku k. ú. Havířov - město, parc. č. 3889 a to 

služebnost vedení podzemního kabelu a sloupů veřejného osvětlení v rozsahu  109,8 m
2
, dle 

GP 1782-33/2011  a  služebnost umístění cyklostezky v rozsahu 263,5 m
2
, dle GP 1782-

32/2011, 
 
 spočívající v právu oprávněného, statutárního města  Havířova,  zřídit a provozovat 

umístěnou síť a cyklostezku, vstupovat a vjíždět na pozemek  v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami či  odstraněním sítě a cyklostezky   

vůči povinnému ČR-Povodí Odry, státnímu podniku, ul. Varenská 49, 701 26 Ostrava 1,    

IČO: 708 90 021 s tím, že hodnota věcného břemene činí dle vnitřních předpisů povinného 

jednorázově 20.000,-Kč + DPH 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

   

                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                T:  31. 12. 2016  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 
 

 

431/11ZM/2016 

13:29hod. 

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

      Havířov - Žermanická přehrada“ – SO 112,  k.ú. Havířov - město   
         

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 
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Přijaté usnesení č. 431/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

r u š í 

 

část usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 1253/27ZM/2014 v bodě 15, kterým byl  

schválen  výkup částí pozemků parc. č. 4346/1, 4369, 4371, 4374/1, 4383, 4389, zastavěných 

stezkou pro pěší a cyklisty, v rozsahu  cca 4276 m
2
, dle zaměření dokončené stavby  

vlastník: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha 

- kupní cena je sjednána dohodou ve výši 300,- Kč/m
2
   

  

s c h v a l u j e 

 

pro  účely  výstavby „1. etapa cyklostezek – stavba1./01 Havířov – Žermanická  přehrada“, - 

SO 112, k.ú. Havířov – město   

1. výkup  pozemků  k.ú. Havířov – město,  parc. č. 4346/7 o  výměře 435 m
2
, parc. č. 4369/2 

o  výměře 458 m
2 

, parc. č. 4371/2 o  výměře 12 m
2
 , parc. č. 4374/5 o výměře 2849 m

2
,  parc. 

č. 4383/2 o výměře 26 m
2
a parc. č. 4389/2 o  výměře 338 m

2 
tj. celkem 4118 m

2
,  oddělených 

geometrickými plány  č.  2074- 727/ a/b/2015,  zastavěných  stezkou pro pěší a cyklisty,  

ve vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 

Praha s tím, že kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku jako cena v místě a čase 

obvyklá ve výši 304.730,-Kč a náklady na znalečné činí 2400,-Kč    

 

2. zřízení věcného břemene na části pozemků k. ú. Havířov - město, parc. č. 4369/3, 4374/6 a 

4389/3 a to služebnost umístění drenáží v rozsahu 44,66 m
2
, dle GP 2074- 727/ a/b/2015, 

 
 

spočívající v právu oprávněného, statutárního města Havířova,  zřídit a provozovat umístěné 

drenáže, vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 

opravami či  odstraněním drenáží, vůči povinnému: Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, 

Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha s tím, že služebnost bude ohodnocena dle 

znaleckého posudku a náklady na znalečné budou připočteny k ceně    

 

3. zřízení věcného břemene na části pozemku k. ú. Havířov - město, parc. č. 4406/1 a to 

služebnost umístění  drenáží v rozsahu 15 m
2
, dle GP 2074- 727/a/2015, 

 
 spočívající v právu 

oprávněného, statutárního města  Havířova,  zřídit a provozovat umístěné drenáže, vstupovat a 

vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami či  odstraněním 

drenáží, vůči povinnému Karlu Balonovi, Petra Bezruče 1545/5, 736 01 Havířov-Město s tím, 

že služebnost je ohodnocena částkou 125,-Kč/m
2
, tj. při výměře 15 m

2
     

celkem 1875,-Kč 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

smluv k bodu 1-3   

                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                T:  30. 9. 2016  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 
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432/11ZM/2016 

13:30hod. 

19. Předání  majetku  k hospodaření  školským příspěvkovým organizacím   
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 432/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo  města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

skutečnost, že 18 herních  prvků, které byly školským příspěvkovým organizacím předány 

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

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  jako drobné stavby,  bylo  převedeno do 

skupiny drobný dlouhodobý hmotný majetek 

  

s c h v a l u j e   

 

1. darování  herních prvků, které byly zřizovací listinou, účinnou k 1. 1. 2016, předány k 

hospodaření  jako drobné stavby : 

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

IČO: 70958254 –  samostatné movité věci - herní prvky v celkové pořizovací ceně  

26 303,60 Kč  

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

samostatné movité věci - herní prvky v celkové pořizovací ceně  50 406,54 Kč  

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

IČO: 48805289 – samostatné movité věci -  herní  prvky v celkové pořizovací ceně  

29 183,52 Kč 

- Sociálním službám města Havířova, IČO:  60337583 – samostatné movité věci - herní prvky 

v celkové pořizovací ceně 29 122,36 Kč 

2. zpracování dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací dle bodu 1 usnesení a 

to změny Přílohy č. 1  písmeno c) „Stavby, neevidované v katastru nemovitostí, které jsou 

součástí pozemku“ - vynětí herních prvků, které byly zřizovací listinou, účinnou k 1. 1. 2016, 

předány k hospodaření jako drobné stavby, z hospodaření příspěvkových organizací: 

- Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvkové organizaci, 

IČO: 70958254 –  vynětí staveb v celkové pořizovací ceně 26 303,60 Kč a vypuštění textu: 
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zabudovaná lavička  ……… 6.575,90  Kč 

zabudovaná lavička  ……… 6.575,90  Kč 

zabudovaná lavička  ……….6.575,90  Kč 

zabudovaná lavička  ……… 6.575,90  Kč 

-  Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvkové organizaci, IČO: 70958246 – 

vynětí staveb v celkové pořizovací ceně 50 406,54 Kč a vypuštění textu: 

zabudovaná sestava stolu s lavičkami …. 8.401,09 Kč 

zabudovaná sestava stolu s lavičkami …. 8.401,09 Kč 

zabudovaná sestava stolu s lavičkami …. 8.401,09 Kč 

zabudovaná sestava stolu s lavičkami …. 8.401,09 Kč 

zabudovaná sestava stolu s lavičkami …. 8.401,09 Kč 

zabudovaná sestava stolu s lavičkami …. 8.401,09 Kč 

-  Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvkové organizace, 

IČO: 48805289 – vynětí staveb v celkové pořizovací ceně 29 183,52 Kč a vypuštění textu: 

zabudovaná lavička………....…4.863,92 Kč 

zabudovaná lavička……………4.863,92 Kč 

zabudovaná lavička……………4.863,92 Kč 

zabudovaná lavička……………4.863,92 Kč 

zabudovaná lavička……………4.863,92 Kč 

zabudovaná lavička……………4.863,92 Kč 

-  Sociální služby města Havířova, IČO:  60337583 – vynětí staveb v celkové pořizovací ceně 

29 122,36 Kč a vypuštění textu: 

zabudovaná průlezka – Vagónek ….22.057,13 Kč 

zabudovaná hra – Piškvorky ………  7.065,23 Kč 

 

3. podle § 27, odst. 2,  písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předání drobné stavby  - dřevěné chatky  v účetní  

hodnotě 55 200,- Kč  k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škole Havířov – Podlesí 

K. Světlé 1/1372  okres Karviná a zpracování souvisejícího dodatku č. 1 ke zřizovací listině, 

kterým se mění Příloha č. 1  písm. c) „Stavby, neevidované v katastru nemovitostí, které jsou 

součástí pozemku“ takto:  

k. ú. Bludovice, parcela č. 205/4, Dřevěná chatka ……………. Kč 55 200,-  

 

p o v ě ř u j e 

 

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

dle bodu 1          

                                                                                             Z: vedoucí OSRM 

                                                 T: 30. 6. 2016 

u k l á d á        

 

vyhotovení dodatků k úplnému znění zřizovacích  listin dle bodů 2 a 3 

 

Z:  vedoucí OPS  

T:  30. 6. 2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 
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433/11ZM/2016 

13:31hod. 

20. Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč.  

      smuteční síně“ schválení odůvodnění podlimitní veřejné zakázky na  

      stavební práce  
            

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 433/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

odůvodnění významné veřejné zakázky „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. 

smuteční síně“ (stavba č. 11020) ve znění přílohy  

 

u k l á d á  

 

v souvislosti se zajištěním realizace významné veřejné zakázky na stavební práce „Rozšíření 

hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“ (stavba č. 11020) odboru správy a 

rozvoje majetku: 

1. zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 9 v roce 2017 částku odpovídající ceně za 2. fázi 

stavby (vč. DPH) uvedené ve smlouvě uzavřené na realizaci veřejné zakázky   

2. zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 9 v roce 2018 částku odpovídající ceně za 3. fázi 

stavby (vč. DPH) uvedené ve smlouvě uzavřené na realizaci veřejné zakázky   

3. zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 9 v roce 2019 částku odpovídající ceně za 4. fázi 

stavby (vč. DPH) uvedené ve smlouvě uzavřené na realizaci veřejné zakázky 

4. zapracovat do obchodních podmínek právo objednatele (zadavatele) nerealizovat část 

předmětu plnění (díla), odpovídající druhé, třetí a (nebo) čtvrté fázi stavby v případě, že 

nebude Zastupitelstvem města Havířova schváleno financování jednotlivých fází stavby.   

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 
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434/11ZM/2016 

13:50hod. 

21. Podání žádosti o dotaci na projekt „V. polsko-česká odborná setkání“ 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Rapant. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

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

Já mám k tomu bodu pár připomínek. Když pominu přidanou hodnotu tohoto projektu, tak 

nikde jsem nenašel finanční rozvahu, tzn. to je to podstatné, kolik ten projekt město bude stát. 

stejně tak dohoda, která je přílohou. Pro město z ní vyplývají jenom samé závazky, 

povinnosti, odpovědnosti. Chybí mi návrh projektové žádosti. Kromě toho, že se má jednat o 

podnícení spolupráce, jsem se skutečně nedozvěděl nic dalšího. Jelikož mi to všechno přijde 

jako šité horkou jehlou, navrhuji, aby byl tento materiál odsunut na příští jednání 

zastupitelstva s tím, že do té doby by zpracovatel, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku 

pan JUDr. Vašek, připravil podklady, které budou minimálně obsahovat návrh projektové 

žádosti, základní specifika projektu, finanční rozvahu nebo rozpočet s plánovanými náklady 

partnerů a města a časový harmonogram projektu. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan náměstek Heczko. 

 

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

K Vašim dotazům nedovedu asi odpovědět na všechno, ale na některé věci asi ano. Je to 5 

odborné česko-polské setkání, tzn. že předchozí 4 odborná setkání byly v minulém 

programovacím období EU. Jedná se o projekt, který je financován z mikroprojektu, čili 

v podstatě všechny uznatelné výdaje jako je doprava, ubytování, strava, zajištění sálu, 

techniky, atd. je hrazen z této dotace. Ta může být ve výši, pro město Havířov, 10.000 euro. 

Maximální čerpání dotace pro celý projekt je pro polskou stranu 20.000, protože to je vedoucí 

partner, který bude podávat žádost o dotaci a město Karviná a Havířov, to je česká strana, má 

rovněž k dispozici 20.000 eur, čili na každé město připadá 10.000 eur. Ta odborná setkání 

v minulosti probíhala v různých jakoby podskupinách, město Havířov se pravidelně staralo o 

oblast veřejné bezpečnosti, veřejné správy a podobně. Město Karviná mělo sport, kulturu, 

volnočasové aktivity, město Jastrzebie-Zdrój mělo vždycky podnikání a subjekt těchto 

záležitostí. Setkávají se, na těchto odborných setkáních se setkávají zástupci příspěvkových 

organizací nebo i dalších organizací, které se zabývají příslušnými segmenty tohoto projektu a 

tam se dohadují a dohodnou některé společné postupy na podání žádosti z mikroprojektu nebo 

i podání žádosti ve velkých projektech. Čili spoluúčast města Havířova, v současné době se 

nepočítá se žádnou spoluúčastí, protože vše je možno hradit. Pokud si nevymyslíme nějaké 

speciální věci, které by nebyly financovatelné z dotačního titulu, tak všechno lze hradit z těch 

dotačních peněz 10.000 euro. Mělo by se uskutečnit několik takových setkání v těch 

odborných skupinách a měly by být nápomocny, tzn. ta přidaná hodnota je v tom, že účastníci 

těchto odborných setkání se dohodnou na společném postupu a přípravě žádostí na dotace 

s přeshraniční spolupráce. Především ve většině případu to je pak o mikroprojektech, 

samozřejmě, pokud budou vhodné náměty a témata, tak lze žádat i z velkých dotačních 

projektů. Termín je v podstatě, dá se říci šit horkou jehlou, s tím souhlasím, protože termín 
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podání žádostí je konec dubna letošního roku, pokud bychom to odložili na příští ZMH, tak 

můžeme jít se svou žádostí až na podzim letošního roku, ale tím nabouráme i možnost podat 

žádost dalšími partnerskými městy Karvinou a Jastrzebie-Zdrój. Ten návrh dohody o 

spolupráci, to je pouze o tom, že budeme spolupracovat zejména v přípravě žádostí. Ta žádost 

ještě není hotová, ta se bude teprve připravovat a pokud bude potřebné, tak tuto žádost, 

konkrétní žádost, pak předložíme do zastupitelstva následně, pokud podepíšeme tu dohodu o 

spolupráci na projektu. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu náměstkovi za vysvětlení, nicméně tady máme návrh pana zastupitele Rapanta 

odložit….technická. pan zastupitel Martinek. 

 

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

Poprosím o 10 minutovou přestávku pro náš klub. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, vyhlašuji 10 minutovou přestávku. 

 

PŘESTÁVKA 

 
10 min. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže budeme pokračovat v jednání. Poprosím zastupitele ať se přihlásí. Takže je nás 

přítomno teďka 40, jeden se zatím neprezentoval, takže můžeme pokračovat v jednání a byla 

vyhlášena přestávka u bodu č. 21 podání žádosti o dotaci na projekt V. polsko-česká odborná 

setkání. Hlásí se pan zastupitel Rapant. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak ještě jednou pěkné odpoledne. Já jsem si nechal vysvětlit okolnosti k tomuto bodu a 

navrhuji stáhnout, požaduji stáhnout svůj návrh usnesení. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji. Dál do rozpravy, hlásí se někdo? Pan zastupitel Martinek. 

 

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

Já bych jenom poprosil, aby ty věci se objevovaly v důvodových zprávách, protože více 

zastupitelům teda to nebylo jasné. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji. Dál do rozpravy hlásí se někdo? Nikdo, takže 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. 434/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „V. polsko-česká odborná setkání“ do 

Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg 

V-A Česká republika – Polská republika, Prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit 

2. Dohodu o spolupráci na projektu „V. polsko-česká odborná setkání“ realizovaného 

z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński 

Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika dle přílohy 

3. spolufinancování projektu „V. polsko-česká odborná setkání“ z rozpočtu statutárního 

města Havířova v minimální výši 15% ze způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých 

výdajů 

4. předfinancování projektu „V. polsko-česká odborná setkání“ z rozpočtu statutárního města 

Havířova ve výši 100% uznatelných i neuznatelných nákladů 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

o spolupráci na projektu „V. polsko-česká odborná setkání“ realizovaného z prostředků Fondu 

mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, dle přílohy 

 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                         T: 05/2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, usnesení bylo schváleno. 
 

 

435/11ZM/2016 

13:50hod. 

22. Podání žádosti o dotaci na projekt „Catering kultury“ 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 435/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Catering kultury“ do Fondu 

mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A 

Česká republika – Polská republika, Prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit 

2. Prohlášení o partnerství na projektu „Catering kultury“ realizovaného z prostředků Fondu 

mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A 

Česká republika – Polská republika dle přílohy 

3. spolufinancování projektu „Catering kultury“ z rozpočtu statutárního města Havířova 

v minimální výši 15% ze způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů 

4. předfinancování projektu „Catering kultury“ z rozpočtu statutárního města Havířova ve 

výši 100% uznatelných i neuznatelných nákladů 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

Prohlášení o partnerství na projektu „Catering kultury“ realizovaného z prostředků Fondu 

mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, dle přílohy 

 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                          T: 05/2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 
 

 

436/11ZM/2016 

13:54hod. 

23. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

      dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Smrček. 
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Ing. Petr SMRČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobré odpoledne rovněž vážený pane primátore, vážení členové vedení města, zastupitelky, 

zastupitelé, vážení hosté. Jak jistě víme tento materiál je pravidelně na zasedání ZMH již 

historicky velice dlouhou dobu a poněvadž jedná se o informativní zprávu o skutečném stavu 

podaných žádostí. Já bych měl v této chvíli, vzhledem k rozsahu tohoto materiálu, který 

dostáváme pravidelně a jeho historické výpovědní hodnotě, návrh na určitou inovaci pro 

předkladatele, samozřejmě záleží na Vás jak se k tomu postavíte. Vzhledem k tomu, že se 

opravdu jedná o rozsáhlý materiál, který obsahuje celou řadu projektů historicky někde již od 

roku 2008, doporučoval bych v této chvíli, abychom provedli jeho zjednodušení a to 

z pohledu toho, že veškeré projekty, které již byly řádně ukončeny, byly splněny veškeré 

podmínky vyplývající z výzvy daného dotačního titulu a již zde není žádná udržitelnost tohoto 

projektu, tyto projekty bychom mohli v té zprávě již vypustit, poněvadž už je všichni ve svých 

materiálech máme již delší dobu. A naopak by zde zůstaly zachovány pouze projekty, které 

buď nejsou ukončeny a běží ještě určitý proces jak schvalování, tak případně závěrečné 

vyhodnocení té akce, případně je zde určitá udržitelnost projektu, zde bych opět žádal větší 

konkretizaci pro zastupitele, abychom měli lepší kontrolu, tzn. pokud je zde udržitelnost 

vyplývající z podmínek toho dotačního titulu, aby zde bylo napsáno, udržitelnost je třeba do 

roku toho a toho nebo do lhůty té a té, jsou zde tyto indikátory, jsou zde tyto podmínky, které 

musíme ještě naplnit i v rámci udržovacího období, udržení toho projektu, abychom věděli, 

zda-li je naplňujeme a ty projekty, které již byly řádně ukončeny a vypořádány, že bychom 

z tohoto materiálu v této chvíli vypustili. Uzavřeli bychom minulé programové období a 

rovněž bychom zavedli nové programové období, kde bychom měli informace jako 

zastupitelé o připravovaných projektech, o přípravě žádostí nových v tomto období a měli 

bychom to takto přehledně zpracováno. Jestli mohu předložit tento návrh, samozřejmě je na 

předkladateli, zda-li tento návrh bude akceptován. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji, pan náměstek Bureš chce odpovědět. 

 

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

Myslím si, že Váš návrh je velmi přínosným, nám to usnadní práci a už jsem se díval tam na 

paní Havlů, už si to poznamenala, takže příště už bude v tomto novém znění všechno. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2      

Přítomno celkem 41 členů 
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Přijaté usnesení č. 436/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

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

SR, případně jiných zdrojů ke dni 29.03.2016 dle přílohy 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, 1 se zdržel, usnesení bylo schváleno. 
 

 

437/11ZM/2016 

13:55hod. 

24. Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 13. – 23.  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Rapant. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak já bych rád tlumočil stanovisko finančního výboru. Finanční výbor doporučuje ZMH vzít 

na vědomí rozpočtová opatření č. 13-15, schválit rozpočtová opatření č.16-23 a na jejich 

základě schválit nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2016. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji za zprávu. Dál do rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo takže já 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. 437/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozpočtová opatření č. 13. - 15., dle důvodové zprávy 
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s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 16. – 23., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 13. – 23. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města  

    Havířova na rok 2016: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 572 120,75 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 892 991,50 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 26 609,30 tis. Kč 

 

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

 

tř. 4 - přijaté transfery 649 019,95 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 533 429,94 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 261 715,74 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 757,17 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 29 602,00 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 440,00 tis. Kč 

 

stavební a silniční správní úřad 50,00 tis. Kč 

 

odbor organizační 210 350,00 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 5 968,87 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 270 728,63 tis. Kč 

 

odbor správy a rozvoje majetku  249 843,00 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 77 647,00 tis. Kč 

 

odbor ekonomický 407 645,07 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 8 684,00 tis. Kč 

    b) příspěvky organizacím 271 714,20 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 104,00 tis. Kč 

 

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

 

MŠ ČSA 993,00 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 263,00 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 999,00 tis. Kč 

 

MŠ Kosmonautů 799,00 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 382,00 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 183,00 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 1 740,00 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 945,00 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 540,00 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 926,00 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 002,00 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 089,00 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 825,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 819,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 738,00 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 672,00 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 918,00 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 627,00 tis. Kč 
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ZŠ 1. Máje 3 850,00 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 3 585,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 571,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 4 100,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 3 529,00 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 510,00 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 2 839,00 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 3 256,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 4 036,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 3 650,00 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 3 370,00 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 5 969,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 913,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 851,00 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 2 735,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 100,00 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 4 021,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 703,00 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 23 659,44 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 19 316,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 39 028,76 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních 

služeb Havířov 9 048,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 28 801,00 tis. Kč 

 

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

 

Ostatní dotace a dary 37 000,00 tis. Kč 

    III. Financování celkem -38 690,81 tis. Kč 

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

 

splátky jistin úvěrů -112 540,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +73 849,19 tis. Kč 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, usnesení bylo schváleno. 
 

 

438/11ZM/2016 

13:56hod. 

25.Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

     za rok 2015 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Rapant. 
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Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak já bych opět tlumočil stanovisko finančního výboru. Finanční výbor doporučuje ZMH 

vzít návrh usnesení nebo schválit usnesení v navrženém, tak jak je v navrženém materiálu. 

Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji za informaci. Dál do rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo takže já 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. 438/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2015, dle 

důvodové zprávy a příloh. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, usnesení bylo schváleno. 
 

 

439/11ZM/2016 

13:57hod. 

26. OŘ/79/EO/15 – „Přijetí úvěru ve výši 160 mil. Kč“ – schválení  

      uzavření smlouvy 
 

 
Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Rapant. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak opět stanovisko finančního výboru. Finanční výbor doporučuje ZMH schválit usnesení 

navržené v předloženém materiálu. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji za zprávu. Dál do rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo takže já 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. 439/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 
 

rozhodnutí Rady města Havířova u veřejné zakázky č. OŘ/79/EO/15 – „Přijetí úvěru ve výši 

160 mil. Kč“ o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem 

114 07 Praha, Na Příkopě 969/33, IČO: 45317054 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření smlouvy o úvěru ve výši 160.000.000,-Kč se společností Komerční banka, a.s.,  

IČO: 45317054, ve znění Přílohy č. 1  

 

p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy o úvěru ve výši 160.000.000,-Kč se společností Komerční banka, a.s., 

IČO: 45317054, ve znění Přílohy č. 1 

 

u k l á d á 

 

zajistit uzavření smlouvy o úvěru  

          Z:  vedoucí EO 

          T:  29. 4. 2016 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, usnesení bylo schváleno. 
 
 

440/11ZM/2016 

13:58hod. 

27. Budoucí financování „Akademie III. věku Havířov 2016-2018“  
            

                 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

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

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 440/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  
 

financování čtyřsemestrálního studia „Akademie III. věku Havířov 2016-2018“ z výdajové 

části rozpočtu odboru školství a kultury v letech 2017 až 2018, a to do výše 302 500 Kč 

včetně DPH   v roce 2017 a 302 500 Kč včetně DPH v roce 2018 

 

u k l á d á  
 

odboru školství a kultury zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2017 a rok 2018 financování 

provozu čtyřsemestrálního studia „Akademie III. věku Havířov 2016-2018" 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, usnesení bylo schváleno. 
 

441/11ZM/2016 

13:59hod. 

28. Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2016 z  

      rozpočtu odboru školství a kultury 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        1 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 
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Přijaté usnesení č. 441/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. poskytnutí dotace na provoz na rok 2016 z rozpočtu odboru školství a kultury soukromé 

mateřské škole MATEŘINKA s.r.o., Okružní 13, Havířov-Šumbark (IČO: 25372793)  

ve výši 292 000 Kč 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace             

            

Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                                      T: duben 2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, proti 1, usnesení bylo schváleno. 
 

 

442/11ZM/2016 

14:00hod. 

29. Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2016  

      v rozpočtu odboru školství a kultury 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 442/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2016 z rozpočtu odboru školství  

a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám a středisku volného 

času v celkové výši 1 333 180 Kč takto: 
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77 440 Kč Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková  

organizace (IČO: 70958122) - dofinancování plavání 

                

50 600 Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká, příspěvková  

organizace (IČO: 48805289) - dofinancování plavání 

 

55 180 Kč       Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  

                       (IČO:  48805513)  

49 280 Kč ……….dofinancování plavání 

                         5 900 Kč ……….dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení 

                                                      vlády č. 564/2006 Sb.,včetně zákonných odvodů 

 

47 520 Kč      Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná  

             (IČO:  62331221) - dofinancování plavání 

24 640 Kč      Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, 

                       příspěvková organizace (IČO:  70958165) - dofinancování plavání 

 

 44 000 Kč     Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  

                       (IČO:  48805424) - dofinancování plavání 

                                                                                   

 26 300 Kč     Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

                       okres Karviná (IČO:  61988600)  

           15 400 Kč ……….dofinancování plavání 

                       10 900 Kč ……….dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení  

                                                      vlády č. 564/2006 Sb.,včetně zákonných odvodů 

 

  42 240 Kč Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková  

organizace (IČO: 62331248) - dofinancování plavání 

                       

  43 400 Kč Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná   

                        (IČO: 48805475)  

 41 800 Kč ……….dofinancování plavání 

                          1 600 Kč ……….dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení   

                                                       vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů 

 

  60 500 Kč Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,   

                        příspěvková organizace (IČO: 70958114)  

57 200 Kč ………. dofinancování plavání 

                          3 300 Kč ………. dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení  

                                                        vlády č. 564/2006 Sb.,včetně zákonných odvodů 

 

  60 880 Kč Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

                        příspěvková organizace (IČO: 70958131)  

36 080 Kč ………. dofinancování plavání 

                        24 800 Kč ………. dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení  

                                                        vlády č. 564/2006 Sb.,včetně zákonných odvodů 

 

  67 600 Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková  

organizace (IČO: 48805271)  

48 400 Kč ………. dofinancování plavání 
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                        19 200 Kč ……….dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení  

                                                       vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů 

 

635 940 Kč Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov –  

                        Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČO: 75027577) 

     5 940 Kč ………. dofinancování plavání 

 630 000 Kč ………. dofinancování výjimky z počtu žáků                         

   

  21 900 Kč Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková  

organizace (IČO: 70958149)  

15 400 Kč ………. dofinancování plavání 

                          6 500 Kč ………. dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení  

                                                        vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů 

 

  15 400 Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená, příspěvková  

organizace (IČO: 75027569) - dofinancování plavání 

                          

  46 640 Kč Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  

(IČO:  62331230) - dofinancování plavání 

                         

  13 000 Kč ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace 

(IČO:  75085747) - dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení  

 vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů                                                           

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním školám  

a středisku volného času do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2016 o výše uvedené částky  

            

Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                                      T: červen 2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, usnesení bylo schváleno. 
 

 

 

443/11ZM/2016 

14:01hod. 

30. Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 
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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. 443/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

r o z h o d l o  

 

nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), ust. § 44 písm. 

d) a § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů - na pozemku parc.č. 2334/2 v k.ú. Bludovice v rozsahu 

přílohy č. 1 a 2 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, usnesení bylo schváleno. 
 

 

444/11ZM/2016 

14:02hod. 

31. Poskytnutí  dotace  základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s.,  

      Havířov z Fondu životního prostředí  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 
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Přijaté usnesení č. 444/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s.,  Havířov, IČ  63 73 02 35,  

ve výši 60 500,- Kč na léčení včelstev a rozvoj  včelařství,  a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace 

 

p o v ě ř u j e 

 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru 

životního prostředí 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, usnesení bylo schváleno. 
 

445/11ZM/2016 

14:03hod. 

32. Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2      

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 445/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky na výstavbu soukromé části 

kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky nemovitostí: 

 

        Jaroslav a Jolana Dudovi, ………………………………………………….. 

        Výše zápůjčky   …………….. 

        Splatnost zápůjčky 60 měsíců 
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        Vlastimil a Dana Charvátovi, ……………………………………………… 

        Výše zápůjčky   …………….. 

        Splatnost zápůjčky 36 měsíců 

 

p o v ě ř u j e 

   

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

smlouvy o peněžité zápůjčce. 

          Z: vedoucí EO  

T: 05/2016 

           

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, 1 se zdržel, usnesení bylo schváleno. 
 

 

 

 

 

446/11ZM/2016 

14:08hod. 

33. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému  

      shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  

      komunálních odpadů  

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

v y d á v á  

 

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění přílohy č. 1. 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Rapant. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak já bych opět rád tlumočil stanovisko finančního výboru. Finanční výbor doporučuje ZMH 

upravit účinnost vyhlášky uvedenou v článku 10, a to od 1.1.2017 a následně schválit 

navrženou obecně závaznou vyhlášku. Finanční výbor se tak rozhodl na základě projednání 

této problematiky s odpovědným odborem a po zvážení všech okolností v souvislosti se 

zajištěním této změny v polovině roku, a především s případnou, nebo s následnou 

administrativní zátěží poplatníků. Děkuji.  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji. Dál do rozpravy hlásí se někdo? Pan náměstek Heczko. 

 

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

Pokud tento návrh zastupitelstvo schválí, tak současně samozřejmě musíme upravit i návrh 

usnesení, že vydáváme tuto obecně závaznou vyhlášku a současně, že ZMH schvaluje 

účinnost toho článku 10 a to na 1.1.2017. Tzn. tu slevu na děti do tří let a úpravu i těch snížení 

poplatků těch občanů, kteří zde mají rekreační domek a nejsou tyto rekreační domky stabilně 

obydleny a tito občané nejsou, jsou z jiných měst než z Havířova. Takže musíme upravit i , 

jak jsem naznačil, že schvalujeme účinnost slevy na děti od 1.1.2017, protože v OZV je 

uvedeno 1.7.2016. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže, myslím si, že to bude vlastně ZMH vydává OZV o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, ve znění přílohy č. 1 platné od 1.1. roku 2017. Účinnost článku od 1.1.2017, tak. 

Může být? 

 

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

Čili je zde doporučení vydává a to znění dle přílohy č.1 s platností od 1.1.2017. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Tak, jak jsem navrhoval. Dobře. Tak dál do diskuze hlásí se někdo? Pan zastupitel Plawny. 

 

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

Pan náměstek Heczko se na mně tak významně díval. Já, mluvili jsme o tom, protože ten 

návrh přišel nejprve od nás. Tak my s tím nemáme problém, že to bude až od 1.1.2017. a 

podpoříme to takhle s tou změnou. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji. Dál do rozpravy hlásí se někdo? Nikdo, takže já končím rozpravu a budeme 

hlasovat o takto upraveném návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

 

 

 

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. 446/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

v y d á v á  

 

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění přílohy č. 1 

s účinností od 1.1.2017, tj. se změnou článku č.10. 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, usnesení bylo schváleno. 

 

 

447/11ZM/2016 

14:14hod. 

34. MRA,s.r.o. - povolení splátek dlužného nájemného a služeb 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Plawny. 

 

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

Máme dneska času dost, tak si dovolím, ono to, co teď řeknu možná nebude úplně přesně 

k tomu bodu, ale navazuje to na to. Ti kdo z nás, ještě možná je tu někdo jiný než já, 

v zastupitelstvu, bydlíme v městských bytech, tak si pravděpodobně všimli, že MRA vyvěsila 

někdy v březnu jakési oznámení, že lidé, kteří budou mít jakýkoliv dluh k 31.3.2016, tak ti 

nájemníci budou zveřejněni na nástěnkách v tom domě. Já osobně nevím, jak to je právně 

ošetřeno, já s tím osobně problém nemám, nicméně chtěl bych se zeptat jak to má MRA 

ošetřeno. A na druhou stranu jsem si všiml, že ten bod potom byl v radě a rada ten bod 

odložila, nevím z jakého důvodu, právě možná z nějakého důvodu právního. Jestli by nebylo 

lepší nejdříve to projednat v radě a potom vyvěšovat něco na nástěnky v domech, protože pro 

ty, kteří nezaplatili a teď se tam neobjevili, tak je to pro ně jenom taková ukázka, že to byla 

pouze planá výhružka. Díky. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Asi dáme slovo panu řediteli MRA panu Ing. Tichému. 

 

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

Dobrý den vážený pane primátore, zastupitelé, dámy a pánové. Momentálně je předmětem 

jednání mezi zástupci MRA a vedením města možnost zveřejnění dlužníků. Určitě v souladu 

se zákonem o ochraně osobních údajů. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji za vyjádření. Pan zastupitel Plawny. 
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Bc. Marek PLAWNY, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

To jsem pochopil. Nicméně se ta moje a to není ani dotaz, snad rada. Nejdříve to projednejte 

mezi MRA a radou a potom něco věšte ne ty nástěnky. To je všechno, co jsem chtěl říct. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan radní Masarovič jako jednatel MRA se chce vyjádřit. 

 

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

Vážený pane primátore, zastupitelé, občané. MRA je obchodní společnost. Jako taková musí 

jednat, konat a není možné, aby čekala na to, než se rada nebo zastupitelstvo v mnoha 

případech usnese. Postupujeme zákonnou formou, nepublikujeme jména, již samotné avizo, 

že se tak stane způsobilo, že po dlouhé době poklesl dluh na nájmu a službách o víc než 550 

tisíc měsíčně. A radu si beru k srdci. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan zastupitel Plawny. 

 

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

Já jsem neříkal, že to jako nezafungovalo. Je otázka, jak to zafunguje do budoucna, když se 

tak nestalo. A pane radní. Je sice pravda, že to je obchodní společnost, ale nezapomínejme na 

to, že ta obchodní společnost patří městu. A jinak bych si za klub vzal 10 min. přestávku a ať 

to trošku protáhneme do těch třech hodin. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže chcete tady k tomu bodu 10 min přestávku? Tak ne je otevřená diskuze, 

takže…dobře…tak ještě pan zastupitel Masarovič. 

 

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

O postupu MRA jsme informovali předem dozorčí radu i předsedu dozorčí rady pana 

Niemiece. Trošku mně mrzí, že Vám to neřekl. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Už je sice….už jste vyčerpal svůj limit, ale tak budiž, no, prosím. 

  

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

Úplně popravdě jsem čekal tu odpověď, ale nechápu, absolutně nechápu, co má s tím 

společného dozorčí rada. Dozorčí rada s tím nemá společného vůbec nic. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Pan zastupitel Masarovič. 

 

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

Tak znova pomalu a zřetelně. Obchodní společnost je povinna se chovat zákonně jako taková. 

My jsme postupovali a postupujeme zákonně a jestli dlužníci platit nebudou, to já Vám 

nemůžu predikovat, ale ti lidé, kteří jsou zveřejněni přes čísla bytů jsou lidé, kteří prošli 

několika stupni jakéhosi smírčího řízení, aby se přiznali k tomu dluhu, který mají. A my jako 

obchodní společnost jsme povinni ten dluh vymáhat, my nemáme žádné nástroje to odložit. 

My jsme povinni. Pakliže to dělat nebudu, vystavím se postihu. To je velmi jednoduché. 

Chováme se eticky, nediskriminačně a hospodárně. To je naše povinnost. Prosím netahejme 

do peněz politiku. Děkuji. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 447/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb příp. poplatku z prodlení 

s podmínkou, že v případě porušení splátkového kalendáře se stává splatným celý dluh, těmto 

dlužníkům: 

Radka Ďuricová, t.b. ………………………………………., úhradu dluhu …………..  

ve splátkách 500  Kč měsíčně, počínaje 3/2016 s poslední splátkou ve výši 156 Kč 

Libuše Nytrová, t.b. ………………………………………., úhradu dluhu ……………  

ve splátkách 500  Kč měsíčně, počínaje 3/2016 s poslední splátkou ve výši 105 Kč 

Dušan Sekréneš, t.b. …………………………………….., úhradu dluhu …………… 

ve splátkách 500  Kč měsíčně, počínaje 3/2016 s poslední splátkou ve výši 442 Kč 

Petr Šlapeta, t.b. …………………………………………, úhradu dluhu …………….  

ve splátkách 500  Kč měsíčně, počínaje 3/2016 s poslední splátkou ve výši 302 Kč 

Marie Pfeiferová, t.b. ……………………………………., úhradu dluhu ……………  

ve splátkách 500  Kč měsíčně, počínaje 3/2016 s poslední splátkou ve výši 104 Kč 

Simona Regošová, t.b. ……………………………………, úhradu dluhu ……………  

ve splátkách 500  Kč měsíčně, počínaje 3/2016 s poslední splátkou ve výši 200 Kč 

Jarmila Ryszková, t.b. ……………………………………., úhradu dluhu …………….. 

ve splátkách 500  Kč měsíčně, počínaje 4/2016 s poslední splátkou ve výši 291 Kč 

Nikola Černá, t.b. …………………………………………, úhradu dluhu ……………..  

ve splátkách 1 000  Kč měsíčně, počínaje 4/2016 s poslední splátkou ve výši 776 Kč 

Petr Mikula, t.b. ………………………………………….., úhradu dluhu ……………  

ve splátkách 1 000 Kč měsíčně, počínaje 4/2016 s poslední splátkou ve výši 373 Kč 

Zdeněk Pavlech, t.b. ………………………………………, úhradu dluhu ……………  

ve splátkách 500  Kč měsíčně, počínaje 3/2016 s poslední splátkou ve výši 28 Kč 

 

p o v ě ř u j e  

 

Městskou realitní agenturu, s.r.o. k uzavření dohod o splátkách dluhů  

 

Z: ředitel MRA, s.r.o. 

T: 4/2016 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, zdrželi se 3,  usnesení bylo schváleno. Já se chci zeptat pana Plawneho, jestli 

neuděláme radši ty dva body a pak bude přestávka do třech hodin. Takže to berete zpět svůj 

návrh? Dobře, děkuji. 
 

 

448/11ZM/2016 

14:15hod. 

35.  Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 
            

           

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

 

Přijaté usnesení č. 448/11ZM/2016:      

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. zápis ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č.1 

2. zápisy o provedených kontrolách dle přiloženého protokolu dle Příloh č. 2.1, 2.2 

3. zprávy o provedených kontrolách plnění usnesení dle Příloh č. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, 1 nehlasoval, usnesení bylo schváleno. 
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449/11ZM/2016 

14:16hod. 

36. Informativní zpráva o činnosti vedení města 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 449/11ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

předložené informativní zprávy o činnosti vedení města Havířova za období  

od 11.02.2016 – 06.04.2016 dle příloh 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, 1 nehlasoval, usnesení bylo schváleno. A vyhlašuji do 15 hodiny přestávku. 
 

 

PŘESTÁVKA 

 
43 min. 

 

 

37. I N T E R P E L A C E 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže prosím o prezenci, budeme pokračovat v jednání. Takže je nás přítomno 39, jsme 

usnášeníschopní a můžeme zahájit přerušené jednání zastupitelstva. Máme bod 38 

Interpelace, takže prosím, přednost mají zastupitelé. Pan zastupitel Polak. 
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INTERPELACE č. 1                                                                                   MMH/35579/2016 

 

Miroslav POLAK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den pane primátore, dobrý den vážená rado, vážení kolegové, dobrý den kolegyně, 

dobrý den vážení občané. Já bych chtěl vystoupit ve jménu občanů Prostřední Suché, kteří 

mně požádali o to, aby došlo ke změně při svozu bioodpadu, který byl posunut tento rok z 1.4. 

na 1.5. Tato situace začíná být taková neúnosná, protože to období se posouvá, zima se nám 

posunula, víme, co se tvoří na zahrádkách, začínají vznikat černé skládky a řádně velké. 

Občané to dávají vlastně do normálního odpadu, takže stejně se to odváží, protože to nemají 

kde skladovat a odůvodnění, že komunální služby nemají finanční prostředky, je trošičku 

takové choulostivé. Ušetřili jsme na zimní údržbě, myslím si, že pokud nemají dostatek 

peněžních prostředků, tak mají požádat o navýšení a uspokojit občany. Já můžu i sám říct, že 

tato situace už je neúnosná a mohlo by se to změnit a okamžitě začít odvážet. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, já se zeptám paní vedoucí OKS jestli chce reagovat? Já možná v krátkosti k tomu 

obecně, protože samozřejmě ten problém je dost markantní zvláště teďka na jaře, navíc tady 

bude jeden občan se na toto téma taky dotazovat. Myslím si, že to co říkáte, máte naprostou 

pravdu, je ale s podivem, že jsem se setkal s úplně opačným názorem. Byl jsem požádán 

občany, proč se vůbec sváží tráva, že jiné obce to nedělají vůbec a proč mají doplácet na 

majitele zahrad. Takže dokonce i opačný názor jsem zaznamenal. Ono to není někdy až tak 

jednoznačné, ale samozřejmě víme, že dneska tráva je velký problém i se změnou klimatu ta 

tráva roste a ten posun termínu si myslím, že je rozumný. Já se zeptám paní Zdeny Mayerové, 

jestli za OKS by nám mohla říct jaký je aktuální stav. Určitě budeme jednat v radě a potažmo 

v zastupitelstvu, pokud bysme dělali přesuny v položkách v případném navýšení prostředků 

na svoz. Takže prosím paní vedoucí. 

 

Ing. Zdena MAYEROVÁ, vedoucí odboru komunálních služeb 

Dobrý den, já Vás zdravím. Já bych chtěla panu zastupiteli odpovědět. Vlastně když jsme byli 

na občanské komisi na veřejné schůzi občanské komise v Dolní Suché v zimě, tak právě 

z občanské komise Dolní Suchá vzešel požadavek, abychom letos posunuli ten termín, 

abychom nevozili v dubnu, ale abychom vozili až hlavně na podzim , kdy toho odpadu je 

nejvíc, protože když jsme ukončili svoz na podzim na začátku listopadu, tak byl velký ohlas, 

proč nevozíme dál. Protože listí stále padalo a bylo ho hodně. Ale je to opravdu vázané na 

finanční prostředky, kdy tato služba je, bych řekla, poměrně dost drahá a vlastně ani 

v současnosti nemáme pokryto veškeré finanční prostředky na to, abychom mohli vozit až do 

toho 25.11. Teď nám reálně chybí víc jak milion, 1.200.0000. Takže není to tak jednoduché 

posunout, ale zvolili jsme tentokrát ten podzim, protože na ten podzim je opravu toho odpadu 

víc, takže abychom mohli vozit na ten podzim, tak jsme museli samozřejmě posunout tento 

termín. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, určitě…a technická. Pan zastupitel Polak. 

 

Miroslav POLAK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já si myslím, že lze reagovat pružně a takové, jestli jsou finanční nebo nejsou, je to jeden 

názor. Peníze by se na to měly najít. A co říkají občané? Já si myslím, že se zeleň přece dělá i 

občanům i mezi obytnými domy a já přece nemůžu za to, že bydlím v rodinném domku. A 

upravujou se jim plochy před obytnými domy, takže oni určitě nepřijdou zkrátka. A myslím si 

další věc je, že dá se reagovat i pružně v období červenec, srpen, kdy svážíme každý týden a 
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je sucho nikdo nic neseká, nic se neodváží a odváží se čtvrtinové popelnice. Takže je třeba 

reagovat pružně. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já možná v této chvíli promluvím taky jako vlastník nemovitosti, taky vlastním zahradu a žiju 

v rodinném domku a mně to nevadí jako jo, protože tím že jsem tak pracovně vytížen, vracím 

se k systému, jaký byl kdysi dávno. Tzn. dneska lidé mají potřebu sekat každý týden, já si 

počkám do června, kdy mám metr na zahradě a dodržím více méně pravidla správného sekání. 

Protože dříve lidé pěstovali králíky, ovce a jiné věci, takže já udělám senoseč. Zatímco 

sousedi se honí čtyřikrát, tak já poseču jednou v červnu a pak už seču krásně zelený trávník. 

Takže je to individuální. Navíc jsem ještě zjistil, že vlastníci většinou používají motorové 

sekačky, já teda ekologicky používám elektrickou, chodím s tou šňůrou, ale vlastně oni 

zamořujou ty pozemky odpady, tzn. že ty pozemky jsou prakticky zamořené výfukovými 

plyny z těch sekaček. Takže je to individuální. Já jsem vlastník a mně to vyhovuje, ale chápu, 

že jsou lidé, kteří potřebujou anglický a americký trávník, takže budeme se tím určitě zabývat. 

Technická pan doktor Dlábek. 

 

MUDr. Milan DLÁBEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den vážení zastupitelé, zastupitelky, vedení města, vážení občané. Tady bych chtěl 

upozornit na pár takových drobných detailů, že naši předkové tedy sekali srpy a kosami nikoli 

sekačkami, ale odhlídnouc tady od této skutečnosti, chtěl bych upozornit na to, že snůška 

alergenů, které produkují tyto rostliny, hlavně výtrusů, které se vznášejí potom v ovzduší a 

tady při našem ovzduší, které už tak máme dost nekvalitní, tak způsobují opravdu rozsáhlé 

alergie a astmatiky nám tvoří z dětí, které by jinak byly zdravé. Proto bych se přimlouval za 

to, abychom nějakým způsobem upravili svoz tady té zeleně a odpadů, ale nejenom na jaře, 

ale dejme tomu opravdu i do pozdních podzimních měsíců, protože tam je opravdu listí a 

podobných věcí daleko nejvíc. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Určitě se tím budeme zabývat. Já souhlasím s Vaším názorem. Já jsem to chtěl trošku odlehčit 

samozřejmě. I teďka bych pane doktore s Váma nesouhlasil úplně, protože velká míra čistoty 

způsobuje právě vznik alergií. To víme všeobecně. Viz Michael Jackson, ten chodil i 

s rouškou a jak dopadl, takže…Já to doopravdy nechci zlehčovat. Jsou i určité lékařské studie, 

které to popírají. Tráva je problém obecný, takže určitě se tím budeme zabývat. Pan zastupitel 

Baránek. 

 

INTERPELACE č. 2                                                                                   MMH/35580/2016 

 

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

Dobrý den dámy a pánové, ještě jednou. Ještě na to konto, jestli máte nějaký program jak to 

udělat na celé město, tak milerádi ho předejte na odbor komunálních služeb a budou se tím 

zabývat, co se týče svozu tady těchto….protože opravdu nevím, jak to globalizovat na celé 

město, co se týče odpadu té zeleně. Každý je úplně jinej. Dvě věci, které bych rád tady 

prodiskutoval. První věc je dětské dopravní hřiště a tam bych měl jednu otázku, protože ty 

kola, které jsou tam půjčovány jakoby zadarmo dětem, tak se vrací v dost dezolátním stavu, 

tak jsem se chtěl zeptat, zda-li by třeba nebylo možno tam dát nějakou formu třeba nějaké 

zálohy nebo žetonu nebo něco, aby ten správce to potom aji mohl zpětně zkontrolovat. To je 

první věc. A druhá věc. Právě v souvislosti s tím, jak se nám to počasí teďkom vylepšilo, tak 

v oblasti, kde bydlím, což je Letní ulice na Šumbarku druhá etapa, je poměrně značná 

koncentrace obyvatel, ale i psů respektive jejich exkrementů. V minulé době jsem zaznamenal 
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kritický, opravdu kritický stav zelených ploch, tzn. tam bych buď navrhoval formu nějaké 

represe, ať tam ti, kdo jsou za to zodpovědní prostě konají a nebo prostě, aby OKS tady tuto 

situaci opravdu vylepšila, protože po těch zelených plochách není možno bez újmy chodit. 

Takže děkuju, to je všechno.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Taky děkuji, máme zaznamenáno, odpovíme písemně. Jsou to určitě podnětné informace a 

spolu s odbory zkusíme najít řešení. Paní zastupitelka Feberová. 

 

INTERPELACE č. 3                                                                                   MMH/35582/2016 

 

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

Pěkné odpoledne Vám všem v sále, vážený pane primátore, vedení města, vážené 

zastupitelky, zastupitelé. Já bych se chtěla trošku vrátit ještě k otázce budovy autobusového 

nádraží, té slavné rotundě. Je tam teď postaven stánek s pekařstvím, kde je asi tři stolečky, 

takové spíš barové a my jsme hovořili už před rokem o vybudování nějakého závětří pro 

občany, protože občané se nemají kde schovat, nemají si kde sednout, prší na ně ze všech 

stran a přála bych Vám někdy nejet autem, ale to si musíme asi počkat až bude den bez aut 

v Havířově někdy v září, abyste se projeli Havířovem a možná by bylo dobré, aby ten den 

pršelo, abyste si šli stoupnout na nějakou zastávku nebo poblíž autobusového nádraží. A ještě 

bych si přála, aby jste si šli koupit taky měsíční jízdenku tam k té budce v rotundě. Protože ty 

mikrofony zabírají široký okruh hluku, ať už z projíždějících autobusů, aut i procházejících 

lidí, takže chudáci ženské, které tam prodávají měsíčníky. Neslyší občany, občané neslyší tu 

paní a je to k zoufání. Tady k tomu to je všechno. A ještě když mám čas, bych se chtěla ještě 

vrátit k minulému mému vystoupení co se týká webových stránek, jsem upozorňovala, že 

trošku byly nějaké nedostatky, ale myslím, že už jsme si to tady řekli s panem primátorem, že 

se na to dohlídne a že ředitelé škol jsou za to zodpovědní, aby všechno bylo aktualizované, ale 

nevím, kdo píše odpovědi na interpelace, je tam podepsán pan náměstek Vachtarčík, ale 

v odpovědi jsem dostala vlastně odpověď na úplně jinou věc. Já jsem se vůbec nezabývala 

MŠ, protože ty stránky jsem neprojížděla. Na začátku jsem jenom řekla, že sleduju všech těch 

17 ZŠ a v odpovědi mi přišla odpověď na chyby webových stránek MŠ, na nějaké výroční 

zprávy zveřejněné, nezveřejněné, takže to bylo úplně zbytečné a myslím, že všechno jsme si 

tady minule ohledně těch interpelací, ohledně té mé výtky, to nebyla ani výtka, jenom spíš 

upozornění, řekli. Takže takto. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře. Na první část odpoví pan náměstek Bureš. 

 

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

Asi jsem čekal tady tu interpelaci a nechal jsem si od mojich pracovníků zjistit informace. 

Takže výstavba čekárny na autobusovém nádraží je připravovaná a v souladu 

s harmonogramem, předpokládané dokončení výstavby je do 30.6.2016. Dovybavení 

přepravních okének na autobusovém nádraží samostatným prostředkem bylo dokončeno 

v pátek 15.4.2016, takže informaci asi už jste nezaznamenala. Takhle mi to bylo dneska 

řečeno. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Samozřejmě odpovíme písemně a uvidíme jak se situace dál vyvine i co se týče 

webových stránek, protože opravdu to je úkol dlouhodobý a jak jsem se bavil s našimi 

zaměstnanci IT, tak je určitá struktura, vlastně strom, na který se vlastně nabalují další 
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informace a chtělo by to udělat novou, od začátku, strukturu našeho webu. S technickou pan 

zastupitel Plawny. 

 

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

Já bych chtěl poděkovat paní Feberové, protože já jsem si doteď myslel, že ta bouda, co tam 

vznikla, že to je pro dělníky, kteří tam něco budou stavět. A teď jsem zjistil, že to už je 

napořád. Díky. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Teďka nevím o čem hovoříte. O té…vedle…Je zajímavé, protože já sleduju internetové 

diskuze, že tam byly kritické hlasy, ale musím říct, že tam je i spoustu pozitivních informací, 

kdy se někteří občané podivují, že neustále se jim něco nelíbí a že to je moderní styl té 

budovy. Takže je to o názoru. Samozřejmě, že je potřeba, aby byli, když je déšť, aby lidé byli 

chránění, ale jestli ta budova se někomu líbí více nebo méně, to už bych nechal na vkusu 

člověka. Bylo tam i spoustu pozitivních, které si více méně stěžovali, proč neustále nějaký 

objekt se někomu nelíbí, že je to z principu prostě špatně. Ale já říkám, pokud tam je 

tahlencta postavená budova a bude zajišťovat vlastně tu pekárnu, tak nevím, co by na n í už 

mělo být lepšího. Ale to je můj zase subjektivní názor. Někdo může mít úplně jiný. Pan 

zastupitel Rapant. 

 

INTERPELACE č. 4                                                                                   MMH/35583/2016 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak ještě jednou pěkné odpoledne. Já budu stručný. Já jsem v prosinci interpeloval, tady mám 

odpověď na interpelaci, instalaci chybějícího sloupu veřejného osvětlení na ulici Mánesova 

12,14,16. Bylo mi slíbeno, respektive občanům bylo slíbeno, že ihned, jakmile budou dobré 

klimatické podmínky, tak že se pustí odpovědní do stavby téhleté lampy veřejného osvětlení. 

Je to od Vás pane náměstku Bureši, tak byl bych rád, myslím si, že teď už ty klimatické 

podmínky jsou způsobilé k tomu, aby se tam ty stavební práce mohly začít a abychom 

občanům zase vyhověli. Děkuji. 

 

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

Děkuji. Na to můžu reagovat, že investiční záměr už se vlastně zpracovával a podle toho se 

potom bude vykonávat práce. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji, takže taky odpovíme samozřejmě písemně a poprosíme OKS ať se na to podívá. 

Další je pan zastupitel Jantoš. Takže máte slovo, prosím. 

 

INTERPELACE č. 5                                                                                   MMH/35585/2016 

 

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

Takže dobrý den pane primátore, vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení hosté. Na 

minulém zastupitelstvu na mně byly vzneseny dotazy, tak si říkám. Když mám dotaz já a 

nedostávám odpovědi, bych nemusel odpovídat, ale chci jít příkladem, tak proto se budu 

snažit na ty dotazy, které mi dal jednatel MRA odpovědět. Takže tady máme první. Já jsem to 

nazval historický okamžik, protože opozice odpovídá na dotazy jednatelů, jo. Takže, kdo a jak 

řešil pohledávky dluhů na nájemném a službách po lhůtě splatnosti, kde se pohledávky 

vykazovaly a kde reporting z období 2012,2013,2014 najdu? Mě to překvapuje, že se jednatel 

společnosti po roce a půl ptá mě, který tam byl jako provozně technický náměstek, když toto 
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vlastně řeší všechno právní oddělení. Ve směrnici je to uvedeno, takže tato otázka měla být 

spíš na JUDr. Vaška, který působil jako právník na MRA, tak požádám ho, jestli by mu mohl 

odpovědět a jestli bych mohl dostat kopii té odpovědi taky potom. A pro zlepšení tady toho, 

ať to nejsou otázky na někoho jiného, bych, jestli by nešlo nějaké školení udělat vstupní pro 

jednatele, protože si nemyslím, že pan Masarovič to řekl schválně, prostě nevědomost. 

Nemůžeme vědět všichni všechno. Proč jsem kompletně změnil dodavatele na MRA a omezil 

hospodářskou soutěž, kde najdu materiál hodnotící bývalé dodavatele, zdůvodňuje či zasazuje 

do rámce zákona č.137/2006 Sb o veřejných zakázkách a předložil mi tyto dokumenty? To je 

pořád dokola, jo, je to lež, polopravda, které vlastně hnutí ANO kolem sebe rozšiřuje. Během 

mého působení se využívali dodavatelé, kteří byli v seznamu dodavatelů. Samozřejmě přišli 

noví, někteří přestali pracovat, ale někteří působí i dodneška, jo. Takže vlastně takový je 

život, někdo skončil činnost, přišli další. A rád bych viděl ten paragraf v zákoně č. 137, který 

mi vlastně nařizuje hodnocení dodavatelů. Ani v zákoně o veřejných zakázkách ani ve 

směrnici nic takového není. Takže. Proč jste nadepisoval zkrácené názvy firem a zakázky 

nesoutěžil? Nevím, co tím myslí, že jsem používal zkratky. Možná jako s.r.o. nebo a.s. To je 

normální, to se používá i u smluv. A že jsme nesoutěžili, to vlastně zas další lež hnutí ANO. 

Já už kolikrát jsem tady vysvětloval, že existuje směrnice, směrnice podobná je i na městě. 

Mojí práci kontrolovali členové dozorčí rady. Je tady JUDr. Bujok, který byl předseda dozorčí 

rady, který mi pravidelně co půl roku chodil, požadoval dokumenty, všechno se mu ukazovalo 

a byl se vším spokojený. Není žádný záznam. Doktor Šimek, pardon, profesor Šimek, 

omlouvám se. Další, co kontroloval mojí práci. Neexistuje jediný záznam, že by bylo něco 

špatně. Dozorčí rada fungovala. Pořád dokola. Proč jste zadal napřímo jednomu dodavateli 

opakovaně i zakázky v hodnotě nad 200.000, což bylo v rozporu s tehdy platnou směrnicí? 

Těžko se odpovídá na tuto otázku. Ročně bylo až 1500 žádanek na práci. O jakého dodavatele 

se jedná? O jaké zakázky se jedná? Byla to havárie nebo nebyla? Protože když je havárie, tak 

prostě musíme konat hned, abychom neudělali větší škody. Potřeboval bych vidět ty faktury 

na dané zakázky a všechny dokumenty k tomu. Další kdo kontroloval moji práci u těchto 

zakázek byl ředitel Merta. Kdybych porušil tuto směrnici, tak by ředitel tu fakturu nepodepsal 

a bez jeho podpisu ta firma nedostane zaplaceno. Jako náměstek jsem měl právo přidělovat 

práce do 200.000 na přímo, ale bez podpisu ředitele by to nebylo zaplaceno. Na základě 

jakého předpisu jste vybral jako dodavatele Michaelu Horňákovou, řešil tento předpis střet 

zájmů? Takže paní Horňáková splňovala všechny náležitosti, aby mohla být dodavatelem pro 

MRA, tzn. že měla živnostenský list na danou profesi, ve které jsme ji oslovovali. Vy 

postupujete úplně stejně. Jako příklad uvedu společnost Havířovský sociální podnik, s.r.o., 

kde figuruje jako jednatel společnosti syn manažerky pro ekonomiku MRA paní Horákové, 

paní Horákové i je rodinný příslušník pana primátora Pawlase a pan Horák je jeho bratranec. 

Podotýkám, že tato společnost byla založena 2.4.2015. pan Horák je ještě navázán na 

společnosti Elros Development a.s. a Eltechstav Silesia a.s. Tyto společnosti měly zakázky za 

rok 2015 a za 1-4 měsíc v roce 2016 v hodnotě 5.099.357Kč. Znamená to, že firmy spojené 

s KSČM a přímo s panem primátorem Pawlasem mohou pracovat pro MRA a ostatní ne? A 

jestli vy tvrdíte, že docházelo ke střetu zájmů, tak mi napište, podle jakého paragrafu. Já když 

jsem tady vystoupil minulé zastupitelstvo ohledně pana Ondračky ve společnosti Zámek, tak 

jsem přesný paragraf uvedl. Vy jste to dali potom do pořádku na zasedání rady. Odpověď 

jsem dostal, jo. Takže prostě buďte konkrétní. Tady vidíte graficky znázorněné propojení 

firem s paní Horákovou, pan Horák, pan primátor, Elros Development, MRA, jo. Jo bohužel, 

nejde to vidět, já vím. Na základě jakého výběru dodavatele jste zadával v období 2012-2014 

zakázky na přímo členovi RMH Vojtěchu Kozákovi, z jakého důvodu jste eliminoval 

hospodářskou soutěž? Zase další lež hnutí ANO, že jsme eliminovali hospodářskou soutěž. 

Opět opakuju, směrnice stejně jako MMH, která ukládá tyto podmínky, kdy se zadávají 

přímo, když jsou tři dodavatelé, když je pět dodavatelů. A ukažte mi jedinou fakturu na pana 
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Kozáka, která by byla větší jak 200.000. Žádná neexistuje. V roce 2012,2013,2014 ve 14 

případech zakázek zastupoval celkem 6 firem pan Juraj Masár jako zhotovitel nebo 

stavbyvedoucí. Všechny dodavatele jste vybíral vy. Co Vám na to mám říct, zase další lež. Já 

jsem žádné nevybíral, vy jste všichni asi postižení syndromem čapího hnízda. Já jsem 

žádného dodavatele nevybíral. Jestli si dobře pamatuji, jedná se o rekonstrukce plynových 

rozvodů v obytných domech. Tyto všechny zakázky se soutěžily a výběr vždycky proběhl na 

poradě vedení na magistrátu, kde byl primátor, náměstci, tajemník. Tam se udělal zápis a ke 

všemu jsou dokumenty na MRA, tak se na to podívejte, kdo je vybíral. Žádám Vás o 

vysvětlení na jakém základě, jakých kriterií byl téměř výhradním dodavatelem revizí plynů 

pro MRA Jan Hořavka a od roku 2013 Revize plynu Hořavka s.r.o.? Takže když jsem 

nastoupil na MRA tak jsem byl proškolen svým předchůdcem a potom i ředitelem Ing. 

Mertou a jedním z bodů byli i dodavatelé služeb. Oba dva měli shodný názor, že společnost 

Hořavka patří mezi nejlepší dodavatele. Tato společnost pracuje pro MRA od roku 1997 a po 

zkušenostech můžu říct, že patří mezi nejlepší dodavatele. Takže prostě já jsem ho tam 

nedotáhnul, on pracoval už strašně dlouho. Můžete mi vysvětlit z jakého důvodu se zvýšila 

průměrná měsíční faktura městských prostředků za opravy volných bytů? V roce 2012 průměr 

za měsíc 2.277.376, v roce 2013 už 3.300.693, v roce 2014 3.954.412 Kč za měsíc. Úplně 

jednoduše. To jste si mohli vyhledat na investičním oddělení, že se každoročně zvyšovaly 

počty opravených bytů. Je to v evidenci a existují faktury. Když jsem začínal na MRA, tak se 

opravovalo cca 300 bytů ročně a pokud vím, na konci roku 2014 se počty opravených bytů 

vyšplhaly skoro až na 600. Takže tím pádem máte měsíčně zvýšené náklady na tady toto. 

V letech 2012,2014 zaplatila MRA za projektové práce celkem 11.210.570 Kč celkem 8 

subjektům, přičemž jeden subjekt, společnost Atris fakturovala 52% z této částky. Žádám Vás 

o vysvětlení, proč nebyla ani jedna zakázka vybrána v otevřeném výběrovém řízení a 

vzhledem k věcné časové a geografické souvislosti, kterou předpokládá zákon 138/2008 Sb, 

proč docházelo k dělení zakázek na projekční práce? Bohužel na toto Vám nemůžu 

odpovědět. Nebyl jsem ve společnosti ani jednatel a ani ředitel, který objednávky na projekty 

podepisoval. Toto šlo mimo mě. Měli jste se zeptat Ing. Merty, kterého jste tam měli půl roku. 

A zákon 138/2008Sb, kterým se mění zákon č.19/1997Sb. o některých opatření souvisejících 

se zákazem chemických zbraní. Bohužel k tomu Vám nemůžu odpovědět. Bohužel. A co říct 

na závěr? Mně to tady připadá, že Vám tady vlastně dělám poradce a úplně zadarmo a tak si 

toho važte, protože na Zámku se za to musí platit. Děkuji za pozornost. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. To je spíš konstatování. Nějaký dotaz jsem z toho nezaznamenal. 

 

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

(mimo mikrofon hovoří, že odpovídal panu Masarovičovi na minulou interpelaci a šel mu 

příkladem, že on na interpelace odpovídá, bohužel, ale nedostává odpovědi) 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře. Já se jenom vyjádřím k té části, která se týkala přímo mé osoby. Myslím si, že trošku, 

samozřejmě nepopírám, že asi se tato firma hlásí o nějakém objemu financí, nějaké zakázky, 

jak soutěžit, to je otázka na pana ředitele a tady pana jednatele. Určitě co se jako mně osobně 

dotýká, když mluvíte o přímé souvislosti. Takže já bych se Vás zeptal na tu přímou 

souvislost, protože nejsem ani podílníkem v žádné firmě, žádným způsobem nemůžu 

eliminovat své příbuzné. Díval jsem se náhodou vyloženě na stránky MRA, že tam je nějaký 

dodavatel, můj jmenovec, taky Pawlas a poměrně ve významných částkách. Předpokládám, že 

to je asi taky můj nějaký bratranec, protože Pawlasové jsou většinou tady příbuzní. Já se ptám 

na tu přímou, Vás osobně, na tu přímou souvislost, protože tohlenc já nemůžu ovlivnit, kdo se 
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kde hlásí a pokud splňuje zákon o obchodních soutěžích tak nemůžu eliminovat ani na to 

nemám vliv. To je v kompetenci pana jednatele, pana ředitele. Takže já se Vás pane jednateli 

ptám nebo bývalý jednateli, kde je ta přímá souvislost mezi mou osobou a budu jí od Vás 

žádat písemně. Pokud ne, tak se budu bránit právní cestou. Děkuji. Pan zastupitel Šlachta. 

 

INTERPELACE č. 6                                                                                   MMH/35587/2016 

 

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

Dámy a pánové dobrý den. Svého předřečníka asi, ten měl perfektní rétoriku, musím 

pochválit. Trošku popletu hrušky s jabkama. Prosím Vás před dosti hodnou dobou jsem 

upozorňoval na ozdravné pobyty seniorů. Dneska to rozšířím i na děti. Konkrétně jsem 

upozorňoval na hotel Kamzík. Hotel bez úrovně, bazén 12 stupňů, jídlo rýže, rýže, rýže, bylo 

mi tehdá přislíbeno nějakýma lidma, že do konce na to budou i peníze, protože těch možností 

tady o těch pobytech seniorů je víc. Buď se sníží počet seniorů jak nejsou peníze a ti senioři 

se pošlou na nějaké ozdravné pobyty, které budou skutečně ozdravné. Nechcu být zlý. Co se 

stalo? Děti přijely z Kamzíku letos a přivezly štěnice. Co k tomu chci dodat? Nic se neřeší. Já 

vím to je taková malinká věc, kterou ale nic se neřeší. Minule jsem žádal ten pultík s tou 

vodou, aby tu byl a neřeší se, neodpovídá se, je to jednoduše katastrofa. Teď popletu ty jabka 

s těma hruškami. Občané tohoto města se bojí migrace nebo respektive imigrace. A já Vám 

něco řeknu, řeknu to i občanům. Občané nebojte se. Ti migranti, pokud hypoteticky tady 

přijdou a zjistí, kdo a jakým způsobem tu vládne, zase odsaď utečou. Nebojte se. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Požádám paní vedoucí odboru školství, jestli může reagovat. 

 

Ing. Martina DRESSLEROVÁ, vedoucí odboru školství a kultury 

Dobrý den vážený pane primátore, vážení zastupitelé. Já asi bych měla reagovat k těm 

štěnicím, protože to se týkalo našeho ozdravného pobytu. Samozřejmě, že jsme ten problém 

řešili okamžitě jak nastal a bylo to velmi složité tady toto řešit, především i z toho důvodu, že 

nebylo jisté, odkud ty štěnice jsou. Protože štěnice se vyskytují i v městských bytech, takže ta 

firma, teda poskytovatel těch ozdravných pobytů reagoval okamžitě, tzn. proběhla hygiena, 

kontrola, proběhla desinfekce a už je to v pořádku. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím.  

 

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

Já jsem měl dát asi technickou, ale to nevadí, ještě jednou. Prosím Vás ten hotel Kamzík je 

skutečně na mizerné úrovni. Už jsem Vám říkal, strava byla katastrofální, dookola, protože ti 

senioři, řekněme děti mají tělocvičnu, ale senioři v mém věku už tělocvičnu nějak nepotřebují. 

Ten Karlov to je vesnice, která v devátém měsíci, tam naprosto je všechno zavřené, tam není 

hospoda, tam není obchod, do té vesnice jsou 4 km do kopce. Bazén, který je tam 

reklamovaný měl skutečně 12 stupňů. Úroveň obsluhy atd., byla katastrofální. Já chápu, že 

když děláte výběrové řízení na odlety věci, berete nejnižší cenu. Proboha to nejsou cihly, to 

není malta, to jsou senioři, kteří Vám to město tady postavili. My jsme ho stavěli, chtěl bych, 

aby ti senioři si tudletu práci, kterou kdysi udělali zasloužili a když už je posílíte na ozdravný 

pobyt, tak aby to byl skutečně ozdravný pobyt. Děkuju. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Já možná požádám paní vedoucí sociálního odboru, paní vedoucí Urbancovou. 

K tomu, jestli má takové informace, že ty pobyty jsou tak tragické. Já teda pracuju s jinými 

informacemi. Takže prosím paní vedoucí. 

 

Ing. Bernarda URBANCOVÁ, vedoucí odboru sociálních věcí 

Dobrý den, já musím říct, že opravdu odbor sociálních věcí nemá žáden negativní podnět ze 

strany seniorů. Opravdu písemně jsme nedostali vůbec nic, ústně máme odezvy, bych řekla 

spíš, kladné. Nevím jestli teda pan zastupitel má nějaké konkrétní, my nemáme, opravdu ne. 

Je pravda, že samozřejmě vzhledem k cenovým relacím, nemůžeme ubytovat seniory třeba 

v nákladnějších hotelech, takže se snažíme vybírat, samozřejmě ano, jak říkáte, podle ceny, 

ale v žádném případě nebereme v potaz zařízení, která by nebyla vhodná pro seniory. Takže 

opravdu, my jako odbor sociálních věcí nemáme tyto negativní, nemáme jedinou stížnost na 

ten hotel Kamzík ze strany seniorů. Potom bych byla ráda, za konkrétní nějaké, pokud Vy 

máte něco, ale my opravdu jsme neřešili vůbec nic. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Takže potom vidíte já nemám žádné informace. Dle vyjádření sociálního odboru 

pobyty probíhají naprosto standardně a jsou senioři spokojení, takže budete muset být 

konkrétní pane zastupiteli. 

 

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

To je právě o tom, co jsem říkal v tom mezičase. Mezi těma hruškami a jabkama. Když 

skutečně ty odpovědi jsou, neodváží se tráva, protože Vy nesekáte. A to je zase. Senioři 

nebyli…dyť já jsem to tu interpeloval před kolik? Rok a půl? Dvěma? Pan Masarovič mi slíbi 

tehdy, že pro seniory se peníze  budou muset najít nebo případně, ať se to zdraží. Ať radši to 

je, ale ať to má úroveň. Ještě jednou. Senioři tam mají 80 let do Karlova je 4 Km zhruba 3,4. 

Není tam nic otevřeno, tam zdechnul kůň, jak se říká. Vám říkám rýže. Když jsme se zeptali 

proč jíme jenom rýži, bylo nám řečeno, tolik Vám zaplatilo město. Proboha, co ještě po mně 

chcete? A senioři, asi se Vás bojí. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

No to už je trošičku populismus, protože co jsou interpelace, tak nikdy si žádný občan, jako 

senior tady nebyl stěžovat. Paní vedoucí sociálního odboru taky nemá informace, pan 

náměstek taky ne, tak asi žijeme každý na jiné planetě. Dle Vašeho názoru bysme měli posílat 

seniory do Baden Badenu asi jako jo. Ale jako, já jsem dělal sociálního náměstka a 

nepamatuji si teda, že by za 4 roky byla nějaká kritika. Je zajímavé, že teďka ta kritika je. A i 

finanční prostředky jsou plus mínus stejné, takže to beru za tendenční. Já Vám říkám, pane 

zastupiteli Šlachto, pokud je problém, ukažte mi písemně, kteří to jsou senioři, protože paní 

vedoucí nemá žádnou takovou informaci, ba naopak má kladné reakce, že je všechno 

v pořádku a že je to všechno dobré. Tak asi opravdu problém je někde jinde. Ale odpovíme 

Vám samozřejmě písemně. Pan zastupitel Martinek. 

 

INTERPELACE č. 7                                                                                   MMH/35588/2016 

 

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

Tak ještě jednou dobré odpoledne všem. S tím, jak se zlepšilo počasí, tak spousta lidí se 

objevila na stezce Na Nábřeží a chtěl jsem se zeptat, jak často tam město uklízí tu stezku. 

Protože ten pohyb lidí je tam docela velký a jsou tam bruslaři na in-line bruslích a ne vždy ta 

stezka vypadá dobře. Je tam spousta větví, listí, takže to je můj dotaz. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, asi požádám paní vedoucí OKS jestli může říct nějakou informace, jestli má. 

 

Ing. Zdena MAYEROVÁ, vedoucí odboru komunálních služeb 

Takže tato cyklostezka je vlastně udržována pracovníky veřejně prospěšných prací. Ihned se 

snažíme reagovat po každém nějakém větším dešti nebo větru. Tam poslat pracovníky a 

uklízet to. Samozřejmě někdy, jestliže do toho je sobota a  neděle, my nepředpokládáme, že 

by to počasí bylo špatné, tak někdy se může stát, že třeba den nebo dva to uklizené není, ale 

jinak to každý den vlastně řešíme a kontrolujeme. Teď tam byl třeba velký, velká hromada 

nějakých pytlů, la e to bylo proto, že se vlastně dělalo čištění celé té oblasti Lučiny, 

takže…To už se ale odvezlo. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, takže teďka pan zastupitel Masarovič. 

 

INTERPELACE č. 8                                                                                   MMH/35590/2016 

 

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

Vážený pane primátore, zastupitelé, občané. Vyhrnul jsem si rukávy. Můžu tady být kousek 

déle? 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím ano, máte prostor. 

 

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

K předcházejícímu slajdu můžu říct pouze tolik. Nemám takové sebevědomí, abych napsal do 

prezentace historický okamžik. Fakt nemám. Udělal jsem rozbor poslední prezentace pana 

Jantoše. Nebudu sem tahat nějaké problémy sociální demokracie, atd. pojďme dál. Pan Jantoš 

ve své prezentaci posledně prezentoval tento slajd, takto to vidí pan Jantoš. Dál. Realita. 

V roce 2015 jsme dosáhli 28,1% úspor, úspor. Z cen platných v roce 2014, z období, kdy tam 

byl pan Jantoš. Pokud bychom nakupovali ve Vašich cenách, pane Jantoš, tak by to stálo 99,9 

milionů korun. Máte kalkulačku v mobilu, spočítáte si to. Standardy oprav nesnižujeme, 

opravujeme přesně tak, jak nám ukládá mandátní smlouva a jak chce město. Ušetřené peníze 

nekončí na účtu MRA. Ušetřené peníze jsou na účtu města. My je nedostaneme, pošlou se dál 

na další opravy. Úspora 17 milionů korun z DPH vyčíslená jako rozdíl mezi nabídnutými 

cenami a cenami v roce 2014. To je úspora. Pojďme dál. Pan Jantoš říká, že jsme neopravili 

tady tyto tři aktivity. Dál. Dál. Generální opravy střech jsou financované z účtu hospodářské 

činnosti. Neprovedeno proto, že se do výběrového řízení v prvním kole nikdo nepřihlásil a 

realizace v závěru kalendářního roku není vhodná. Já bych předpokládal u takřka generačního 

technického náměstka tuto znalost. Bych si myslel, že ji máte. Opravy balkonů a lodžií nevím, 

proč nebyly, přiznám se, nevím. Dodatečné zateplení bytů U lesa je akce financovaná z účtu 

hospodářské činnosti, projektová dokumentace byla připravena v 10 měsíci 2015. Probíhá 

teď. Takhle to vidí pan Jantoš. Dál. Realita je, že jsme v prvním bodu vyčerpali 3,4 milionů 

korun. Pan Jantoš tvrdí, že pět jsme tam nechali. Ne, ne, ne, my jsme tam nechali jenom 1,5. 

Pokud někdo tvrdí, že to nebylo provedeno, tak buď záměrně lže nebo ze sebe dělá hlupáka, 

že není informovanej. To se může stát. zateplení domu na ulici Jílová je financováno z fondu 

nájemního bydlení. Pro závěr roku ta akce nebyla vhodná. Žádný gramotný člověk nepustí 

opravu do konce roku na zimu. Trojku jste si přečetli. Dál. Úspora pane Jantoš je fakt, 

skutečnost, který nastává, když se služba, práce, kapitál nebo materiál kupuje levněji. Ve 

Wikipedii máte odkaz, co je úspora. Když investiční akci nebo opravu neprovedu, odkládám 
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spotřebu a peníze zůstávají na účtech. To ve známém vesmíru není úspora pane Jantoš. Není 

to úspora. Šetřením peněz plníme své volební sliby nikoliv kapsy nebo účet MRA nebo 

dodavatelů. Dál. Pan Jantoš spočetl všechny neprovedené akce, dospěl k číslu 20,6 milionů a 

nazval to úsporou. V prezentaci, kterou jsem neudělal já. Kterou jsem neprezentoval já. Opět 

citujete mně. Máte ke mně nějaký vztah zvláštní? Dál. Fakt, že je někdo schopný napsat, že 

nerealizované akce ve výsledku 20,6 milionů korun je katastrofa českého vzdělávacího 

systému. Když něco neudělám, nešetřím. Když to koupím levněji šetřím. Prezentoval to pan 

Bělica a tu přednášku nebo prezentaci dělal pan Tichý. Proč si berete mně pořád do úst pane 

Jantoš, ve své prezentaci? Pudeme dál. Počkejte, ještě se vraťte zpátky. Aha. Vy jste se zeptal, 

jestli mně nezajímají nájemníci. Mně zajímají víc než dodavatelé. Proto děláme to, co děláme. 

Dál. Pane Jantoš. Prezentovali jste úsporu 670 tisíc na právních službách. Ptám se, kde je 

úspora? Pan Jantoš se ptá. Dál. V roce 2015 činily náklady na právní služby 672 tisíc a nějaké 

drobné. Firemní právník nebyl obsazen. V roce 2014 činily náklady na právní služby 

1.461.000Kč. Stále se ptáte, kde je ta úspora? Pomalu a zřetelně 2014 mínus 2015. Dál. 

Nevím, co jsem řekl do televize Polar. Zakázky se soutěžily z ruky, to už jsme dneska slyšeli. 

Dál. Směrnice č.5 hovoří o tom, nebo bývalá, že zakázky do 200.000 bez koruny se zadávají 

z ruky, jsou jich tam tisíce, které jste zadal z ruky, tisíce, kde jste napsal název firem. To já 

vím, že to neskrýváte. Zakázky jsou realizovány na základě smluvních vztahů, to jste si napsal 

do směrnice. Tu jste používal, tu jste akceptoval, ne, ne, ne, teď mluvím já. Tomuto se říká 

zadat zakázku z ruky. Ve směrnici bylo napsáno, že zakázky se nezveřejňují. Citace. Pojďme 

dál. Že je autorem Vašek nebo Merta, takže žádný sociální demokrat. Pojďme dál. Napsal ji 

Vašek a asi ji podepsal Merta, ale že jsou z nějaké politické strany pro mě není podstatné. 

Proč jste tam vytahoval sociální demokracii? Vy jste první, kdo vytáhl sociální demokracii ve 

své prezentaci. Já ne. Ani jednou. Pojďme dál. Podle hnutí Ano audit, Zámek, právní služby. 

Pojďme dál. Výběrové řízení na dodavatele forenzního auditu, prosím Vás vážení občané, 

proběhlo. Já ho udělal. Odevzdal jsem materiály v červnu minulého roku. Od té doby je město 

má. Je to účelová lež. Pakliže o tom nic nevím, tak nemůžu si na zastupitelstvu dělat slajdy a 

prezentace o tom a prezentovat nějaká tvrzení. Já jsem taky jenom jeden člověk. Nemůžete 

mně dehonestovat každé zastupitelstvo. Mezi recitací účetních dat, které byly použité na 

Zámečku a forenzním auditem, kterej je zpracovanej podle mezinárodní metodiky IFA je 

trošičku rozdíl. Malinko rozdíl c ceně tam je. Máte pravdu. Je povinností statutárního 

zástupce hájit právní zájmy společnosti. I moje. Tvrzení, že jsem vybral bez výběrového 

řízení, je lež. Dál. Průměrný měsíční plat, odměna jednatelů. Na posledním zastupitelstvu 

jsem Vám vysvětloval, jak je to s tou statistikou. Já vím, je to prevít. Když snižuju počty 

náčelníků, dál, když snížím počty náčelníků, tak mám nižší průměrný plat. Zákoník práce mi 

neumožňuje snížit mzdy, ale to přece tak vynikající odborník, s tak dlouhou praxí, tak 

sofistikovaný jedinec jako vy, přece musí vědět. To musí vědět, ne? Musí to vědět. Průměrná 

odměna jednatelů byla 15.400, prý mám 25.000. Pane Jantoš. Nemám. Neměl jsem. Je to lež. 

Tu lež jste vypustil Vy, veřejně před lidma. Ručím celým svým majetkem za tu firmu. Mám 

za to 20 tisíc hrubého. Popravte mně. Dál. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji. Tak dále se hlásí pan zastupitel Bělica. 

 

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

Vážený pane primátore, vážené vedení města, vážení zastupitelé. Já se omlouvám, já nebudu 

dlouho řečnit. Já jsem si tady připravil jenom pár poznámek. Pane Jantoši směrem k Vám. Já 

se omlouvám, Vy mi připadáte jako teflonový člověk. Jo, opravdu na Vás neulpí vůbec nic. 

Rozdíl je v tom, že v současné době probíhají transparentní výběrová řízení a ta firmy jsou 

vybírány v elektronické soutěži. A ještě jsem se chtěl zeptat jednu takovou malou, takovou 
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spíš jedovatou otázku, řečnickou. Kolik jste se rozhodl přispět na konto ČSSD vzhledem 

k tomu dluhu, který Vám teď vznikl? Děkuju.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Paní zastupitelka Feberová. 

 

INTERPELACE č. 9                                                                                   MMH/35592/2016 

 

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

Ještě jednou pěkné odpoledne. Já úplně odjinud. Jsem tady v šoku z toho vystoupení, to je jak 

v aréně tady. Ještě chybí ten červený šátek. Trošku možná chudáci občané, kteří se tady 

přijdou podívat, ale možná že by bylo, možná nějaké kurzy pro veřejné vystoupení dělat a tak. 

Ale já jsem chtěla podpořit tady pana kolegu Šlachtu ohledně Kamzíka, protože nezaznělo 

tady to, že ke Kamzíku jako k hotelu patří ještě objekt, který se jmenuje Moravice. A to je 

dohromady jedna společnost a my jsme zažili bohužel tutéž zkušenost špatnou, s tím, že nás 

ubytovali v rámci projektu pro stavoobory do hotelu Moravice, i když jsme měli nasmlouvaný 

Kamzík, nám bylo ale řečeno, že to je jedna firma, tam nefungovalo vůbec nic. Kanalizace, 

ubytování špatné, kdyby jste viděli ty podmínky v jakých studenti bydleli, když jste nakoukli 

do jídelny, tam ženské dvě myly nádobí v lavoru opravdu jako za kdysi. Možná, že jako 

ekologičtější to je, ale s jarovou vodou, opravdu to bylo hrozné a byli tam s námi ve stejném 

komplexu i děti ze ZŠ 1-3 třída z Karviné a hrůzný zážitek. Když jsme si stěžovali tak příště, 

protože to bylo takových pět sledů pobytů víkendových, tak nás ubytovali už pak na 

Kamzíku, kde to bylo lepší, jo, ale třeba možná je fakt, že někteří byli opravdu ubytovaní tam 

jak pan Šlachta pro ty seniory tady apeloval a vůbec se nedivím, že tam ty štěnice byly. 

V takovém stavu v jakém to tam bylo. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji, já možná se zeptám jinou otázkou. Pokud jsou nějaké problémy, proč Vy jako 

zastupitelé jste zvolení, tak jestli jste kontaktovali zodpovědné odbory, ať už školství nebo 

sociálních věcí, svými připomínkami. Samozřejmě problémy se mají řešit, ale povinností 

každého zastupitele je a má povinnost a má právo oslovit jednotlivé odbory a tam svoji 

připomínku říci. Jestli, samozřejmě máte právo tady to, mluvit o těchto problémech, za 

předpokladů, že Vám úředníci samospráva nějakým způsobem adekvátně neodpověděla nebo 

se brání nebo máte pocit, že něco zamlčuje. Ale pokuď se zeptám vedoucích odborů zda byli 

kontaktováni zastupiteli se stížnostmi…nebyli, takže asi těžko…musím si myslet, že to je 

účelová záležitost, když mi tady vedoucí a příslušný náměstek říká, že je všechno v pořádku, 

paní vedoucí řekne, že jsou pochvalné děkovné dopisy, tak to beru, že tady prostě někdo lže 

v tom příběhu. Paní zastupitelka Kožmínová. 

 

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

Dobrý den všem, já se chci vyjádřit k těm štěnicím, teda jestli mohu. Dcera učí na ZŠ a je to 

měsíc, měsíc a půl, kdy mi volala, že paní učitelky jsou nešťastné, že musí jet na pobyt 

s dětmi opravdu tam, kde jsou štěnice, že jedna s paní učitelek, omlouvám se nemám jména, 

protože jsem nebyla připravena na to, že budu mluvit, se prostě vzbouřila, že tam nepojede, 

protože když tam byla i s dítětem, tak to dítě si přivezlo komplet zaštěnicované oblečení, 

musela to všechno vyházet. Řekla že tam prostě nepojede. A teda, já bych tam dítě nepustila. 

Jezdím s dětmi na tábor už asi 10 let, myslím s dětmi z aerobiku a my si vždycky vybíráme. 

To nejsou hotely, to jsou staré zařízení, ale čistota je základ, to ať se na mě nikdo nezlobí a 

druhá věc je, já jsem se ptala ne teda paní ředitelky, nebo takhle. Ptala jsem se paní 

Kasalíkové speciálně na to, co se s tím bude dělat a řekla mi, že zrovna tam jedou paní 
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učitelky s panem ředitelem a že se to vyřeší. Měla jsem dojem, nechci dělat vlny, měla jsem 

dojem, že s paní učitelek byly udělané hysterky. Já bych byla taky hysterická. Jako mně se to 

nelíbí, aby tam jezdily děti, takže já jsem se na to ptala, není pravda, že ne. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, já bych možná konstatoval v této věci jednu věc. Vy tady nepřímo obviňujete 

provozovatele zařízení, že má ve svém provozu štěnice. Ono to taky může být úplně jinak, jak 

se ty štěnice tam dostaly, jako jo. Takže vy tady nějakým způsobem osočujete vlastníka a on 

by se taky mohl bránit, že mu ničíte tady dobré jméno tady jako jo. Protože ty štěnice tam 

mohl přivézt zákazník a nemusely v hotelu vůbec být. Takže byl bych taky opatrný na 

vyjadřování. Protože štěnice jsou dneska obecný problém. Možná to nevíte, tak tahle 

záležitost je rozšířená poměrně masivně v bytech. To si musíme připustit a nemůžeme 

predikovat, že by hoteliér, který koupí hotel za nemalé peníze, bude ho provozovat, splácet 

úvěry a tam bude mít štěnice. To je opravdu asi PR, aby ho splatil, jako jo. Takže já bych 

hledal ten problém možná jinde a neosočujme tady veřejně hotel a majitele, protože tady už to 

jméno zaznělo. Není to fér a on by se taky mohl bránit. Paní zastupitelka Želinská. 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobrý den, všechny Vás zdravím. Já se chci vyjádřit k tomu Kamzíku. Já teda nevím. Naši 

tam byli asi před dvěma, třema lety. Můj otec má za tři dny 75 let a chodil pěšky do Karlovy 

Studánky. Nestěžovali si, pochvalovali si to, takže ono to je těžko. Já si myslím, že dneska je 

duben a ten pobyt tam byl zřejmě na podzim, takže tohle se mělo řešit stížností na magistrátu 

už dávno a ne to tady teď rozebírat v dubnu. To je můj názor. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, já jsem to říkal, že zastupitelé jsou ze zákona voleni, aby zastupovali občany a 

problémy řešili se samosprávou. Pokud tak nečiní a činí si to tady na veřejném plénu, ať si to 

občané udělají obrázek, jak je zastupují. Technická pan zastupitel Šlachta. 

 

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

Dámy as pánové ještě jednou dobrý den. Tady se hážou perly někomu, protože nikdo nic 

nechce slyšet. Dva roky jste nic neslyšeli a já tady chcu jenom říct. Stěžovat si někde, když 

my víme, že už dneska proběhnul telefon na nového ředitele správy sociálních a rekreačních 

zařízení, koho má vyhodit? Co děláte dva roky? Nic. Nic jste nepostavili, nic jste 

nezinvestovali a jediné co děláte, tak se na radě hádáte, koho vyhodíte, koho zlikvidujete. To 

je Vaše práce a pak se divíte, že nejsou stížnosti na Vás. Kdo by si stěžoval, když má strach, 

že ho zítra zlikvidujete. Vy jste zřizovatelem těch škol, takže o čem se tu jedná. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan náměstek Vachtarčík chce reagovat. 

 

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

Já vůbec nevím jestli se dá na vystoupení pana zastupitele Šlachty reagovat, když celý svůj 

příspěvek uvede ne polopravdami, ale lži. Já jsem si teď rychle najel na mapy.cz, hotel 

Kamzík je kilometr a půl vzdálený od Malé Morávky, což je bezpochyby centrum rekreační 

oblast v Jeseníkách s nejlepším ovzduším. Nevím kam jinam bysme seniory měli posílat. Já 

bych jenom chtěl říct, že kvalifikační předpoklady nebo vůbec požadavky, které odbory ať už 

sociální nebo školní, dává do těch požadavků, jsou už tak přísně nastavené, že při výběrových 

řízeních často musíme určité uchazeče vyřazovat, a to, že vybíráme podle nejnižší ceny je 

úplně normální u 99 možná mám pocit i u 100% všech zakázek. Já musím poznamenat, že ten 
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hotel, ať Moravice nebo Kamzík, velmi dobře znám, protože tam jezdím s postiženými 

klienty nebo respektive, my střídáme pravidelně pobyty v Jeseníkách a v Beskydech a zrovna 

hotel Kamzík je ten, který, nebo i Moravice, v podstatě vyhrál to, že se vracíme na místo, kde 

se normálně snažíme jezdit pokaždé někde jinde právě po tu pestrost nabídky. Musím říct, že 

hotel Moravice je zrekonstruovaný. Nám tam proběhlo, jestli se nepletu paní vedoucí, už 10 

z 11 ozdravných pobytů, které jsme vysoutěžili a které jsou dotované z fondu životního 

prostředí. Když to spojím s připomínkou webových stránek, když se podíváte na webové 

stránky všech těch škol, které se těch ozdravných pobytů zúčastnili, na všech najdete 

spokojené jak děti, tak učitele, všichni si pochvalovali doprovodný environmentální program 

a opravdu nerozumím tady těmhletěm připomínkám. Tvrdit, že v nějakém bazéně je 12 stupňů 

je další naprostý nesmysl, o kterém se nemá cenu asi vůbec bavit. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Technická pan zastupitel Šlachta. 

 

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

Pane náměstku Vy jste mně nazval lhář. Jestli jsem si spletl kilometr s třema, tak mám špatný 

odhad, ale lhář jste Vy. Minulé zastupitelstvo jste tady lhal, že jste se nesetkal s atd….Když 

jsme Vás usvědčili ze lži, takže Vy jste lhář, ne já. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan náměstek ať reaguje, ale institut…ještě pan Plawny s technickou, ale opravdu rychle, já 

se dívám na jednací řád. 

 

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

To bude opravdu technická. Já bych poprosil, kdo to tady obsluhuje, ať tady nejde 17 stupňů 

z té klimy, kolegyně si šla pro kabát. My jsme v sakách tak asi v pohodě, ale dámám…je to 

opravdu zima. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře děkuji, takže poprosím technickou obsluhu, ať to dá do pořádku. Pan náměstek nechce 

reagovat, dobře. Pan zastupitel Bělica. 

 

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

Já opět nechci mluvit dlouze, já bych jenom opravdu poprosil, abychom se posunuli dál přes 

to napadání tady a exibování některých zastupitelů. Ono to opravdu je tak, že když rada 

rozhoduje o těch pobytech, ať už seniorů nebo dětí, tak se velmi intenzivně zajímáme o to a 

vedoucí odborů Vám to bezesporu potvrdí, kam ty děti pojedou, jaké tam bude prostředí a ony 

opravdu jsou ty místa dobře prověřované i předem, jako jo. Takže nechápu to, pokud máte 

nějaké konkrétní informace, konkrétní poznatky, proč to neřešíte s vedoucími odborů tak, aby 

se tomu zabránilo a vytahujete tady na zastupitelstvu něco, co veskrze není pravda a nebo tam 

k nějakému nedopatření bezesporu může dojít, to bych asi netvrdil. Pane Šlachto, já bych 

Vám chtěl jenom připomenout, že nové vedení města tady není dva roky. Jo to ještě není od 

voleb dva roky. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Paní zastupitelka Kočí Palkovská. 
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INTERPELACE č. 10                                                                                  MMH/35593/2016 

 

Iveta KOČÍ PALKOVSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Dobré odpoledne všem, já bych Vás chtěla tady v tom pozvat na příjemnou akci, ale než tak 

učiním, tak musím říci, mně zaujaly dvě věta. Jestliže se jedná o ozdravné pobyty seniorů tak 

mně zaujala námitka, že někde zdechl pes a není tam žádná hospoda a zaujalo mně, že senioři 

nepotřebují tělocvičnu. Já jsem byla v lázních s několika seniory a oni taky potřebují 

tělocvičnu. Jestliže se jedná o ozdravný pobyt, tak nevím proč je řečeno, že nepotřebují ani 

tělocvičnu. A teď k mé pozvánce. Chtěla bych Vás všechny jménem technických služeb 

pozvat na velmi příjemné odpoledne, kde chceme v sobotu, tuto sobotu 23.4. prezentovat jak 

práci, techniku a vybavení TSH, ale samozřejmě máme připraven i krásný, bohatý, 

doprovodný program pro všechny děti. Takže tímto Vás všechny srdečně zvu. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. A momentálně se nehlásí žádný zastupitel, takže přijde řada na občany. Máme tady 

pana Radima Mudru a obsah interpelace, odpověď na dopis pana ředitele Tichého a pana 

Roberta Masaroviče MRA, s.r.o. Takže mu dávám prostor, prosím. 

 

INTERPELACE č. 11                                                                                  MMH/35596/2016 

 

Radim MUDRA, ……………………………. 

Dobrý den pane primátore, vážené vedení města, dámy a pánové. Před několika týdny jsem 

obdržel odpověď na moji interpelaci z minulého jednání zastupitelstva a opět musím 

konstatovat, že s uvedenou odpovědí, co se týká forenzního auditu nejsem absolutně 

spokojen. Jelikož mi pan Masarovič odpověděl, že v odpovědi na můj dotaz mi sděluje, že 

z odkazem na dříve uzavřenou smlouvu mezi společností Ernst&Young audit s.r.o. a 

společností MRA lze ze zprávou o provedeném forenzním auditu pouze předem stanoveným 

způsobem v rámci čehož není možno bez předchozího souhlasu společnosti Ernst&Young 

zpřístupnit zprávu o forenzním auditu. Já každopádně s touto odpovědí nesouhlasím a 

obracím se teda na Vás pane primátore, na vedení města a celou radu, abyste mi podle zákona 

č. 106/1990 Sb, to je zákon o svobodném přístupu k informacím odpověděli na tyto otázky. 

Za prvé, kdo zadal na MRA forenzní audit? Druhá otázka, kolik bylo oslovených firem, které 

se zabývají forenzním auditem a jak proběhlo výběrové řízení? Třetí otázka směřuje, kolik 

stál forenzní audit společnosti Ernst&Young? A čtvrtý dotaz budu chtít vědět, jaký je konečný 

výsledek? Protože my jsme se tady furt, neustále, když jsem dával interpelace, jako 

pingpongový stůl, vraceli jsme si míčky. Takže na tyhlencty čtyři odpovědi budu žádat na 

vedení města, aby mi v tohlenctom duchu odpovědělo. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Samozřejmě Vám odpovíme a určitě, pokud si zažádáte o audit, tak ho určitě taky získáte 

podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Navíc PČR, máme doklad, že forenzní 

audit můžeme zveřejnit, samozřejmě, takže pokud si zažádáte, bude Vám určitě vyhověno. 

Dále se hlásí občan pan Michal Podloučka, obsah interpelace, hromadná doprava. 

 

INTERPELACE č. 12                                                                                  MMH/35601/2016 

 

Michal PODLOUČKA, ………………………………….. 

Dobré odpoledne pane primátore, dobré odpoledne vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, 

přítomní občané a hosté. Na začátek jsem chtěl jenom mimo věc zmínit, že jsem na tomto 

zastupitelstvu rád, protože některé vystoupení vašich kolegů nebo vás samotných mně 
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poměrně baví. Je to skoro lepší než divadlo, než návštěva divadla a pravděpodobně být 

politikem je trochu i o určité divadelní praxi, takže se ji asi začnu také učit, ať můžu ty 

vystoupení trošku zpestřit. Přišel jsem tady ohledně určitých věcí. Na začátek bych rád zmínil 

situaci ohledně cestování mezi Havířovem a Ostravou díky terminálu Hranečník.  Jistě se 

Vám donesly informace z médií, že velká část cestujících z Havířova si ani skoro po sedmi 

týdnech nezvykli na změny inicializované krajem a Ostravou, protože  komplikace výrazně 

převažují nad výhodami. Takto to zatím vidíme my, kteří se v té dopravě pohybujeme. Ve 

snaze o rozšíření počtu spojů na ústřední autobusové nádraží byla podána petice s více jak 400 

podpisy. Na kraj. Město bylo taky adresátem. Pokud jde o Havířov samotný, došlo 

k rekonstrukci světelné křižovatky pod Permonem. Do samotné opravy byl zde provoz 

plynulý a bezproblémový. Režim na křižovatce se v negativních důsledcích přenáší na další 

křižovatku ve směru Prostřední Suchá u Savely. Toto zdržuje průjezd křižovatkami nejen 

osobním vozidlům, ale především hromadné dopravě. Nabízím svou pomoc v tomto tématu 

případně ve spolupráci se zřízenou občanskou komisí pro Podlesí. Mám těch témat víc, mám 

je zkrácené, podám to písemně tak, ať dostanu odpověď. Je to pouze nastínění ntoho čeho se 

to týká. A pak ještě požádám, že přesáhnu mírně 3 minuty. Jestli můžu prosit pane primátore. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já mám od Vás aji mail z minulého týdne, kde mne žádáte o schůzku, takže určitě Vám bude i 

vyhověno, máme to v diáři, budete osloven. 

 

Michal PODLOUČKA, …………………………………… 

Děkuju, pak nežádám odpověď písemně, můžeme to probrat všechno osobně. Děkuju. Pro 

změnu v rámci občanské komise pro Šumbark, budu otevírat téma opravy zastávky Šumbark 

Orlí. Zastávka se opravuje v rámci zlepšení přístupu lidí na vozíku, ale tam se pozapomnělo 

na starší cestující, protože ČSAD má nakoupené autobusy, možná už jsem o tom tady hovořil, 

s otvíráním dveří ven, pokud je obrubník vyšší, řidič zastaví metr od obrubníku, cestující musí 

vystoupit do cesty, aby se dostali na zastávku. Naštěstí se teda ve spolupráci i s OKS podařilo 

zajistit, aby toto bylo zkontrolováno, že tyto autobusy tam zastaví v pořádku, otevřou dveře, 

neponičí si ten řidič systém těch dveří a budou moct cestující vystupovat pohodlně na 

obrubník nebo respektive na tu zastávku. Kapitolou samu o sobě bylo dočasné řešení zastávky 

u  svodidel bez dostatečného osvětlení. To bych nerad rozváděl, prostě byly tam určité, dle 

mého, neduhy. Mnohým z Vás určitě neuniklo, že ČSAD Havířov nás obdařilo po ročním 

čekání něčím jako kioskem, který měl umožnit čekat cestujícím. Už tady bylo vysvětleno, že 

to není samotná čekárna, nicméně ji za to považovali, za tu čekárnu, tzn. že budeme čekat 

ještě další minimálně dva měsíce na to, než se tam ta čekárna objeví a zase budeme zvědaví, 

jak to ČSAD zvládne. V posledních měsících jsme zažili průjezd dálkových vlaků ČD 

směrem na a ze Slovenska z důvodu požáru ve stanici Bohumín. Přes nulovou reklamu na tyto 

vlaky, byly v hojné míře využívány. Prosím tímto město, aby apelovalo na ministerstvo 

dopravy a ČD se žádostí o zavedení posilových vlaků, které nabízí řadu dalších spojení oproti 

současné nabídce. Standardní odpovědí bývají, že máme co dvě hodiny vlaky soukromého 

dopravce Regio Jet, ovšem i přesto, že tyto vlaky tady jsou, tak tady jezdily zase co dvě 

hodiny expresy ČD pokračující na Slovensko a tyto vlaky byly slušně využívané právě tímto 

směrem na Slovensko, případně i na Prahu, protože se doplňovaly v určitém prokladu a 

existují posilové vlaky ČD, které jezdí ve stejné trase jak nyní expresy, které by mohly 

zajíždět přes Havířov právě do Návsí, případně do Žiliny. Na závěr se chvi zeptat, v jakém 

stavu je oprava přednádražního prostoru a tam u té jediné věci bych potom požádal o 

písemnou odpověď v jakém je to stavu. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře zodpovíme písemně s tím, že některé otázky Vám zodpovím  příští týden na anší 

schůzce. Přizvu příslušné vedoucí odborů, ať máte komplexní odpověď. 

 

Michal PODLOUČKA, ……………………………………. 

Moc děkuju a přeji pěkné odpoledne. Nashledanou.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Nashledanou. Další je pan zastupitel Jantoš.  

 

INTERPELACE č. 13                                                                                  MMH/35602/2016 

 

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

Ještě jednou dobrý den, jsem rád, jestli jsem slyšel dobře, že audit s MRA je uvolněn. Tak mi 

vysvětlete, proč jsem ho ještě nedostal, když jsem ho žádal po MRA, dostal jsem v pátek 

odpovědi na otázky, které už jsem požadoval půl roku a audit jsem nedostal. Takže já Vás 

poprosím zpětně audit plus to výběrové řízení, které jsem žádal. Tzn. obeslaní firmy, zápisy o 

tomto výběrovém řízení a všechno, co patří k tomu ty dokumenty podle zákona o veřejných 

zakázkách, děkuju.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Určitě. Samozřejmě, protože teďka tady to nemůžu najít. Ano my jsme reagovali více méně 

na dopis z PČR, který přišel, kde nás poučujou požkozenou právnickou osobu v trestním 

řízení a z toho jsme usoudili, že vlastně, nějaké ta, nějaké prověřování MRA dospělo do 

konce. My jsme kontaktovali PČR krajské ředitelství v Ostravě, kde jsme se dotazovali a ptali 

jsme se i směrem k auditu, protože máme písemný doklad, že audit se nemá zveřejňovat. 

Policista, hovořila s ním paní JUDr. Kochová a sdělila, že audit se už může použít vlastně 

široké veřejnosti, protože vyšetřování bylo ukončeno. Samozřejmě jsme požádali i písemně, 

máme to i písemně dokladováno, takže audit už je zhruba od minulého týdne k dispozici. 

Takže kdo má zájem, není problém, kdo si požádá podle zákona, není, co by člověk měl tajit. 

Tak, určitě, žádáte, samozřejmě zadavatelem je MRA, takže já vždycky se dotážu MRA, ale 

vy jste zastupitel, takže zcela určitě ano. Protože radní už na jednání rady dostali, vy jste 

zastupitelé máte na to právo, takže bez problémů. Pan zastupitel Masarovič. 

 

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

Já si dovolím poopravit některé informace, které tady padaly. Audit forenzní, je forenzní, ne 

forézní. Ale forenzní audit společnosti MRA jsem zadal já, jakožto statutární zástupce té 

společnost z titulu pravomoci dané mi smlouvou. Mezi MRA a Ernst&Young existuje 

obchodně právní smlouva, která znemožňuje veřejnou publikaci, policie akorát uvolnila 

smlouvu k nakládání, aby na radě města mnou v bodu různé, jsem požádal pana primátora 

informovat radní, jakožto zástupce vlastníka o auditu. Jsem připraven učinit toto i nadále 

v dalších případech, tzn. informovat o obsahu auditu, ovšem nebudu tu smlouvu veřejně 

publikovat. Ona není veřejná ani smlouva ani obsah toho auditu. Já myslím pane Jantoš, že 

Vy zcela určitě se s ním seznámíte, o tom jsem hluboce přesvědčenej, poměrně detailně, ale 

můžete přijít na MRA si ho nastudovat nebudete ho fotit, můžete se přijít seznámit i všichni 

Vaši přátelé další, případně. Stačí to takhle k tomu forenznímu auditu? Forenznímu auditu? 

Děkuji. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dále se hlásí občan Radslav Masný. Obsah interpelace vývoj cen tepla v Havířově. Takže já 

mu dávám slovo. 

 

INTERPELACE č. 14                                                                                  MMH/35603/2016 

 

Radslav MASNÝ, ………………………………… 

Dobré odpoledne všem. Úvodem, já malé doporučení. Já mám za to, že bývalo kdysi, nejsem 

si úplně jistý, že bývalo zvykem, že v rámci interpelací občanů nejdříve probíhaly interpelace 

občanů a teprve poté interpelace zastupitelů. Neříkám, že to je to nejlepší řešení, ale možná 

při dnešní atmosféře, kterou tu já cítím, by to bylo vhodnější, protože mně osobně nezajímá 

původ štěnic ani mně nezajímají osobní střety dvou, tří lidí, které pozoruju, nezaujatě. Můj 

důvod, proč jsem sem přišel je nárůst ceny tepla ve městě Havířově, které neustále z mého 

pohledu HTS, kterou já považuju ne za tvůrce nýbrž pouze přeprodejce tepla, zvyšuje. Dám 

konkrétní příklad. Nový dodatek k navýšení cen tepla hovoří o tom, že jednosložková cena 

tepla se zdvihá cca o 20% a dvousložková cena tepla o zhruba 1,5 %. Pro ty z Vás, kteří 

nerozumí termínu jednosložková a dvousložková cena tepla, tak vůbec neváhejte, protože 

tomu nejde rozumět. Já jsem přesvědčený, že kdybych tady všem postavil na stůl fakturu 

HTS, tak tomu nebude rozumět ani vedení té společnosti. Z pohledu vývoje ceny tepla. Já 

chápu to, že HTS podepsala dodatek ke smlouvě pro tento rok se společností Veolia, která je 

právní nástupce Dalkie, kde přistoupila na zvýšení cen tepla cca, ne cca, z informací, které 

mám, o 1%. Podotýkám, že město Ostrava má stejnou cenu tepla, jako mělo loni a 

nepřistoupilo na zvýšení cen tepla, zde stojí za zvážení pro vedení města, zda by nebylo 

vhodné ve spolupráci se sousedními městy postupovat společně při tvoření dalších cen tepla 

pro roky následující. Je to pouze úvaha, nevím, jak to v praxi funguje dál. Já vím, že vedení 

města pouze spolu s členy rady je, pouze vykonává funkci vlastníka na valné hromadě a 

společnost zastupuje představenstvo, nicméně, dají se některé věci předjednat i s jinými 

městy. V praxi neumím říct, kolik skutečné navýšení ceny tepla bude, protože to skutečně 

záleží na počtu prodaných gigajoulů a na konci, když se to sečte tak vy v podstatě nevíte, 

kolik budete platit, navíc při vyúčtování cen tepla dochází k tomu, že podobně jako i u jiných 

medií Vám po roce přijde, nebo začátkem dalšího roku Vám přijde doúčtování za skutečný 

odběr cen tepla a poté Vám přijde druhé doúčtování na základě výpočtu regulátora, což už 

nedělá nikdo jiný a zde by, zde je i můj další dotaz, zda takto je běžné účtování cen tepla 

v jiných městech. Já o tom úplně nejsem přesvědčený, že všechna města v okolí respektive 

v ČR prodávají své teplo způsobem jednosložková cena tepla, dvousložková cena tepla, 

doplatek a druhý doplatek na základě výpočtu regulátora. Skutečnost je taková, že vždycky 

doplácíte, málokdy se Vám stane, že jsou Vám peníze vráceny a ceny tepla neustále rostou. 

Rostou. Fakt je ten, že já chápu jak se tvoří cena tepla, protože společnost musí vykazovat 

zisk, odhaduje se cca počet prodaných gigajoulů na začátku roku a předpokládaný zisk, který 

potřebujete vytvořit na konec roku. Zde by možná stálo za úvahu, zda by nebylo dobré se 

podívat na náklady společnosti respektive na to, jaké dividendy společnost odvádí 

představenstvu a zda společnost dotuje některé sportovní a kulturní akce, což v minulosti 

nebývalo zvykem. V praxi znamená to, co říkám, zda by nebylo dobré snížit náklady 

společnosti tak, aby nemusela se zdvihat cena tepla. Děkuji za pozornost. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, to jsou podnětné dotazy, hodně odborné. Já se zeptám jestli je tady někdo z HTS, pan 

ředitel ano, samozřejmě. Pan zastupitel, jestli by mohl v krátkosti reagovat nebo chce 

písemně? Dobře děkuji, písemně. Tak dále tady máme paní Evu Šmídovou. Obsah 

interpelace, opravy chodníků a komunikace. Takže jí dávám slovo. 
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INTERPELACE č. 15                                                                                  MMH/35604/2016 

 

Eva ŠMÍDOVÁ, ……………………………………………. 

Dobrý den, než začnu hovořit, co nás trápí, bych chtěla předeslat, že jsem byla též jednou na 

ozdravném pobytu, bylo to na Kamzíku a můžu říct, že jsme byli velice spokojeni jak 

s jídlem, s ubytováním a se vším, takže myslím si, že všechno není špatný, že jsou i dobré 

věci. mimo to jsem se chtěla zmínit o chodníku kolem našeho domu. Bydlím už tady 50 let, 

bydlím na ulici Elišky Krásnohorské před Kauflandem. Okolo našeho domu vede betonová 

plocha, nevím, jestli je to chodník, komunikace, nevím a si takových 5, 6 metrů široký a 

takových 25, 30 metrů dlouhý. Jsou na tom dva poklopy kovový. To je v tak dezolátním 

stavu, rozpraskaný, propadá se to, kolem našeho domu vede i chodník. Bylo mi řečeno, že to 

je náš pozemek, že si to musíme nechat opravit. Patří nám plocha od památného stromu, 

trávník, betonová plocha, chodník okolo baráku. To všechno si máme nechat opravit. Jak, kde 

na to vezmeme peníze, když musíme splácet opravy zateplení domu, které nás taky stálo 

nějaké peníze, většina už je tam důchodců, tak si myslím, že by mělo město trošku aspoň 

přispět na to , protože toaleto se nedá zvládnout. Notabene tam bylo, když se pokládalo 

potrubí teplovodní do výměníku, tak se vozovka, teda plocha zvýšila o kousek a tím pádem 

voda stéká k našemu domu na ty rozpraskaný chodníky, zničený, chodí tam spousta lidí, 

nechodíme tam jenom my z našeho domu, chodí tam spousta lidí, maminky s kočárky, všichni 

se diví, proč je to v tak dezolátním stavu. A také bych se chtěla zmínit o lavičkách, konkrétně 

lavičky v parku u školky do Čelakovského. Traktor tam svážel nějaký smetí, přejel přes 

plochu travnatou, přejel přes lavičku, rozbil lavičku a lavička už se tam neinstalovala dál. A 

přitom je tam tak příjemné místo na posezení. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Taky děkuji. Takže to jsou určitě důležité věci, které trápí občany města Havířova. 

Samozřejmě odpovíme písemně. Zatím se nehlásí žáden zastupitel, tak já si dovolím vzít 

slovo. Myslím si, že obecně, když zhodnotím interpelace, tak mají pravdu tady občané města 

Havířova, že se to někdy opravdu nějakým způsobem už zvrhává do osobních invektiv mezi 

jednotlivými lidmi. Přesně tohlencto poslední vystoupení ukázalo proč jsme tady, jsme tady 

pro občany, ty trápí úplně jiné problémy. Co se týče našich městských společností. My jsme 

město, které je poměrně bohaté. My jsme nezprivatizovali majetek, my máme HTS, my máme 

velký bytová fond, díky tomu si můžeme dovolit mít sociální bydlení, máme TSH, máme 

Zámek. Je to dílem zastupitelů, kteří tady po roce 89 byli, tím, že jsme levicové město, 

uchovali jsme majetek a slouží občanům. Zájmem všech zastupitelů je, aby tento majetek 

přinášel užitek všem tady ve městě. Myslím si, že všechny společnosti, tak jak jsou vedené, 

tak je to na zodpovědnosti těch lidí, kteří tam jsou. Jsou tam nominovaní mnohdy politicky, 

což někdy není úplně šťastné, protože zastupitelé jsou lidí, kteří přicházejí z civilních 

zaměstnání a nejsou to najatí manažeři, kteří by vždy byli 100% schopni pojmout 

problematiku dané společnosti. Přesto si myslím, že pokud zastupitel vykonává v městské 

společnosti ať už pozici jednatele, člena představenstva, dozorčí rady, tak tam má vstupovat 

s tím, aby sloužil občanům. Za to dostává spravedlivou odměnu. Teď je probírána naše MRA, 

to je svým způsobem zlaté dítě, zlaté vejce tohoto města. Závidí nám to spousta měst, že 

tohlencto máme a važme si toho, že jsme to nezprivatizovali. To jestli vyhraje ta nebo jiná 

firma, to někdo ve finále vyhrát musí, důležité je to, aby ta cena byla vždy fér. To jestli je to 

bratranec někoho nebo strýc někoho, prostě každý máme nějaké příbuzné a já jsem ten 

poslední kdo bych někoho protěžoval. Já nevím, kdo soutěží a věřím jednatelům, že svoji 

práci dělají dobře. Je mi jedno jestli je jednatel z té politické strany nebo z jiné. Je tam. On 

tam je, reprezentuje nás, dostává za to ty peníze. Věřím, že to je čestný člověk. Tudíž pro mě 

je důležité, jestli se dozvím jestli ty ceny klesly, že nějaké úspory tam jsou, jsou férové ceny a 
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to je důležité. Protože za ty ušetřené peníze můžeme právě opravit ty chodníky nebo dělat 

další věci v tomto městě. To je zájem ať je to sociální demokracie, KSČM, ANO, HpH, KDU. 

To je náš společný zájem. Možná bych poprosil zastupitele abychom se už omezili na osobní 

útoky, protože jsme tady potom pro smích, zastupitelé, abychom neřešili hlouposti jako 

štěnice, pokud jsou někde štěnice, tak se obraťme a řekněme a řešme to. Je to nedůstojné toho 

zastupitelstva a těch občanů, protože my je reprezentujeme, my jsme ten vzorek té populace a 

myslím si, že bysme měli dělat dobrou vizitku a ne být pro smích těm občanům. To je taková 

moje krátká glosa. Takže hlásí se někdo ze zastupitelů? A máme tady dalšího občana, takže 

Petr Magera, obsah interpelace, hockeyballové hřiště u ulice Kudeříkové. Takže dávám slovo. 

Prosím. 

 

INTERPELACE č. 16                                                                                  MMH/35605/2016 

 

Petr MAGERA, ……………………………………… 

Dobrý den, jmenuju se Petr Magera a bydlím tady už hodně dlouho. Už 40 roků nejmíň. 

Některé tady ze zastupitelů znám už odmalička. A chtěl jsem se zeptat. Já jsem kdysi chodil, 

jak je hockeyballové hřiště u Kudeříkové. Teď tam je, nad tím je nějaká ordinace. Chodil 

jsem tam s klukem hrát florbal, jsme si tam pinkali a najednou to tam zmizelo ty mantinely, 

nic se s tím nedělá. Kluci, co dělají ten hockeyball tak si stěžujou že to tam někdo prostě 

odstranil. Jestli je nějaký záměr to tam opravit nebo… 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já vím, že ten problém, aji na internetu jsou velké diskuze, protože bylo to v dezolátním 

stavu, dneska je tam jenom hřiště jako kdyby bez nějakých těch zábran, ale nevím, jestli to má 

souvislost s rekonstrukcí celé stromovky. Možná pan náměstek….. 

 

Petr MAGERA, ………………………………….. 

Ale kdy to bude udělané, protože je léto a ty děcka si nemají kde hrát. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Bych možná poprosil jestli pan náměstek nebo možná potom pan vedoucí investic. 

 

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

Hockeyballové hřiště, zejména mantinely byly ve velice nebezpečném stavu, kdy některé části 

byly úplně zdemolované, hrozilo, že při hře těch dětí by mohlo dojít k úrazu. Proto bylo toto 

ohrazení, ta mantinely byly odstraněny a k dalšímu vývoji. Hockeyballové hřiště se má 

opravovat v souvislostí s velkou akcí rekonstrukcí celého areálu lesoparku Stromovka. Tento 

projekt je připravován pro přeshraniční spolupráci. V současné době se finalizuje žádost o 

dotaci, pokud bude žádost úspěšná, budeme moci, pravděpodobně neříkám ještě do konce 

tohoto roku, ale nejdříve asi počátkem příštího roku, zahájit celou rekonstrukci areálu 

Stromovka včetně toho hockeyballového hřiště. Projektová dokumentace je připravena pouze 

čekáme na možnost získání té dotace a financování. Ten projekt je připravován na hodnotu 

1,5 milionů eur, což je dneska při přepočtu kurzu 27Kč za euro téměř 45-50 milionů korun. 

Hockeyballové hřiště ale nebude součástí této dotace, bude to jako naše akce jenom za vlastní 

finanční prostředky, protože hockeyballové hřiště nepatří k areálu Stromovka, bude to jakoby 

neuznatelný náklad, ale počítáme s tím, že rekonstrukci při zajištění nebo realizaci Stromovky 

zajistíme i toto hockeyballové hřiště. Nebude tam asi už jenom hockeyballové hřiště, bude to 

víceúčelové hřiště pro celou řadu jiných sportů. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže stačí takhlenc odpověď? 

 

Petr MAGERA, …………………………………… 

Ano, děkuju. Nashledanou. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan zastupitel Martinek. 

 

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

Tak jak to pan náměstek vysvětloval, tak proč to teda neuděláme hned. Tak, přijde léto, může 

se to udělat, děti si můžou hrát. 

 

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

Rozpočet investic na letošní rok je schválen už v měsíci prosinci loňského roku. V současné 

době nemáme volné finanční prostředky jenom na toto hockeyballové hřiště. A nechceme 

udělat to, že dneska uděláme hockeyballové hřiště a příští rok tam začneme velkou opravu. Je 

daleko lepší to vysoutěžit najednou s tím, že i ta cena může být pak v tom komplexu, může 

být i o něco nižší. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím. 

 

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

Jenom jestli je nějaká částka, kolik by to mělo stát a ono když se bude žádat o nějakou dotaci, 

otázkou je, jestli by se to stihlo příští rok ta Stromovka. To může být i nadýl pane náměstku. 

 

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

Hodnota nebo ta hodnota rekonstrukce 1,5 milionů eur. Počítáme s tím, že zahájení v příštím 

roce, dokončení až v roce 2018. Celé rekonstrukce Stromovky, kdy bude hockeyballové 

hřiště, to může být třebas i dříve, ale nejsem Vám schopen říci, kdy to hockejballové hřiště 

bude a neznám taky dneska ten dílčí rozpočet pouze na to hockeyballové hřiště. Ale zajišťuje 

projektovou dokumentaci odbor komunálních služeb, tuším, že 20tého má být předána 

komplexní dokumentace, z ní můžeme pak vyčíst i tu částku pouze pro hockejballové hřiště. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře děkuji. Takže se ptám zastupitelů zda ještě se chcou přihlásit do interpelací. Technická 

pan zastupitel Plawny. 

 

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

Bude to opravdu technická. Pane primátore vy jste teď říkal něco o tom, jak fungujou 

interpelace. Já myslím, že bude stačit, pokud Vy když to vedete si domluvíte s náma, asi ne 

s náma, ale s jinýma, aby se dodržoval jednací řád, protože v článku 13 je, že členové 

zastupitelstva mají právo vznášet dotazy a připomínky na radu, na jednotlivé členy rady, na 

statutární orgány městských firem a na ředitele příspěvkových organizací. Takže opravdu, to 

je prostě výhoda té opozice, že se může ptát. Opravdu nepatří to tady, aby se vyptával někdo 

z koalice někoho tady od kolegů. Já chápu, možná mně to i zajímá, ale prostě tak to je. Nebo 

změňme. Ale opravdu ta přestřelka, že se tady vzájemně dva lidé neustále dávají dotazy a 

odpovídá se na to. Není to podle jednacího řádu. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Určitě. My se na to budeme muset zaměřit, možná i ten, ta připomínka, že by měli i občané 

mít přednost je taky určitým způsobem…..má logiku, ale na druhou stranu….nevím. budeme 

to řešit na poradě vedení, na radě, poradím se i s Vámi se zastupiteli, jak najít. Protože 

samozřejmě kdo chce, tak vždycky najde nějakou mezeru jak se tam vloudit, aby zase 

vystoupil nějakým jiným způsobem. Ono těžko. Zase se mi nechce skákat zastupitelům 

neustále do jejich projevu a připomínat jim, že se vymezili vůči jednacímu řádu. Je to určité i 

vlastní zodpovědnosti, na kterou bych apeloval. Dobře, takže pokud už není žádný dotaz ze 

strany zastupitelů, tak máme 16:33 hod. a já končím 11. zasedání Zastupitelstva města 

Havířova. Děkuji Vám za aktivní účast a přeji pěkný zbytek dne. 

 

 

KONEC 

 
16:33 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově dne: 25.04.2016 

Zapsala: Veronika Richterová, DiS.   

    referentka odboru kancelář primátora            ……………………………………… 

 

Přílohy zápisu: 
Příloha č. 1 - prezenční listina (8 listů) 

Příloha č. 2 - originály materiálů včetně svolání 
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O  V  Ě  Ř  E  N  Í 
 

zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 18.04.2016 

v sále Kulturního domu RADOST 
 ___________________________________________________________________________ 

 

      Ověřil/la jsem zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

          konaného dne 18. dubna 2016  v sále Kulturního domu RADOST. 

 

 Potvrzuji svým podpisem, že zápis odpovídá průběhu zasedání  

 a přijatým usnesením. 

 
 

PaedDr. Milada HALÍKOVÁ        

členka Zastupitelstva města Havířova                                …………..………………………. 

 

 

 

Ing. Petr SMRČEK 

člen Zastupitelstva města Havířova                                    .…………..………………………. 

 

 

 

 

 

………………………………….....                             ...…..…….……………………... 

 

Bc. Daniel PAWLAS                         Ing. Eduard HECZKO 

primátor města                                                             náměstek primátora  

                                                                    pro ekonomiku a správu majetku  
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PROTOKOL O NAHLÍŽENÍ DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 

11. zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného 18.04.2016 
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