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Ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pfistupu k informacim Vas zadam o poskytnuti
nasledujici informace.
Prosim o zaslani dokumentu:
Zapis o prubehu zasedani zastupitelstva mcsta Havifova ze zasedani dne 26. 6. 2017.
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Mikulasova Vladimira
Od:
Odeslano:
Komu:
Predmet:

Mikulasova Vladimira
10. cervence 2017 10:41
Poskytnuti informaci podle zakona c. 106/1999 Sb. cast

Va"zeny pane Kadleci,
na zaklade Vasi zadosti o poskytnuti informaci die zakona c. 106/1999 Sb. Vam zasflam prvni cast
Zapisu o prubehu 19. zasedani Zastupitelstva mesta Havirova, ktere se konalo dne 26. cervna 2017.
S pozdravem
Vladimira MIKULASOVA

referent odboru kancelar primatora
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Magistral m&sta Havirova
Svornosti 86/2, 736 01 Havirov-Mesto
tel. : +420 596 803 218
mikulasova.vladimira@hayirov-city.cz
www.havirov-citv.cz
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Setfeme nase lesy' Zvazte. prosim. nutnost ttsku teto zpravy!

Mikulasova Vladimira
Od:
Odeslano:
Komu:
Pfedmet:

Mikulasova Vladimira
10. cervence 2017 10:43
Poskytnuti informaci podle zakona c. 106/1999 Sb. cast II.

Vazeny pane Kadleci,
na zaklade Vasi zadosti o poskytnuti informaci die zakona c. 106/1999 Sb. Vam zasilam druhou cast
Zapisu o prubehu 19. zasedani Zastupitelstva mesta Havfrova, ktere se konalo dne 26. cervna 2017.
S pozdravem

Vladimira MIKULASOVA
referent odboru kancelar primatora
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Magistral mesta Havifova
Svornosti 86/2. 736 01 Havirov-Mesto
tel. : +420596803218
mikulasova.vladimira@havirov-citv.cz
—:
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www.havirov-city.cz

Setfeme nase lesy! Zvazte. prosim. nutnost tisku teto zpravy!

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

MMH/48 132/2017

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

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

DATUM:

10.07.2017

ČÁST I.

ZÁPIS
ze 19. zasedání
Zastupitelstva města Havířova

konaného dne 26.06.2017
v Kulturním domě RADOST
v Havířově

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, je právě 13:00 a oficiálně zahajuji 19. zasedání
Zastupitelstva města Havířova a všechny Vás srdečně vítám v prostorách Kulturního domu
RADOST. V této chvíli je z celkového počtu 43 členů Zastupitelstva podle prezenční listiny
přítomno 40 členů. Omluven je pan Bc. Daniel Pawlas z pracovních důvodů, pan Hrabčák,
taktéž z pracovních důvodů. Paní zastupitelka Tomaniecová přijde o něco později.
Je nás tedy nadpoloviční většina, takže dnešní zasedání je schopno se platně usnášet.
Zasedání Zastupitelstva města Havířova bylo svoláno podle § 92 odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb.
o obcích. Nyní přistoupíme ke schválení předsednictva dnešního zasedání Zastupitelstva.

722/19ZM/2017
13:02hod.
1. Schválení předsednictva 19. zasedání ZMH dne 26.06.2017
Průběh rozpravy:
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu a přečtu návrh usnesení, Zastupitelstvo města Havířova schvaluje
předsednictvo 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.06.2017
ve složení: Mgr. Jana Feberová, primátorka města, Bc. Josef Bělica, náměstek primátorky
pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský
rozvoj, Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj a Ing. Milan Menšík,
tajemník Magistrátu města Havířova. Chce někdo doplnit toto pracovní předsednictvo
o další členy? Nikdo. Vzhledem k tomu, že návrh na doplnění předsednictva nebyl podán,
nechávám hlasovat o pracovním předsednictvu v navrženém složení.
Hlasování o předsednictvu:
Pro:
40
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 722/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
předsednictvo 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.06.2017
ve složení:
Mgr. Jana Feberová, primátorka města
Bc. Josef Bělica, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova

2
Zápis ze 19. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 26.06.2017

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, konstatuji, že navrhované předsednictvo bylo schváleno.
Dále bych vás kolegyně a kolegové chtěla krátce informovat o činnosti orgánů obce. O činnosti
zastupitelstva města se mohou občané informovat přímo na jeho zasedání a přijatá usnesení
jsou zveřejňována na úřední desce MMH a na internetových stránkách www.havirov-city.cz.
Rada města v letošním roce zasedala 9x a na této schůzi bylo přijato 644 usnesení. Magistrát
města plní úkoly uložené zastupitelstvem a radou a pomáhá výborům a komisím v jejich
činnosti, vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností pro
správní obvod města Havířova a obcím Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko.
V souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., je zřízen zvláštní orgán obce - Komise sociálně právní
ochrany dětí, která v letošním roce zasedala 3x. Z každé schůze této komise je pořizován zápis,
který je založen na odboru kancelář primátora. Nyní přistoupíme ke schválení programu
dnešního zasedání. Otevírám rozpravu k tomuto bodu.

723/19ZM/2017
13:05hod.
2. Schválení programu 19. zasedání ZMH, konaného dne 26.06.2017
Průběh rozpravy:
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Program dnešního zasedání ZMH jste všichni obdrželi spolu s materiály v elektronické podobě.
Má někdo nějaké připomínky nebo doplnění? Pokud nikdo připomínky případně doplnění
nemá, končím rozpravu a přistoupíme k hlasování. Prosím o hlasování.
Hlasování o návrhu programu:
Pro:
40
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 723/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
předložený program 19.
26. června 2017 dle přílohy

zasedání

Zastupitelstva

města

Havířova,

konaného

dne

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, omluveni 2. Konstatuji, že navrhovaný program byl schválen. Vystoupení občanů a
interpelace zastupitelů. Součástí každého programu zasedání zastupitelstva jsou vystoupení
občanů a interpelace zastupitelů. V programu jsou zařazeny jako bod č. 53, budou zařazeny dvě
hodiny po začátku dnešního zasedání (cca 15:00 hod.).
3
Zápis ze 19. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 26.06.2017

Usnesení k jednotlivým bodům schváleného programu dnešního zasedání zastupitelstva
se schvalují zvlášť, vždy po ukončení rozpravy k danému bodu. Vzhledem k plynulosti našeho
zasedání žádám zastupitele, kteří podají pozměňovací návrh usnesení ke schválení hlasováním,
aby jej neprodleně předali obsluze hlasovacího zařízení pro zapsání na plátno. Hlasování
proběhne, až bude zobrazen přesný pozměňovací návrh.
Přejdeme k bodu č. 3 Zvolení ověřovatelů zápisů o průběhu 19. zasedání ZMH, konaného
dne 26.06.2017.

724/19ZM/2017
13:07hod.
3. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 19. zasedání ZMH,
konaného dne 26.06.2017
Průběh rozpravy:
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu a přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města Havířova volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne
26.06.2017 pana Róberta Masaroviče a jelikož pan Pawlas je z dnešního zasedání omluven,
navrhujeme jako ověřovatele pana Ing. Eduarda Heczka. Má někdo jiný návrh? Nikdo. Chtěla
bych se zeptat, zda navržení členové zastupitelstva pan Róbert Masarovič, MSc. a pan Ing.
Eduard Heczko tuto nominaci přijímají? Prosím. Děkuji.
Vzhledem k tomu, že jiný návrh nebyl podán, a ověřovatelé nominaci přijali, končím rozpravu
a nechávám hlasovat o předneseném návrhu.
Hlasování o zvolení ověřovatelů:
Pro:
40
Proti:
0
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
2
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 724/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 24.04.2017
pana Róberta MASAROVIČE (ANO 2011)
pana Ing. Eduarda HECZKA (KSČM)
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, nehlasoval 1, omluveni 2. Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návrhu.
Bod č. 4 Zpráva o ověření zápisu z 18. zasedání ZMH, konaného dne 24.04.2017.
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Zápis ze 19. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 26.06.2017

725/19ZM/2017
13:10hod.
4. Zpráva o ověření zápisu ze 18. zasedání ZMH, konaného dne 24.04.2017
Průběh rozpravy:
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Havířova bere na
vědomí zprávu ověřovatelů zápisu ze 18. zasedání ZMH, konaného dne 24. dubna 2017.
Na 18. zasedání ZMH byli jako ověřovatelé zápisu určeni paní Janina Želinská
a pan Mgr. Daniel Vachtarčík. Oba ověřovatelé zápis ze 18. zasedání ZMH ověřili a potvrdili
svým podpisem, že odpovídá průběhu zasedání a přijatým usnesením. Nyní žádám
ověřovatelku paní Janinu Želinskou, aby v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města
Havířova podala zprávu o ověření správnosti zápisu.
Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Dobrý den, zprávu ze zasedání 18. zasedání Zastupitelstva jsem četla, nenašla jsem tam žádné
chyby, všechno bylo vpořádku.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, žádám nyní ověřovatele pana Mgr. Daniela Vachtarčíka, aby v souladu s Jednacím
řádem Zastupitelstva města Havířova rovněž podal zprávu o ověření správnosti zápisu.
Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Zastupitelstva města Havířova (HpH)
Hezké odpoledne vážení zastupitelé a všichni přítomni. Zápis z 18 zasedání Zastupitelstva města
Havířova jsem řádně přečetl a svým podpisem stvrdil soulad s průběhem jednání a přijatými
usneseními.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Děkuji. Má někdo ze zastupitelů nějaké námitky nebo připomínky k zápisům ze zasedání ZMH.
Protože ke zpracovanému zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného
24. dubna 2017 nebyly vzneseny žádné jiné připomínky ani námitky, budeme hlasovat o tom,
že zprávy ověřovatelů Zastupitelstvo města Havířova bere na vědomí.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
40
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 725/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu z 18. zasedání ZMH, konaného dne 24. dubna 2017
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Zápis ze 19. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 26.06.2017

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, nehlasoval 1, omluveni 2. Konstatuji, že zpráva ověřovatelů byla schválena.
Do každého zápisu je možno nahlédnout na odboru kanceláře primátorky MMH a podle
Zákona o obcích má právo do nich nahlédnout každý občan města a osoby uvedené v §16 ods.
3 a §17 Zákona o obcích.
Přejdeme k bodu č. 5, Kontrola plnění usnesení ZMH.

726/19ZM/2017
13:11hod.
5. Kontrola plnění usnesení ZMH
Průběh rozpravy:
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
40
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 726/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění těchto usnesení:
úkoly: krátkodobé
1106/25ZM/2014 Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání
dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova - městská část
Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ - I. část
1177/26ZM/2014 Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, v rámci
stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“
76/3ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování
Havířova - části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“ - III. část
117/4ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby„Odkanalizování Havířova –
části města Dolní Suchá“ - IV. část
184/5ZM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti v rámci vypořádání stavby „Rekonstrukce
komunikací ul. V Zátiší a U Hájenky, Havířov-Podlesí “
6
Zápis ze 19. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 26.06.2017

235/6ZM/2015 Vypořádání dokončených veřejných částí kanalizačních přípojek v rámci
stavby „Odkanalizování Havířova - části města Prostřední Suchá, Dolní
Suchá“
284/7ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování části města
Havířova III. etapa – Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a ul.
Protější“
285/7ZM/2015 Vypořádání pozemků k.ú. Šumbark v majetku Moravskoslezského kraje –
Správy silnic Moravskoslezského kraje
366/9ZM/2016 Darování pozemků v k.ú. Šumbark Moravskoslezskému kraji v rámci
vypořádání stavby „Okružní křižovatka sil. II/479 a ul. Anglická v Havířově
– Šumbarku“
428/11ZM/2016 Úplatný převod splaškové kanalizace v lokalitě „Na Dolanech“,
k. ú. Bludovice, do majetku města
669/17ZM/2017 Prodej části pozemku parc.č. 646, k.ú. Havířov-město
670/17ZM/2017 Prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá
703/18ZM/2017 Prodej technického zhodnocení Havířovské teplárenské společnosti, a.s.
712/18ZM/2017 Sloučení mateřských škol - MŠ Kosmonautů s MŠ Balzacova
vypouští
ze sledování tato usnesení:
úkoly: krátkodobé
240/6ZM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Parkoviště
na ul. Opletalova – lokalita1“
324/8ZM/2015 Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov
Žermanická přehrada“
470/12ZM/2016 Vypořádání dokončené stavby „Odkanalizování Havířova,
část města Dolní Suchá“
532/14ZM/2016 Výkup částí pozemků pro účely realizace stavby „Rekonstrukce silnice
III/4745 Havířov – U Šimaly“ – změna usnesení
589/15ZM/2016 Prodej částí pozemků parc.č. 3561, parc.č. 3562 a parc.č. 3563,
k.ú. Havířov-město
644/16ZM/2017 Přijetí daru pozemků v k. ú. Prostřední Suchá, u OC Globus
672/17ZM/2017 Prodej pozemku parc.č. 2299, k.ú. Prostřední Suchá
673/17ZM/2017 Výkup pozemku pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova, IV.
etapa, část města Šumbark, P2 lokalita U Jelena“
705/18ZM/2017 Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na
území města Havířova z rozpočtu města na rok 2018 a 2019 a uzavření
Smlouvy o spolupráci s Moravskoslezským krajem
706/18ZM/2017 Předložení žádosti o dotaci v rámci programu MPSV č. 013 310 Rozvoj a
obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020
709/18ZM/2017 Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2017
z rozpočtu odboru školství a kultury
710/18ZM/2017 Zapojení schválené nespecifikované rezervy OŠK a zvýšení příspěvku na
provoz pro rok 2017
711/18ZM/2017 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol
zřízených statutárním městem Havířov
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Zápis ze 19. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 26.06.2017

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, nehlasovala 1, usnesení bylo přijato. Nyní přistoupíme k projednávání jednotlivých
bodů, dle schváleného programu.
Bod č. 6. Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově II/2017

727/19ZM/2017
13:12hod.
6. Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově II/2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
39
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
2
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 727/19ZM/2017:
bere na vědomí
informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob
a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově za období leden - duben 2017
dle důvodové zprávy
schvaluje
čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného
pořádku ve městě Havířově“ a v souladu s rozpočtem pro komisi BESIP:
1. Městské policii Havířov
ve výši 85 000,- Kč
na zakoupení bezpečnostního zařízení WatchGuard Firebox T50 s 3 letou licencí Basic
Security Suite (WW)
2. odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova
ve výši 75 000,- Kč
na pořízení 2 ks odvlhčovačů zn. EKOTEZ TE-40 s přídavným topením
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov Město a Havířov Životice
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3. zvýšením příspěvku na provoz
Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570
o částku 20 610,- Kč
na nákup vybavení dětského dopravního hřiště
4. zvýšením příspěvku na provoz
Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754
o částku 33 240 Kč na nákup jízdních kol, koloběžek, cyklistických přileb a chráničů
ukládá
ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na provoz
výše uvedeným zařízením z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 39, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.
Bod č. 7. Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově III/2017

728/19ZM/2017
13:13hod.
7. Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově III/2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
40
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 728/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob
a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově za období leden - květen 2017
dle důvodové zprávy
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schvaluje
čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného
pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov
ve výši 110 000,- Kč na zřízení záznamového serveru pro nové dva kamerové body v rámci
rekonstrukce železničního podjezdu u vlakového nádraží v Havířově-Městě
ukládá
ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na provoz
výše uvedeným zařízením z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, nehlasovala 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 8. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3562, k.ú. Havířov - město

729/19ZM/2017
13:18hod.
8. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3562, k.ú. Havířov – město
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Langer.
JUDr. Štefan LANGER, člen Rady města Havířova (KSČM)
Dobré odpoledne všem přítomným v sále. Vážená paní primátorko, vážení zastupitelé, vážení
hosté. Je nám předkládán záměr části prodeje parc.č. 3562 v prostoru od ulice Tichá. Já bych
vás poprosil, kdyby jste se mohli všichni podívat na přílohu, na snímek katastrální mapy, která
je součástí předkládaného záměru a možná pro vysvětlení a pro lepší pochopení, toho, co chci
říct. Část nebo respektive přes část pozemku parcely 3562 je dnes zajišťován přístup mino jiné i
na pozemek parc.č.3561, který je ve vlastnictví města ve výměře 139 m2 a rovněž zde je
zajišťován přístup k pozemku 3568, 67, 66, 65, které jsou dneska již ve vlastnictví jedné osoby.
Domnívám se historicky, že celý pozemek 3562 byl koncipovaný tak, aby svoji funkci
zajišťoval přístup k jednotlivým zahradám, to znamená k jednotlivým parcelním číslům. A
myslím si, že do dnešního dne nebylo do tohoto pozemku nějakým způsobem neodborně
zasahováno. A domnívámse, že prodejem této části pozemku, kdy se dostáváme alternativně
z ulice nebo od ulice Tichá do prostoru jak jsem říkal pozemku 3561 a zbývající části pozemku
3562, kde si zúžíme prostor. Respektive jinak, dneska je prostor pro vstup do té lokality té části
prodávaného pozemku v šíři 4,31 m. případně, že prodáme byť jenom 20m2 tohoto pozemku,
tak se přístup do té lokality změní do šíře 1,42m. To znamená, z mého pohledu nějakým
způsobem omezíme, minimálně omezíme nebo znekvalitníme přístup pro údržbu toho
pozemku a možná i zvýhodníme budoucího kupujícího při pozemcích nebo vlastníka pozemku
3565-68, který bude s největší nebo mohl by s největší pravděpodobností namítat, že pozemek
zůstal bez kvalitního přístupu a je nutné ho udržovat a proto se mi jeví prodej této části takový
není dobrý a proto bych ponechal tu funkčnost pozemku bez jakéhokoliv zásahu. To znamená
bez prodeje těchto 20 m, děkuji. Domníval jsem se, že budu sám hlasovat o tom schválit,
neschválit, ale navrhuju, aby se hlasovalo, neschválit prodej pozemku.
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu
pana zastupitele Langera, který navrhuje neschválit ZMH záměr prodeje části pozemku. Takže
prosím.
Hlasování o návrhu JUDr. Langera:
Pro:
16
Proti:
11
Zdržel se:
13
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Pro 16, proti 11, zdrželi se 13, nehlasovala 1, omluveni 2, usnesení nebylo přijato. A teď
budeme hlasovat o původním návrhu.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
23
Proti:
7
Zdržel se:
10
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 729/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 3562, zahrada, o výměře cca 20 m2, k.ú. Havířov - město,
paní Daši Dametzové a panu Ing. Vítězslavu Dametzovi, bytem ……………………, za účelem
rozšíření zahrady
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 23, proti 7, zdrželo se 10, nehlasovala 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 9. Záměr prodeje pozemků parc.č. 1452/13, 1452/14, 1452/15, 1452/16, 1452/17,
1452/18, 1451/3, 1452/11, k.ú. Šumbark
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730/19ZM/2017
13:19hod.
9. Záměr prodeje pozemků parc.č. 1452/13, 1452/14, 1452/15, 1452/16,
1452/17, 1452/18, 1451/3, 1452/11, k.ú. Šumbark
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
38
Proti:
0
Zdržel se:
2
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 730/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
záměr prodeje pozemků parc.č. 1452/13, zahrada o výměře 122 m2, parc.č. 1452/14, zahrada o
výměře 83 m2 parc.č. 1452/15, zahrada o výměře 46 m2, parc.č. 1452/16, zahrada o výměře 46
m2, parc.č. 1452/17, zahrada o výměře 47 m2, parc.č. 1452/18, zahrada o výměře 44 m2,
parc.č. 1451/3, zahrada o výměře 81 m2, parc.č. 1452/11, ostatní plocha o výměře 124 m 2, vše
v k.ú. Šumbark, za účelem zahrady u rodinného domu
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 38, zdrželi se 2, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 10. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2513, k.ú. Bludovice

731/19ZM/2017
13:20hod.
10. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2513, k.ú. Bludovice
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
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Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
40
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 731/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 2513, k.ú. Bludovice, dle GP č. 4216-12/2017
označeného jako parc. č. 2513/2 o výměře 200 m2, užívaného jako přístup k nemovitosti parc.
č. 2514/2, ve vlastnictví kupujících, manželů Josefa Kupky a Olgy Kupkové, bytem
………………………………
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, nehlasovala 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 11. Záměr prodeje nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1 a budovy č. p. 144
k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice

732/19ZM/2017
13:22hod.
11. Záměr prodeje nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1 a budovy
č. p. 144 k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, ještě pan Langer.
JUDr. Štefan LANGER, člen Rady města Havířova (KSČM)
V navrhovaném případě se jedná o prodej stavby a pozemku zastavěného stavbou. Nedílnou
součástí uceleného areálu je i funkční pozemek a myslím si 2538/2, tak jsem se chtěl zeptat,
jaký je záměr na jeho další využití, byť v současné době si myslím, že ten pozemek sám o sobě
slouží a je funkční je i pro obsluhu stavby, to znamená toho budinessu, který tam funguje a
v minulosti fungoval, takže na to jsem se chtěl zeptat, zda a jak se bude do budoucna využívat,
kdy mě osobně napadá jeho využití, respektive výpůjčka MSK pro účely možná i parkoviště
vedle zřízeného muzea. Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, takže nikdo se nehlásí dál, budeme hlasovat o návrhu usnesení k tomuto bodu.
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Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
34
Proti:
0
Zdržel se:
6
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 732/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
záměr prodeje nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1, budovy č. p. 144 na pozemku parc.
č. 2538/1, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice, spol. KRIŽAN, s.r.o.,
IČO: 62363000, k provozování tiskárny
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 34, zdrželo se 6, nehlasovala 1, usnesení bylo přijato.
Já ještě, pane zastupiteli Langre, tady k této otázce tady této budova vám odpovíme ještě
písemně. Pokud zvážíme to, co jste vy tady řekl. Ještě pan Ing. Heczko s technickou
poznámkou.
Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Dobrý den všichni přítomni. Paní primátorko, já si myslím, že na konkrétní dotaz je potřeba
konkrétně odpovědět a ne odkazovat, že něco prošetříme, vyšetříme atd. toto má vliv na přijaté
usnesení, samozřejmě jsme byli pro, ale jestliže se zastupitel ptá, jaké je další využití té přilehlé
plochy, je to zastavěná plocha a je to parkoviště, čili já si myslím, že někdo z vedení města,
případně z vedoucích odborů nebo co, mohli říct, co s tím se bude dělat dál. Na to je třeba
reagovat, asi.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, já bych poprosila pana JUDr. Vaška.
JUDr. René VAŠEK, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
Vážená paní primátorko, dámy a pánové. Žadatel o koupi této nemovitosti hodlá koupit pouze
předmětnou budovu a pozemek, který přináleží k této budově, ostatní část nemovitosti, která se
nachází v předu a za budovou, zůstane ve vlastnictví města Havířova, v zádní části jsou
umístěna kontejnerová stání, se kterými disponuje OKS a tak to i zůstane do budoucna, pokud
se nenajde jiné využití těchto prostor, ale tyto pozemky zůstávají ve vlastnictví města Havířova.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji a pokračujeme bodem č. 12. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1151/3, k.ú. Bludovice

733/19ZM/2017
13:25hod.
12. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1151/3, k.ú. Bludovice
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
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Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
40
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 733/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 1151/3, ost.plocha o výměře 250 m2, kat. území Bludovice
společnosti Zámecký dvůr s.r.o., U Statku 301/1, Havířov-Bludovice, IČO: 27834395
za účelem scelení pozemků
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, nehlasovala 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 13. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1197/87, k.ú. Prostřední Suchá

734/19ZM/2017
13:26hod.
13. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1197/87, k.ú. Prostřední Suchá
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
40
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 734/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1197/87, k.ú. Prostřední Suchá, odměřenou geometrickým
plánem č. zak. 3041-85/2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1197/280 o výměře
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7 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Mgr. Zdeňce Oeschnerové, bytem …………………….., pod
již postavenou garáží
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, nehlasovala 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 14. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov - město

735/19ZM/2017
13:26hod.
14. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov – město
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
40
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 735/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 119, ostatní plocha, o výměře cca 80 m 2, k.ú. Havířov město, manželům panu Ngoc Giap Pham a paní Tran Thi Lan Anh, bytem …………………,
za účelem údržby objektu na ul. Hlavní třída 32a, Havířov - Město
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, nehlasovala 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 15. Prodej pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti nDive s.r.o.
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736/19ZM/2017
13:33hod.
15. Prodej pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti nDive s.r.o.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Gongol.
Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Paní primátorko, já jsem se zamýšlel nad obsazováním tohoto teritoria, čili na dole Dukla a
mám takový dojem, že jdeme na to trošku živelně. My obsazujeme ty plochy, které jsou dneska
dobře přístupné i vzhledem k těm komunikacím, které tam byly vybudovány a budou nám
zůstávat plochy, které budou za těmi pozemky, které prodáváme. Chtěl bych upozornit na to, že
takovou chybu jsme udělali třeba při tom, když jsme dělali tu průmyslovou zónu, když jsme za
1 mil. Kč udělali komunikaci a z půl roku nebo ještě kratší dobu jsme tu komunikaci
likvidovali, protože budoucí uživatel měl jiné záměry. Mě se zdá, že můžeme dojít ještě
k horším situacím, pokud to budeme takto živelně obsazovat. Dokonce si myslím, že by tady
bylo nutné, abychom vyvolali jednání s Asentalem, protože ty naše pozemky někde jsou
sousedské právě pozemkům Asental a my asi bychom měli ty činnosti koordinovat. Takže já
mám opravdu dojem, že ta koordinace tady není, konec konců já jsem to už prezentoval na
komisi pro rozvoj, bohužel jsem neuspěl, tak znovu chci pana náměstka, Ing. Šlachtu upozornit
na to, že by měl této záležitosti věnovat pozornost, abychom neodřízli ty pozemky, které budou
za těmi prodanými pozemky. Taky si myslím, že bychom měli uvažovat o tom, že by tam
muselo být nějaké břemeno, které by zpřístupnilo prostě budoucím uživatelům tu možnost
napojení se i na třeba vodu nebo kanalizaci nebo elektriku apod. toto vše si myslím, že by mělo
být koordinováno a dávám k úvaze panu náměstkovi, aby vytvořil nějakou komisi, která by se
tím zabývala. Já pro tuto chvíli pro tento záměr i pro ten další, to znamená pro ten další prodej
pozemku, nebudu hlasovat, protože mám obavu o to, že to skončí tím, že budeme mít nevyužité
pozemky, nebo budeme mít spoustu potíží při obsazování těch zbytkových ploch, děkuju.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pane Gongole. Pan náměstek Šlachta.
Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD)
Paní primátorko, vážené dámy, pánové, vážený pane řediteli. Já vím, vyřeknete, že nejste, ale
vy pro mě vždycky jste byl ředitelem. Já vám odpovím. Nevím, co nevidíte na tom, co je
nekoordinováno. Dneska vidíte, že nahoře pozemků které máme, tak je vybudovaná fabrika
Műlnycke, hned pod fabrikou, kde je pozemek je tadleta firma a vedle je firma Santarius. Dole
je pak ještě níž, směrem k cestě na Orlovou je pozemek dosti velký, byly to bývalé garáže nebo
autosalon, který je také ucelený a počítá se s tím na další výstavbu. Máme momentálně už zase
nějaké, to tady předbíhám, nějaké zájemce, takže opravdu nevidím v tom, co jste řekl, nějaký
smysl. Dále bych chtěl říct, že pokud jste v minulosti dělali chyby, já jsem už vám je odpustil.
Děkuji vám.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, já ještě k tomu jenom chci říct, že jsme rádi, že na průmyslovou Duklu, se nám hlásí
investoři a že to bude pro Havířov přínos v dalších pracovních místech a že se jedná o slušné
firmy a že můžeme spoléhat na to, že to bude pro naše občany výhodné. Pan zastupitel Gongol.
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Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Pane náměstku, já o koze, vy o voze. Já jsem vůbec neřek, že nemám zájem, aby tato
průmyslová zóna byla obsazena. Naopak. Pane náměstku, ubezpečuji vás, že k tomuto místu
mám osobní vztah. Pracoval jsem tam 32 let, takže mým zájmem je, abychom se nedopustili
nějaké chyby, které bychom litovali v budoucnu, když budeme obsazovat ty další pozemky,
které budou možná odříznuty od veřejných komunikací. Nevím, jestli jsem to vyjádřil dobře
nebo správně, ale to na co odpovídáte vy, je úplně mimo mísu.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, takže další do rozpravy se už nehlásí, takže končím rozpravu a budeme hlasovat
o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
38
Proti:
1
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
2
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 736/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
prodej části pozemku parc.č. 63/17 o výměře cca 4 200 m2, pozemku parc.č. 63/3 o výměře
388 m2, pozemku parc.č. 63/4 o výměře 97 m2, části pozemku parc.č. 63/5 o výměře cca 700
m2, pozemku parc.č. 63/6 o výměře 491 m2, pozemku parc.č. 63/7 o výměře 103 m2, pozemku
parc.č. 63/9 o výměře 435 m2, část pozemku parc.č. 2738/14 o výměře cca 25 m2, v kat. území
Dolní Suchá, celková výměra cca 6 439 m2 s tím, že přesná výměra pozemků bude
stanovena až na základě geometrického zaměření
společnosti nDive s.r.o., se sídlem Slezská 950, Poruba, 735 14 Orlová, IČO: 24676179 (dále
též „kupující“) za účelem výstavby a následného provozování výrobního závodu za cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 440,- Kč/m2, tj. cca 2.833.160,- Kč + 2.980,- Kč za zpracování
znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň.
V souladu se schválenými Zásadami o hospodaření s majetkem města bude s žadatelem
uzavřena kupní smlouva (dále též „KS“) za podmínek:
a) Kupující se zavazuje, že pozemky budou užívány po dobu 12 let od zápisu vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí pouze ke sjednanému účelu, ke kterému byly
prodány, tj. k výstavbě a následnému provozování výrobního závodu.
b) Kupující je povinen, v případě změny majetkových práv k prodaným pozemkům, převést
všechny povinnosti, závazky a podmínky vyplývající z KS na nového nabyvatele majetkových
práv.
c) Kupující je povinen zahájit užívání a provozování výrobního závodu do 3 let ode dne zápisu
vkladu vlastnického práva k prodávaným pozemkům do katastru nemovitostí, v případě
nedodržení této podmínky má město právo od KS odstoupit.
d) Za porušení smluvních povinností, závazků a podmínek stanovených kupujícímu v KS,
město uplatní vůči kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý jednotlivý
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případ porušení těchto povinností, závazků a podmínek. Kupující se zavazuje zaplatit městu
smluvní pokutu do 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.
e) Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost kupujícího splnit povinnosti, závazky a
podmínky stanovené v KS.
f) V případě odstoupení od KS je kupující povinen uvést pozemky do původního stavu, to je do
stavu před uzavřením KS, a to do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení od KS, nebudeli dohodnuto jinak.
g) Kupující nemá nárok požadovat po městu úhradu za zhodnocení pozemků.
h) Odstoupení od smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům a nárokům pro
město vyplývající z KS.
ch) Kupující se zavazuje uhradit správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
i) Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podá město po úplném zaplacení
kupní ceny a úhradě správního poplatku za návrh na vklad. Nebudou-li uvedené částky
uhrazeny, je město oprávněno od KS odstoupit.
pověřuje
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 38, proti 1, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.
Bod č. 16. Prodej pozemků a staveb v k.ú. Dolní Suchá společnosti Santarius s.r.o.

737/19ZM/2017
13:40hod.
16. Prodej pozemků a staveb v k.ú. Dolní Suchá společnosti Santarius s.r.o.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan Ing. Heczko.
Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Ještě jednou dobrý den, já mám k tomu několik poznámek. V první řadě možná si pamatujete,
že jsem už minule vystupoval k tomuto bodu, jak se schvaloval záměr a upozorňoval jsem na
to, že tam je požadavek společnosti Santarius prodat pozemky nebo budovu za 1 Kč. a už tehdy
jsem říkal, že město se musí chovat s péčí řádného hospodáře. My samozřejmě víme nebo
podle jeho deklarace víme, že objekt, který stojí na tomto pozemku nebo je z části toho
pozemku, je pro něho nepoužitelný a nabízíme mu, že mu uhradíme částečně nebo zcela,
možná i více za jeho demolici a to ve výši 800 tis. Kč. přesto si ale nejsme jisti, že je správné,
aby se budova, která bude zbourána, v podstatě, prodávala za účetní hodnotu. Účetní hodnoty
jsou při vedení účetnictví a další věci, ale myslím si, že to není to správné, aby tato budova byla
prodána za tuto účetní cenu. Proto navrhujeme, aby budova byla prodána za znalecký posudek,
to znamená za 1.394.080,00 Kč. je to v podstatě varianta A, kde ještě pak k té variantě A
připočteme nebo odečteme těch 800 tis. Kč. čili usnesení by bylo změněno pouze u částky za
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stavbu, místo 130.598,00 Kč by byla částka 1.394.080,00 Kč a výsledná cena by nebyla
1.106.009,00 Kč, ale byla by pak 2.369.500,00 Kč. myslíme si, že v budoucnu by to mohko být
napadnutelné, že jsme prodávali objekt za účetní hodnotu.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pan náměstek Bělica.
Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011)
Dobrý den dámy a pánové, vážení zastupitelé. Já bych k tomu dodal jednu věc. Ten objekt je
v poměrně dezolátním stavu, ta stavba aby se uvedla do nějakého provozu a mohla být třeba
pronajímaná by vyžadovala poměrně vysoké investice, ty odhady odborníků z OSRM byly
někde kolem 6 mil. Kč, což si myslím, že je dostatečný důvod pro to, ten dům jako takový není
dlouhodobě využitý a jeho využití do budoucna je deklarováno i tím, že ten dům je nabízen
k pronájmu a je dlouhodobě o něj zájem není. Jsou tam další problémy, jsou tam odpojené
energie, přívody, přípojky. Takže zprovoznění toho domu by bylo poměrně investičně náročné
a troufám si říci, že velmi neefektivní. Já bych ještě na další detaily poprosil JUDr. Vaška
z OSRM, jestli by nám k tomu mohl říct ještě pár detailů, ohledně té ceny.
JUDr. René VAŠEK, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
Ještě jednou hezké odpoledne. Samozřejmě při každém prodeji každé nemovitosti je
vyhotovován znalecký posudek. Znalec v daném případě ocenil tu nemovitost na tu částku,
která je uvedená v tomto materiálu. Samozřejmě ten objekt je poplatný své době. To znamená,
jak už tady pan náměstek říkal, je starý, je ve špatném technickém stavu, musely by se tam
renovovat v podstatě vše. Ta cena dle znaleckého posudku, vychází ale z toho, že se jedná
o relativně velký objekt, jehož skelet zas není v úplně špatném stavu, čili není to jakoby, že ten
objekt, není to v podstatě ruina, ten skelet je zachován, ale ta případná rekonstrukce by si
vyžádala astronomické částky. A jak zde již bylo řečeno, ten objekt je dlouhodobě několik let
nevyužíván, hledali jsme zájemce ať už o pronájem nebo o koupi toho objektu, ať už
prostřednictvím OSRM nebo prostřednictvím MRA, ovšem neúspěšně. Čili z dlouhodobého
hlediska ten objekt je nevyužíván, a bohužel jinou variantu jeho následného využití zde
nevidíme. Další věc je otázka těch nákladů na případnou demolici, žadatel o koupi, firma
Santarius s.r.o. nám předložila dvě cenové nabídky firem, které náklady na demolici odhadly na
částku 1-1,2 mil Kč. dle naší zkušenosti, nechali jsem si udělat nějaké odborné posouzení
ceníkových položek a srovnali jsme to s cenami, které jsou na trhu v místě a čase obvyklé a
máme za to, že ty náklady na ty demolice by činily zhruba 800 tis. Kč. Proto jsem navrhli i tu
částku nižší, než navrhoval pan Santarius ve svém návrhu. To znamená cenu demolice jsme
odhadli na 800 tis. Kč.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pane doktore. Ještě pan náměstek Bělica.
Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011)
Já bych k tomu dodal ještě poslední věc. Já si myslím, že prioritou, ne jen vedení tohoto města,
ale celého zastupitelstva, by měl být rozvoj té lokality. A pokud zde máme lokální firmu, která
chce do té lokality investovat a v poměrně krátkém časovém horizontu zaměstnat lidi, řekněme
v ne úplně nekvalifikovaných zaměstnaneckých pozicích, tak já za sebe říkám, že jsem pro.
Děkuji.

20
Zápis ze 19. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 26.06.2017

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, takže pokud se už nikdo nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o
návrhu pana Ing. Heczka o těch změnách. Místo 130.598,00 Kč by byla částka 1.394.080,00
Kč a výsledná cena 2.369.500,00 Kč, ano. Takže prosím budeme hlasovat.
Hlasování o návrhu Ing. Heczka:
Pro:
19
Proti:
9
Zdržel se:
12
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Pro 19, proti 9, zdrželi se 12, nehlasovala 1, omluveni 2, usnesení nebylo přijato. A teď budeme
hlasovat o původním návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
27
Proti:
11
Zdržel se:
2
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 737/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
prodej pozemků parc.č. 29 o výměře 819 m2, parc.č. 30 o výměře 189 m2 a stavby
čp..34 na pozemku parc.č. 30, parc.č. 31 o výměře 191 m2 a stavby čp. 35 na pozemku
parc.č. 31, parc.č. 32 o výměře 260 m2, parc.č. 33 o výměře 372 m2, parc.č. 63/18 o výměře
891 m2, parc.č. 63/11 o výměře 450 m2, parc.č. 63/10 o výměře 296 m2, části pozemku parc.č.
63/5 o výměře cca 440 m2 a části pozemku parc.č. 63/2 o výměře cca 110 m2 , v kat. území
Dolní Suchá, celková výměra cca 4 018 m2 s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena
až na základě geometrického zaměření
společnosti Santarius s.r.o., se sídlem Dlouhá třída 860/1a, Havířov-Město, IČO: 28611411
za účelem výstavby dílen na výrobu sportovních produktů a administrativní budovy,
a to za smluvní cenu - pozemky za cenu 440,00 Kč/m2, tj. cca 1.767.920,00 Kč,
stavby čp. 34 a čp. 35 za účetní hodnotu celkem 130.589,00 Kč, za zpracování znaleckého
posudku 7.500,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň, sníženou
o náklady na demolici staveb čp. 34 a čp. 35 ve výši 800.000,00 Kč, celkem ve výši
cca 1.106.009,00 Kč + DPH z kupní ceny
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:
- město Havířov nebude zahrnovat do kupní ceny hodnotu staveb umístěných na převáděných
pozemcích ve výši stanovenou znaleckým posudkem z důvodu rozvoje lokality a vytvoření
nových pracovních míst
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- prodávané stavby nelze využít pro podnikatelský záměr kupujícího, který bude muset stavby
čp. 34 a čp. 35 odstranit na vlastní náklady, aby zrealizoval svůj záměr na prodávaných
pozemcích
1. do doby vydání platného stavebního povolení bude se společností uzavřena smlouva o
budoucí kupní smlouvě (dále jen BKS), s ujednáními těchto podmínek:
a) při podpisu BKS bude na účet města složena záloha (jistota) na kupní cenu ve výši 60%
kupní ceny
b) v případě odstoupení od BKS ze strany společnosti z důvodu upuštění od realizace
sjednaného účelu, společnost uhradí městu smluvní pokutu ve výši 500.000,00 Kč, město vrátí
společnosti uhrazenou část kupní ceny, sníženou o smluvní pokutu,
2. kupní smlouva (dále jen KS) se společností bude uzavřena do 60 dnů ode dne, kdy
společnost doručí městu na odbor správy a rozvoje majetku pravomocné stavební povolení,
s ujednáními těchto podmínek:
a) společnost uhradí městu zbývající část kupní ceny + DPH do 30 dnů od uzavření KS,
b) návrh na vklad vlastnického práva bude podán městem po zaplacení celé kupní ceny,
c) společnost je povinna v případě změny majetkových práv k prodaným pozemkům, převést
všechny povinnosti a podmínky vyplývající z KS na nového nabyvatele majetkových práv,
v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč,
d) společnost je povinna prodané pozemky po dobu 12 let od zápisu vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí užívat pouze ke sjednanému účelu, ke kterému byly prodány, tj.
k výstavbě a následnému provozování výrobního závodu (dílny a administrativní budova);
v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč,
e) společnost je povinna zahájit užívání a provozování výrobního závodu
(dílny a administrativní budova) do 3 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 1.000.000,00 Kč,
f) v případě, že společnost 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 1.000.000,00 Kč,
g) v případě odstoupení od KS ze strany města z důvodu, že společnost začne stavbu realizovat,
ale do 3 let od stavebního povolení stavbu nedokončí, je společnost povinna uvést pozemky do
původního stavu, tj. do stavu před uzavřením KS, do 3 měsíců od doručení oznámení o
odstoupení od KS, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
h) společnost nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení pozemků,
ch) za porušení smluvních povinností a závazků stanovených společnosti v KS město uplatní
smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností
a závazků.
i) v případě, že společnost neprovede ve lhůtě 2 let po vydání pravomocného stavebního
povolení demolici převáděných staveb, uplatní město smluvní pokutu ve výši ceny staveb
v místě a čase obvyklé v době schválení prodeje, tj. celkem 1.394.080,00 Kč navýšenou o
částku na provedení demolice, o kterou byla snížena kupní cena
pověřuje
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2017
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, usnesení bylo přijato.
Bod č. 17. Prodej částí pozemků parc.č. 1692, parc.č. 1693, parc.č. 1695, parc.č. 1696,
parc.č. 1698/2, k.ú. Šumbark
Ještě s technickou poznámkou paní poslankyně Halíková.
PaedDr. Milada HALÍKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Děkuji paní primátorko, dobrý den vážené kolegyně, kolegové, vážení hosté. Prosím, aby
v hlasování, které právě proběhlo bylo u mého jména zaznamenáno, jak jsem hlasovala, tedy že
jsem nesouhlasila s přijatým návrhem na usnesení. Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pan Ing. Heczko.
Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Paní primátorko, taky žádám, aby v protokolu z dnešního jednání bylo uvedeno, že jsem pro
nebo že jsem byl proti tomuto návrhu.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Ano, paní Bc. Havlíčková
Bc. Monika HAVLÍČKOVÁ, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Dobrý den vážená paní primátorko, kolegyně, kolegové. Já se připojím ke svým kolegům.
A také bych chtěla u svého jména zaznačeno, že jsme hlasovali proti.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Ano, paní Želinská
Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Dobrý den, taky bych prosila, aby tam bylo zaznačeno, že jsem byla proti tady tomuto
hlasování.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, paní Dosedělová Ryšánková.
Soňa RAŠÁNKOVÁ DOSEDĚLOVÁ, členka Rady města Havířova (KSČM)
Dobré odpoledne, taky bych si přála, aby bylo u mého jména napsáno, že jsem hlasovala proti.
Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pan Mgr. Ptáček
Mgr. Tomáš PTÁČEK, člen Rady města Havířova (KSČM)
Dobré odpoledne, já bych také požádal, aby u mého jména bylo uvedeno, že jsem hlasoval proti
tomuto usnesení. Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pan Bc. Rapant
Bc. Pavel RAPANT, člen Rady města Havířova (ČSSD)
Pěkné odpoledne, já se chci zeptat, není nějaký problém v hlasovacích zařízeních nebo je to
v tom, že nedáváte pozor. Víte, že se tady navzájem zdržujeme. Pokud je problém v hlasovacím
zařízení, nechte to prosím vás prověřit. Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pan zastupitel Gongol.
Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Já si myslím, že v hlasovacím zařízení problém není, problém je v tom, že abychom to
zvýraznili, tak se musíme takovýmto způsobem podle jednacího řádu přihlásit k tomu,
abychom nebyli v budoucnu potahováni za to, že jsme špatně hlasovali. Proto e připojuji, že
jsem hlasoval, aby to bylo zveřejněno, že jsem hlasoval proti.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Dobře, pan zastupitel Bureš.
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Bc. Ivan BUREŠ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM)
Dobrý den a požádám taky, aby u toho hlasování bylo moje jméno vyznačeno, že jsem byl
proti.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji vám, takže já pokračuji teď bodem č. 17.

13:47hod.
17. Prodej částí pozemků parc.č. 1692, parc.č. 1693, parc.č. 1695,
parc.č. 1696, parc.č. 1698/2, k.ú. Šumbark
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Je tady přihlášená paní zastupitelka Havlíčková, dobře a pan
zastupitel Ďurkáč? Dobře, takže nikdo se nehlásí do rozpravy? Ještě pan Ing. Heczko k bodu
č. 17.
Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
K tomuto bodu, prodáváme pozemky společnosti Centrum bydlení pro seniory Havířov s.r.o. se
sídlem Hvězdova 1734/2c, Praha 4-Nusle a já se chci zeptat, je to správný subjekt, kterému to
prodáváme? Vždyť nedávno proběhlo tiskem nebo v médiích, že objekt Grandparku koupili
Rakušané. Chtěl bych vědět, jestli to je správný subjekt, kterému to prodáváme nebo to by
neměl být nějaký jiný subjekt.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Pane doktore Vašku, můžu vás poprosit?
JUDr. René VAŠEK, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
Ještě jednou hezké odpoledne, objekt je prodáván společnosti Centrum bydlení pro seniory
Havířov s.r.o., které požádalo o prodej pozemku a které je provozovatelem předmětného
Grandparku, kdo je skutečně vlastníkem, na to nedokážu odpovědět, o prodej požádal
provozovatel toho předmětného domu. Nedokážu se blíž vyjádřit k tomuto dotazu pana Heczka.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, já jsem pane Ing. Heczko byla na mikroregionu Těrlické a Žermanické přehrady a byla
tam paní, která zastupuje Grandpark, byla tam s požadavkem přispívání obcí na své klienty.
Ptala jsem se jí, protože to bylo předminulý týden, právě když vyšla ta zpráva v tisku o té
Rakouské společnosti, jestli je Grandpark prodaný, říkala mi, že Grandpark se stane součástí
nějaké té sítě těch Rakouských domovů seniorů a víc k tomu nehovořila. Hovořila zatím jako
zástupkyně společnosti Grandpark.
Takže, pane tajemníku.
Ing. Milan MENŠÍK, tajemník Magistrátu města Havířova
Děkuji, já se omlouvám. Na popud Ing. Heczka jsem se podíval do justice a 7.6. změnila tato
společnost změnila své sídlo a nově je to Italská 753/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Dobře, končím rozpravu k tomuto bodu, budeme hlasovat o návrhu usnesení.
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Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
21
Proti:
3
Zdržel se:
10
Nehlasoval:
7
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 21, proti 3, zdrželo se 10, nehlasovalo 7, omluveni 2, usnesení nebylo přijato.
Bod č. 18. Prodej pozemku parc.č. 606/5, k.ú. Bludovice

738/19ZM/2017
13:48hod.
18. Prodej pozemku parc.č. 606/5, k.ú. Bludovice
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
35
Proti:
0
Zdržel se:
3
Nehlasoval:
3
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 738/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
prodej pozemku parc.č. 606/5, ostatní plocha o výměře 167 m2, k.ú. Bludovice, manželům Ing.
Martinu a Mgr. Soni Polákovým, bytem …………………………., za účelem zahrady, za cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 63 410 Kč (379,70 Kč/m2) + 1.700 Kč za zpracování
znaleckého posudku, celkem 65 110 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň
pověřuje
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2017
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 35, zdrželi se 3, nehlasovali 3, usnesení bylo přijato.
Bod č. 19. Přijetí daru pozemků v k. ú. Prostřední Suchá z majetku MS kraje

739/19ZM/2017
13:49hod.
19. Přijetí daru pozemků v k. ú. Prostřední Suchá z majetku MS kraje
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
40
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 739/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
přijetí daru do majetku města a to částí pozemků k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 239/3, dle GP
č. 3049-3/2017 označené jako parc. č. 239/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1343
m2 a parc. č. 2604/20, dle GP č. 3049-3/2017 označené jako parc. č. 2604/50 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 963 m2, zastavěných chodníkem a přilehlými plochami podél
silnice č. III/4746 (ul. Dělnická) a silnice č. II/475 (ul. Vodní), ve vlastnictví
Moravskoslezského kraje, právo hospodaření přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Úprkova795/1, 702 23 Ostrava, IČO: 00095711
pověřuje
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, nehlasovala 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 20. Výkup pozemku parc. č. 2645/69, k.ú. Prostřední Suchá
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740/19ZM/2017
13:50hod.
20. Výkup pozemku parc. č. 2645/69, k.ú. Prostřední Suchá
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
40
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 740/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
v rámci stavby č. 6045 „Odkanalizování Havířova - městská část Životice“
výkup pozemku parc.č. 2645/69, ostatní plocha silnice o výměře 38 m2, k.ú. Prostřední Suchá,
ve vlastnictví paní Milady Jeziorské, bytem ………………….., za cenu dle znaleckého
posudku ve výši 97,36 Kč/m2, celkem ve výši 3.700,-Kč
pověřuje
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy
Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, nehlasovala 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 21. Nabídka na odkoupení nemovitosti

741/19ZM/2017
13:50hod.
21. Nabídka na odkoupení nemovitosti
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.

27
Zápis ze 19. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 26.06.2017

Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
39
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
2
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 741/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
neschvaluje
nabídku na odkoupení budovy čp. 1211, jiné stavby, stojící na pozemku parc.č. 89/4, o
výměře 271 m2, k.ú. Šumbark, který je v majetku města Havířova,
od dočasného vlastníka stavby - notářky Mgr. Petry Vlčkové, se sídlem Havířov-Město,
Na Nábřeží 654/79, IČO: 75024900
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.
Bod č. 22. Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím

742/19ZM/2017
13:55hod.
22. Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Ptáček.
Mgr. Tomáš PTÁČEK, člen Rady města Havířova (KSČM)
Dobrý den ještě jednou, paní primátorko, vedení města, vážené kolegyně, kolegové, vážení
občané. Já jenom takovou spíš technickou. Jsem pedagog, četl jsem, co proběhlo tiskem
v rámci toho majetku, který tam je teďka předáván a musím říct, že opravdu nevěřím tomu, že
ty nápisy v tom společenském sociálním zařízení, že by to byl záměr architekta. Bavíme se o
MFK
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Bavíme se o hřišti, o kulturním zázemí o těch chybných nápisech?
Mgr. Tomáš PTÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Ano, představte si, že nám sem přijede delegace z partnerského města, ukážeme jim náš krásně
sociálně sportovní zázemí a my budeme asi jediné místo v Evropě, které neumí napsat anglicky
správně názvy sportovních klubů světově známých. Takže já osobně si myslím, že to je velké
faux paux a byl bych rád, kdyby tam došlo k nějaké nápravě. I směrem třeba k architektovi.
Děkuji.
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, já když jsem tam byla, kdyby to bylo v jednom nápise chyba, tak bych to brala, že se
někdo spletl, ale když tam to je pojato tak hromadně, tak mi to připadalo, že to je jako záměr
toho, kdo to tam tvořil, aby si možná lidi všimli, nebo se zamysleli, nevím. Vy to berete zase
z té strany gramatické, samozřejmě aby to byly ty názvy těch klubů správně. Pan zastupitel
Martinek.
Ing. Jiří MARTINEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD)
Také pěkné odpoledne, vážení zastupitelé, zastupitelky, je otázkou, jestli to nebyla výmluva.
Četl jsem to taky, možná bych podle reakcí lidí, kteří tam chodí se zamyslel taky nad nějakou
nápravou. Přišlo mi to jako výmluva.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Pan náměstek Šlachta.
Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD)
Já jenom v krátkosti ještě jednou dobrý den. Já si myslím, že architektura to je nějaký kus
umění. Ano umění. A umělec má právo na nějaké takové faux paux. Já jsem se od architekta
dozvěděl, že to skutečně udělal záměr, abychom nechodili bez duše kolem věcí jen tak jako a
ani si toho nevšimli, ž to je. Myslím si, že jsme vybudovali za velké peníze nádhernou sociální
místnost pro hráče, rodiče atd. a jak už jsem se tam byl už několikrát podívat, tak už to vypadá,
jak bych to teď se vyjádřil. Ž to tak je, že jsme to museli. Vůbec jsme nic nemuseli, chtěli jsme
to okrášlit a je vidět, že díky tomu, že tam jsou špatné nápisy, tak si lidi všímají, že jsme
vybudovali na fotbalovém hřišti krásné zázemí. Ale prosím vás, nechci diskutovat, je to jenom
můj názor, jo? Pokud pane řediteli chcete diskutovat, nechci, to je osobní můj názor. Děkuju.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Ještě pan Ptáček.
Mgr. Tomáš PTÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Já chci jenom říct, že pokud to byl umělecký záměr, což teda umělec nejsem, jsem tělocvikář,
architekt primárně tady ty věci neřeší, ale pokud já, jako pedagog se snažím ve škole děti něco
naučit a dejme tomu mí kolegové je v Angličtině něco učí správně a není tam nikde žádná
vysvětlivka, že to je záměr autora, tak mě nepřesvědčí nikdo, že to je jakoby ten záměr. Podle
mě je to chyba. Děkuju.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nikdo, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu
usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
40
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
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Přijaté usnesení č. 742/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:
1. technického zhodnocení majetku – stavba MŠ Sukova - zateplení fasády a výměna oken
v celkové účetní ceně 2 021 855,35 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov –
Město Sukova 2a, Sukova 820/2a, 736 01 Havířov-Město, IČO: 65890710,
2. technického zhodnocení majetku – stavba Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, HavířovPodlesí v celkové účetní ceně 3 937 570,55 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov
– Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, Přímá 1333/8, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO:
70958246,
3. technického zhodnocení majetku – stavba Rekonstrukce střechy pavilonu tělocvičny ZŠ M.
Pujmanové 17/1151, Havířov-Šumbark v celkové účetní ceně 2 491 263,24 Kč příspěvkové
organizaci Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, Marie
Pujmanové 1151/17, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 48805475,
4. technického zhodnocení majetku – stavba ZŠ Gen. Svobody - rekonstrukce střechy nad
tělocvičnami v celkové účetní ceně 4 669 163,00 Kč příspěvkové organizaci Základní škola
Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, Gen. Svobody 284/16, 736 01
Havířov-Šumbark, IČO: 48805513,
5. technického zhodnocení majetku – stavba Oprava 2 sociálních uzlů v pavilonu A ZŠ 1. máje
956/10a, Havířov v celkové účetní ceně 371 559,00 Kč příspěvkové organizaci Základní škola
Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, 1. máje 956/10a, 736 01
Havířov-Město, IČO: 70958122,
6. technického zhodnocení majetku – stavba Rekonstrukce výměníku teplé vody – bazén ZŠ F.
Hrubína 1537/5, Havířov v celkové účetní ceně 364 494,81 Kč příspěvkové organizaci
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, Františka Hrubína 1537/5,
736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 61988723,
7. technického zhodnocení majetku – stavba Sociálně společenského zázemí v Městském
fotbalovém areálu Prostřední Suchá v celkové účetní ceně 3 092 488,33 Kč příspěvkové
organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01
Havířov-Podlesí, IČO: 00306754
ukládá
vyhotovení dodatků k úplnému znění zřizovacích listin příspěvkových organizací
Z: vedoucí OPS
T: 31. 7. 2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, nehlasovala 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 23. Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím
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743/19ZM/2017
13:55hod.
23. Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
39
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
2
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 743/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
darování movitých věcí příspěvkovým organizacím:
1. Základní škole Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČO: 61988723, sídlo:
736 01 Havířov-Podlesí, Františka Hrubína 1537/5, elektronický zabezpečovací systém, inv.
číslo 000000070545 v účetní hodnotě 52 104,00 Kč,
2. Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754, sídlo: 736 01 HavířovPodlesí, Těšínská 1296/2a, movitý majetek dle přílohy č. 1 v účetní hodnotě 580 407,96 Kč.
pověřuje
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovacích smluv
Z: vedoucí OSRM
T: 30.09.2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 39, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.
Bod č. 24. Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská škola HavířovPodlesí Balzacova 2/1190
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744/19ZM/2017
13:56hod.
24. Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská škola
Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
39
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
2
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 744/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to majetku
příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626,
dle přílohy č. 1 v pořizovací ceně 5 018 811,40 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola
Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, Balzacova 1190/2, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO:
61988685, s účinností od 1. 8. 2017
ukládá
vyhotovení dodatku k úplnému znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola
Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, Balzacova 1190/2, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO:
61988685
Z: vedoucí OPS
T: 31.07.2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 39, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.
Bod č. 25. Vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace
Dělení pozemku, sloučení budov a pozemků v hospodaření příspěvkových organizací
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745/19ZM/2017
13:57hod.
25. Vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace
Dělení pozemku, sloučení budov a pozemků v hospodaření
příspěvkových organizací
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
40
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 745/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
vynětí majetku – části pozemku parc. č. 2513, k.ú. Bludovice, oddělené GP č. 4216-12/2017
a nově označené jako pozemek parc. č. 2513/2, ostatní plocha – zeleň, o výměře 200 m2, k.ú.
Bludovice, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola HavířovŽivotice Zelená, příspěvková organizace, IČO: 75027569,
bere na vědomí
1. skutečnost, že z pozemku parc. č. 1355/1, k.ú. Bludovice, orná půda o výměře 6445 m2, byla
geometrickým plánem č. 4122-35/2016 oddělena část pozemku o výměře 70 m2 z důvodu
jiného využití a nově označená jako pozemek parc. č. 1355/3, k.ú. Bludovice, ostatní plocha,
jiná plocha, obojí v hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČO: 48805289,
2. skutečnost, že byly sloučeny tři budovy příspěvkové organizace Mateřská škola
Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, do jedné budovy s č. p. 404,
včetně sloučení pozemků pod budovami, a to pozemek parc. č. 2105/389, k.ú. Šumbark,
o výměře 657 m2, pozemek parc. č. 2105/395, k.ú. Šumbark, o výměře 44 m2 a pozemek
parc. č. 2105/397, k.ú. Šumbark, o výměře 339 m2 do pozemku parc. č. 2105/397,
k.ú. Šumbark o nové výměře 1 040 m2.
ukládá
vyhotovení dodatků k úplnému znění zřizovacích listin příspěvkových organizací
Z: vedoucí OPS
T: 31. 7. 2017
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, nehlasovala 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 26. Městská realitní agentura, s.r.o. - změna zakladatelské listiny obchodní společnosti

746/19ZM/2017
14:05hod.
26. Městská realitní agentura, s.r.o. - změna zakladatelské listiny obchodní
společnosti
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan Ing. Heczko.
Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Paní primátorko, my jsme na našem klubu tento materiál diskutovali velice dlouho a zamýšleli
jsme se, proč je znova tento návrh zde předložen, protože kdysi dva jednatelé byli, pak celkem
jeden rok nebo takovou dobu vždy byl jenom jeden jednatel a nevidíme důvod, proč by tam
opět měli být dva jednatelé. Navíc si myslím, že v té důvodové zprávě je uvedeno pouze ten
mechanismus, jak se provádí změna zakladatelské listiny, včetně rámce těch provedených
úprav a já nevím co všecko. Ale není tam ani zmínka o tom, proč. Jestli to není tak jak zpívá
Jarek Nohavica, BO. A to nám nestačí. Chceme vysvětlení, proč opět dva jednatelé.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Já dám slovo panu náměstku Bělicovi.
Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011)
Já si myslím, že čtyři oči vždycky víc vidí než dva páry očí, ta změna ZL vzhledem ke dvoum
jednatelům je právě z tohoto důvodu, aby se rozdělení a vedení těch pravomocí rozdělilo mezi
dvě osoby. Já si myslím, že úplně ideální je to v a.s., tady u s.r.o. narážíme, v zákoně
o obchodních korporacích na to, že ta společnost, jako orgány nemá kolektivní, ale může je mít
a myslím si, že toto je vhodný způsob, jakým doplnit a hlavně zpřesnit vedení té společnosti
a zvýšit kontrolu nad tou společností. Nic víc, nic míň.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pan zastupitel Gongol.
Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
My, kteří jsme něco v životě řídili, tak víme, že zodpovědnost je nedělitelná. Že je vždycky
správné, aby byla jedna zodpovědná osoba. Koneckonců, pane náměstku, možná kdyby vás
slyšel váš nejvyšší šéf, který říká, že musíme všechno řídit, jako firmu, tak by byl asi s vašim
stanoviskem nespokojen. Podle mého názoru se jedná jenom o vytvoření dalšího místečka pro
někoho. Děkuju.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Ještě pan náměstek Bělica
Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011)
Není to vytváření žádného místečka pro někoho. My jsme zvažovali několik modelů zavedení
systému řízení té společnosti, ať už německý model, s většími pravomocemi DR, ale v téhle
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právní a legislativní podobě, to není úplně jednoduché. To řešení s těmi dvěma jednateli je
elegantnější, rychlejší a přinese ten efekt. No a samozřejmě je tam DR, která dále bude
fungovat tak, jak má. Děkuju.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, nikdo další se do rozpravy nehlásí. Ještě pan zastupitel Bureš.
Bc. Ivan BUREŠ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM)
Ještě jednou všechny bych chtěl pozdravit. A přímo na pana Bělicu. Pane Bělico, zkuste říct
přímo, jaký efekt to přinese. Zakuste, bude to stát zase více peněz.
Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011)
V těch změnách je to komentované , ta ZL je změna do té podoby, jednatelé jednají společně,
jednatelé podepisují společně, ten orgán se v té ZL stává kolektivním, takže budou muset jednat
v souladu. Myslím si, že ten poslední rok, kdy tam fungoval jeden jednatel, ať už takový nebo
takový, byl velmi komplikovaný pro tu společnost a já opravdu věřím tomu, že ta změna
přinese pozitivní dopady na tu firmu.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, měli jsme dost i připomínek ze strany odborářů v MRA a myslím si, že tady tento krok,
kdy tady budou dva jednatelé, budou to pan Lankočí a pan Masarovič. Já si myslím, že se
domluví a že rozhodnou určitě správně a jsou to lidé, kteří si myslím tam budou prospěšní. Pan
zastupitel Ptáček.
Mgr. Tomáš PTÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Děkuji, ještě jednou hezké odpoledne. Pane náměstku, nezaznělo přesně, jaký efekt to MRA
přinese, což asi byl tak myšlený dotaz a za druhé. Teďka tady obhajujete dva jednatel, ale ten
návrh přišel v koalici KSČM, HNUTÍ ANO a HpH, z vaší strany tehdy. Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Takže pan náměstek Bělica.
Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011)
Ono to není tak úplně pravda. Ten návrh nepřišel z naší strany, ten byl dílem jakési dohody
a po roce se podle mě ukázalo, že to nebyli správné rozhodnutí. A správná rozhodnutí, je třeba
měnit, o tom jsem přesvědčen. A já se obávám ,že jsem na to odpověděl v té zakládací listině je
to popsáno, jaký efekt to přinese, hlavně budou jednat v souladu. A myslím si, že i ta kontrola
bude větší ze strany. Navíc já, když si přečtete tu důvodovou zprávu, jak říká pan Heczko, ale
tam je přiložená ta smlouva, tam jsou ty konkrétní změny popsány a myslím si, že jsou
pozitivní v tomto směru. Děkuju.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Pan náměstek Šlachta.
Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD)
Ještě jednou zase, dobrý den. Ta historie se tady překrucuje dost hodně, hlavně z té pravé
strany, z mé strany. Pane Ptáček, vy jste měli vedení v té radě, vy jste sice měli koalici, ale vy
jste byli vedoucí síla v té radě. Takže vy jste určovali, kdo kde bude. A prosím vás, v MRA už
byli i tři jednatelé. Co si pamatuju a nebudeme vykládat o různých kšeftech, které se dělaly
v jiných organizacích, na školách pro komunistickou stranu. Buďte tak hodní.
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Ještě pan zastupitel Ptáček.
Mgr. Tomáš PTÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Děkuji, nechtěl jsem se tady do toho vůbec zapojovat, ale když už, pane náměstku, když bylo
hnutí ANO, KSČM a hnutí pro Havířov, tak my jsme tou vedoucí silou nebyli, protože to bylo
5, 5, 1. To prostě tam neuděláte většinu z pěti lidí ani náhodou. A co se týče toho vysvětlení,
jaký efekt. Já si to jsem schopný vyhledat, mám ty materiály. Ti lidé, kteří tady sedí je nemají.
Nevím, jestli budou mít čas hledat zakládací listinu, nebo zakladatelskou, a já jsem chtěl, aby
ten efekt, byl vysvětlen i jim. Protože MRA spravuje městské byty a předpokládám, že někteří
z nich v těch bytech bydlí. Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Ještě pan náměstek Bělica.
Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011)
MRA spravuje městské byty, já si myslím, že už jsem to řekl, jaký efekt to bude mít a já se
nebudu zbytečně opakovat. Rozdělení pravomocí, větší kontrola, nad celým tím procesem a
všechny ostatní věci jsou popsány v té změně ZL. A fakt, říkat to několikrát dokola, podle mě
postrádá smysl. Děkuju.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Do rozpravy už se nikdo nehlásí, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
28
Proti:
11
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 746/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
dle § 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, u obchodní společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen „společnost“)
1. změny zakladatelské listiny společnosti uvedené v příloze č. 1
2. nové znění zakladatelské listiny společnosti dle přílohy č. 2
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 28, proti 11, zdržel se 1, nehlasovala 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 27. Městská realitní agentura, s.r.o. – změna v zástupcích města v orgánech obchodní
společnosti

36
Zápis ze 19. zasedání
Zastupitelstva města Havířova
konaného dne 26.06.2017

747/19ZM/2017
14:16hod.
27. Městská realitní agentura, s.r.o. – změna v zástupcích města v orgánech
obchodní společnosti
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Heczko. Ještě pan zastupitel Gongol.
Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Podruhé žádám abych byl uveden, že jsem hlasoval proti. U toho předchozího bodu. Já jsem
mačkal, ale prostě ta technická přišla později.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Dobře, takže teď dám prostor panu Ing. Heczkovi. A ještě pan zastupitel Ptáček s technickou.
Mgr. Tomáš PTÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Já se omlouvám, já jsem se umáčkl. Chtěl bych u mého jména v bodě 26 že jsem hlasoval proti.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji a teď už přejdeme k panu Ing. Heczkovi.
Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Ještě jednou dobrý den. Možná že teď přijdeme k meritu věci. Ono se šušká po Havířově, že
byl odvolán pan Tichý z MRA, jestli to je pravda nevím, ale šušká se to. Údajně, že tam byly
vypláceny nějaké horentní sumy jako odměny, pracovníkům MRA, dokonce v materiálu už je
uvedeno, že se odvolává pan jednatel Pustka, kterého jsme neměli v podstatě možnost ani
poznat. Protože na naše urgence, že by bylo vhodné, aby byl představen na zastupitelstvu, tak
se tomu tak do dneška nestalo. Ale dneska je to už zbytečné, protože je odvolán. Ale nasvědčují
tomu i další změny v dozorčí radě a tak podobně a myslím si, že i návrh nato, aby jednatelem
byl opět pan Masarovič, to je asi z toho důvodu, aby tam udělal pořádek. Protože ať si o něm
myslíme co chceme, v kladném, negativním, tak si myslím, že jeho zásluhou je to, že MRA
byla vyčištěna a že ten audit co ukázal, že se nějakým způsobem řeší a upravuje. A možná, že
tam nastaly nějaké problémy, o kterých jsem v úvodu říkal, že je potřeba tam udělat pořádek.
Čili z toho důvodu samozřejmě vítáme, že tam přijde pan Masarovič, ale chtěli bychom poznat
druhého jednatele a to je navržený pan Lankočí, jestli je zde přítomen, jestli by se nám mohl
představit, protože samozřejmě hlasovat o někom, aniž bychom ho viděli a nebo se ho mohli
zeptat, kdy se narodil, co dělal a jaké má záměry, tak je to velice špatné. A doufám, že když ho
navrhujete, že ho tady dneska máte a že ho můžete představit. Obdobně to platí i o novém členu
DR, pan Lukáš Oprchalský. Taky bychom byli velice rádi, a poznali se s ním. V závěru mi
dovolte říct, že máme naději, že to není z důvodu přidělení trafik, jak říká pan zastupitel
Gongol, ale že to je z důvodu, aby se na MRA udělal pořádek. Ale chtěl bych znát, jestli ty
fámy, o kterých se hovoří, pan ředitel Tichý, vysoké odměny pro zaměstnance, jestli to je
pravda nebo ne.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji pane inženýre, ještě pan Martinek.
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Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD)
Já jsem chtěl jenom doplnit, že pan jednatel byl přítomen, na zastupitelstvu, které ho
nominovalo do té funkce, takže se tady představoval, další věc, pan Ing. Lankočí je předsedou
komise BESIP, takže není úplně neznámý, nicméně, už to tu zaznělo i v minulosti, nebylo
zvykem, aby se tady jednotliví lidé představovali. A to bylo i tady v koalici s KSČM. A zaznělo
tu také to, že dva jednatelé jsou, řeknu, větší zárukou kontroly, mě osobně se tehdy to
rozhodnutí, aby tam byl jeden jednatel, jako statutární orgán určitě nelíbilo, takže myslím si, že
za mě je to také změna k lepšímu.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pan náměstek Šlachta.
Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD)
Ještě jednou dobrý den, já celkem neodpovím, pane bývalý náměstku na ty otázky, které jste
měl, ale tady jste řekl naprostou pravdu. Ano, hledáme, hledáme, hledáme…. A já si myslím,
že nehledáme jenom my. Vy dobře víte, že se to hledá možná už 10 let. Nevím proč, ale MRA
je neustálý problém. Nepatří to mně, ale když se nad tím zamyslím, tak pořád něco. Jak to bylo
za vás, možná za ANO, možná za nás, takže proto došlo k těmto změnám. Jednoduše jsme ve
fázi hledání, aby už konečně MRA byla výstavní síň tohoto města. Vše. Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pan zastupitel Bureš.
Bc. Ivan BUREŠ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM)
Ještě jednou dobrý den, k členům DR do MRA bych neměl vůbec nic, kdyby to byl občan
města Havířova. Nevím proč si ANO dosazuje pana Oprchalského. Já to beru jako takový
obezliček za to, aby byl asi loajálnější. Já si myslím, že tu je dost lidí v Havířově, kteří by
mohli být členy DR a vůbec mě nezajímá, jestli to je z KSČM, ale ať to je z Havířova, děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pan náměstek Bělica.
Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011)
Já bych k tomu dodal jediné, pan Oprchalský byl pozván na dnešní zastupitelstvo, bohužel se
musel z pracovních důvodů omluvit a vzhledem k tomu, že v minulosti nebývalo zvykem, aby
se členové statutárních orgánů chodili na zastupitelstvo představovat, tak jsem to ani
nepovažovali za tak nutné. Nicméně pozvaný byl, bohužel z pracovního vytížení nemohl, je to
člověk, který má s vedením a řízením společnosti zkušenosti, je členem i kontrolních orgánů,
takže myslím si, že tato pozice mu bud sedět. Navíc je to člověk, který bude schopen tu práci
vykonávat velmi zodpovědně. Tolik za mě, jinak k tomu co jste tady pane zastupiteli říkal. Víte
ono v minulosti do procesu v MRA zasahovalo spousta lidí, spousta lidí, kteří k tomu neměli
kompetenci a zastupitelstvo nebo respektive občané města jsou majitelem té společnosti, je to
městská firma a zastupitelstvo vykonává vlastnická práva, rada tyto vlastnická práva potom
vykonává v zastoupení zastupitelstva. Takže personální věci, řekněme mzdové věci a tyhlety
spadají do kompetence jednatele, samozřejmě to jednání jeho je omezeno zakladatelskou
listinou, tolik obecně. A myslím si, že právě proto je dobré, že ve společnosti nadále budou
fungovat dva jednatelé. Pan Masarovič své schopnosti již prokázal, myslím si, že není nutné o
tom dále diskutovat. A myslím si, ž tu společnost povede k efektivnějšímu způsobu řízení. Ale
nechci nic namítat proti odcházejícímu jednateli, protože ten udělal spoustu práce, ale toto jsou
rozhodnutí, která jsou myslím strategického charakteru, děkuji.
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pan zastupitel Heczko.
Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Já bych nejdříve reagoval na to, že se v minulosti, že v minulosti nebylo zvykem představovat
členy správních orgánů městských společností. Bylo to z toho důvodu, že všechny jsme
předtím znali, protože to byli buď zastupitelé nebo bývalí zastupitelé nebo z předchozích let,
někteří možná byli zastupitelem v roce 2005, 2006 a pak se stali třeba jednateli nebo členy
dozorčích rad nebo představenstvech. Čili to jenom na vysvětlen, že asi proto nemuseli být
představováni, ale pokud jsou to lidé, my je neznáme, možná že je zná někdo z vás osobně
nebo něco takového. Ale myslím, že by bylo slušností, aby zastupitelstvo, nejvyšší orgán města
mohlo se těch nominantů aspoň na něco zeptat. A vy jste sice tady, pane náměstku Bělico,
říkal, že některé věci jsou jakoby věcí managementu, jednatele, týká se to možná těch
finančních otázek, ale určitě mi můžete odpovědět, jestli pan ředitel Tichý je ředitelem nebo
není ředitelem a jaký byl důvod jeho odvolání.
Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011)
Na to vám samozřejmě odpovědět můžu. Podle mě pan ředitel je ředitelem a v současné době je
v pracovní neschopnosti. To je všechno co vám k tomu teď můžu říct. další informace nemám,
čekám na vyjádření dozorčí rady a to je všechno, taková je skutečnost. Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, do rozpravy se nikdo nehlásí, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
27
Proti:
3
Zdržel se:
10
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 747/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
navrhuje
dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, ke dni 1.7.2017
u obchodní společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen „MRA, s.r.o.“)
odvolání
pana Ing. Róberta Pustky z funkce jednatele MRA, s.r.o.
zvolení
pana Róberta Masaroviče, MSc. do funkce 1. jednatele MRA, s.r.o.
zvolení
pana Ing. Jiřího Lankočího do funkce 2. jednatele MRA, s.r.o.
odvolání
pana Ing. Bohuslava Niemiece z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.
(předseda)
zvolení
pana Lukáše Oprchalského do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, proti 3, zdrželo se 10, nehlasovala 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 28. Technické služby Havířov a.s. – změna v zástupcích města v orgánech obchodní
společnosti

748/19ZM/2017
14:17hod.
28. Technické služby Havířov a.s. – změna v zástupcích města v orgánech
obchodní společnosti
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. S technickou poznámkou pan náměstek Šlachta.
Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD)
Já bych chtěl jenom zdůraznit, že k bodu před tím, jsem hlasoval pro.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Dobře, do rozpravy se nikdo nehlásí, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
35
Proti:
0
Zdržel se:
5
Nehlasoval:
0
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 748/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
navrhuje
podle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, u obchodní společnosti Technické služby Havířov a.s., IČO 25375601 (dále jen „
TSH a.s.“) ke dni 1.7. 2017
odvolání
pana Bc. Marka Plawneho z funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
zvolení
pana Ing. Bohuslava Niemiece do funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
odvolání
pana Róberta Masaroviče, MSc., z funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení
pana Bc. Marka Plawneho do funkce člena představenstva TSH a.s.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 38, zdrželo se 5, usnesení bylo přijato.
Bod č. 29. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
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749/19ZM/2017
14:18hod.
29. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Paní Tomaniecová už je tady. Dobrý den. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí
do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
38
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
3
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 749/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR,
případně jiných zdrojů ke dni 24.05.2017 dle příloh
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 38, nehlasovali 3, usnesení bylo přijato.
Bod č. 30. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při realizaci
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“

750/19ZM/2017
14:19hod.
30. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov
při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
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Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
38
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
3
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 750/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
1. poskytnutí dotace ve výši 331.944,00 Kč z rozpočtu statutárního města Havířova
Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692,
na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, realizovaného
v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010,
dle přílohy č. 2
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova
na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, realizovaného
v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010
s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692,
ve znění přílohy č. 1
pověřuje
primátorku města Mgr. Janu Feberovou podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“
Z: vedoucí OSRM
T: 30.06.2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 38, nehlasovali 3, usnesení bylo přijato.
Bod č. 31. Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice pro školní
rok 2017/2018
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752/19ZM/2017
14:19hod.
31. Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice
pro školní rok 2017/2018
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
38
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
3
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 752/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem
vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018
udělené Radou města Havířova
schvaluje
úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok 2017/2018
ukládá
zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše jmenované škole
Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 38, nehlasovali 3, usnesení bylo přijato.
Bod č. 32. Žádost o poskytnutí finanční podpory Linky bezpečí
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752/19ZM/2017
14:20hod.
32. Žádost o poskytnutí finanční podpory Linky bezpečí
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
34
Proti:
0
Zdržel se:
3
Nehlasoval:
4
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 752/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
neschvaluje
poskytnutí peněžního daru z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2017 ve výši
50 000 Kč Lince bezpečí z. s. na provoz bezplatné Linky bezpečí v roce 2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 34, zdrželi se 3, nehlasovali 4, usnesení bylo přijato.
Bod č. 33. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova OJ 10 „Ostatní dotace a
dary“ v roce 2017 sportovním a mimosportovním subjektům – 2. kolo dotačního řízení

753/19ZM/2017
14:39hod.
33. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova OJ 10 „Ostatní
dotace a dary“ v roce 2017 sportovním a mimosportovním subjektům
– 2. kolo dotačního řízení
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Takže přihlášen je pan Rostislav Grim, který není občanem
Havířova, takže budeme hlasovat, zda mu dovolíme nebo poskytněme hovořit tady k návrhu na
poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova, takže prosím, budeme hlasovat
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Hlasování o možnosti vystoupení pana Rostislava Grima:
Pro:
29
Proti:
0
Zdržel se:
7
Nehlasoval:
5
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Pro 29, zdrželi se 7, nehlasovali 5, já poprosím pana Rostislava Grima.
Rostislav GRIM, ………………
Dobrý den všem, já vám chci poděkovat, že jste mi umožnili tuto krátkou vsuvku. Jsem
předseda kroužku krojovaných horníků dolu František Horní Suchá. Já jsem se přišel podívat
na ty, kterým slovo havíř v obsahu městského názvu Havířov již nic a přišel jsem poděkovat
všem, kterým toto spojení stále není cizí. Dva roky zpět se tady konalo havířovské vzpomínání,
hrdě jste se hlásili k tradicím a ejhle, žádost o drobný příspěvek spolku, i když jsme z Horní
Suché, ale máme členy, žijící stále v Havířově, je smeten ze stolu. Je mi smutno, ale nevadí mi
to. Jsem potěšen, že jsem ve vašem středu našel člověka, anebo našel se člověk, který
zareagoval a teď chcu veřejně říct, aby všichni věděli, že je to paní zastupitelka, paní Stanislava
Gorecká. děkuji paní zastupitelko. Mimo jiné jsem dnes přišel také, abych vám ukázal, co jsme
si za část příspěvku pořídili. Je to toto triko, s logem nápisu, který reprezentuje volnočasové
aktivity našich hornických důchodců. V minulém týdnu jsme se účastnili 21 setkání
Hornických měst a obcí v Chomutově a v tomto triku jsme podnikli tuto cestu. Já vám děkuji,
to je z mé strany všechno, to je z mé strany vše.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, takže jsme u bodu č. 33 a paní zastupitelka Tomaniecová.
Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM)
Dobrý den paní primátorko, vážené předsednictvo, zastupitelé, dámy a pánové. Já jsem se
jenom chtěla zeptat. U Profa kids nebyly dány žádné dotace, z důvodu prý pozdě doručené
žádosti. Já bych chtěla jenom upřesnit, jestli se jedná o termín podání žádosti, který je jakoby
v těch zásadách jako poštou, nebo jestli to musí být už podáno na magistrátu. Protože z toho
vyplývá, že přestože žádost byla v termínu podána, tak díky poště došlo v nějakém pozdějším
termínu a proto ty dotace byly zamítnuté. Je to ve školské oblasti na mateřskou školu.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Mateřská škola Profa ten spolek. Činnost MŠ odesláno poštou to bylo 31.3.2017 doručeno to
bylo 3.4.2017 tím pádem komise tady navrhla vlastně neposkytnout dotaci pro nesplnění
podmínek zásad. A bylo to podáno po termínu.
Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM)
No podle mého názoru to bylo podáno v termínu, ale díky tomu, že to šlo poštou, tak to
dorazilo po termínu. Já si teda nejsem jistá výkladem těch zásad, jestli to má být podáno na
magistrátu nebo jestli stačí termín odeslání 31.3. Dle mého názoru totiž podala v termínu. To
znamená, že argument komise, že byla dotace neschválena, respektive úplně zamítnuta je podle
mého názoru lichý.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Dobře paní zastupitelko, zjistíme to. My jsme tady ctili návrhy z komisí.
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Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM)
Jestli bych teda ještě mohla do toho skočit a navrhnout teda přidělení dotace ve výši 50 tis. Kč
to znamená změna usnesení. Děkuju jdu ke stolečku.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Dobře, tady ještě pan zastupitel Rapant.
Bc. Pavel RAPANT, člen Rady města Havířova (ČSSD)
Ještě jednou pěkné odpoledne všem. Já chci k tomu říct jenom to, že dotace jsou podle paní
zastupitelko, posloucháte mě? Dotace jsou podle nějakých kritérií, která jsou platná. Jestli si
vzpomínáte, před rokem, když jste byli v koalici na městě, tak tentýž problém měl pan Tabák
z gymnastiky, tam se jednalo o nějakých 80 dětí, kterým jste neschválili dotaci právě kvůli
tomu, že dotace byla o tři dny opožděná. Navíc jste mu potom odebrali zpětně ještě další
peníze, které už dostal za předchozí rok. takže když to má být doručeno 31, tak nechápu, proč
to někdo neodnesl na podatelnu a šel s tím na poštu. Jako pravidla jsou platná pro všechny.
Takže já předpokládám, že pokud komise pracují tak, jak pracují, tak tohleto všechno prošetřili
a prověřili, vyšel z toho nějaký závěr, my jsme to dále jako rada nezkoumali, tudíž stanovisko
komise jsme schválili tak, jak bylo předloženo respektive ze všech komisí a tak to je. Bylo to i
v minulosti, já si myslím, že y nebylo správné v tuto chvíli dělat nějaké výjimky. Když
začneme dělat jednu výjimku, potom se nám ty výjimky nakupí. Příští rok, ať si dají žádost
určitě, pokud je to na dobrou věc, pro mateřskou školu, asi s tím nikdo nebude mít problém.
Ale v této chvíli bychom poškodili za se někoho jiného. Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Tady nebudeme teď diskutovat, my vás tady neslyšíme, paní zastupitelko. Takže vy jste podala
návrh na změnu usnesení, ještě tady je pan náměstek Šlachta.
Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD)
Tak ono v zásadách je doručit do dne, tak jsme měli dva kola dotačních jednání, tak si myslím,
že byl dostatečný čas. A ještě bych zopakoval jednu zásadní věc. Na dotace není právní nárok.
Prosím vás, zvedli jsem je, už to je přes 35 mil. Kč, takže asi tak.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuju, pokud se nikdo nehlásí do rozpravy… pardon, máme tady ještě paní Žluvovou Šárku,
k bodu č. 33. Já bych vás poprosila o příspěvek.
Paní Šárka ŽLUVOVÁ, občanka Havířova
………………………………..
Dobrý den paní primátorko, vedení města, zastupitelé a veřejnosti. Vyjadřuji se k tomuhle
bodu, z toho důvodu, že v minulosti jsem i několikrát posílala žádanku neboli potvrzení poštou,
k posledním dni, pracovního dne, záleží jak to kdy vycházelo. 30 někdy 31 jsem posílala poštou
žádost o dotaci na zdejší magistrát města Havířova. V minulosti mi nebylo zamítnuto z důvodu,
že jsem nesplnila podmínky dotace nebo podmínky, které jsou stanoveny pro přidělení dotace.
Já bych chtěla jenom říci, že správní řád říká určité body, co je doručení, kdy je správně
doručeno nebo jakým způsobem je doručeno. V zásadách Havířova města o poskytování dotací
se píše: „ žádost o poskytnutí dotace doručí žadatel na níže uvedenou adresu v těchto
termínech. První termín je 31.10. a druhý termín je 31.3. Správní řád říká o doručení: „§ č. 19,
odst. 6, jeli pro řízení třeba, aby bylo doručení doloženo, musí být zajištěn písemný doklad,
stvrzující, že písemnost byla doručena, nebo to že poštovní zásilka, obsahující poštovní
písemnost byla dodána v zásadách o tomhle § není řečeno, že musí být, jakým způsobem je
doruční, vy to tady nemáte napsáno. Tohle je dvojznačné, to muže někdo si posoudit, jako že
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31 je doručeno a nebo je dodáno. Pokud má být něco dodáno, tak je to v rámci dodejky a tam je
vyznačeno kdy bylo dodáno, ale ve vašich zásadách není řečeno, že žadatelé mají svou žádost
doručit na základě správního řádu § 19 odst. 6. Tudíž, jak může být rozhodnuto o tom, že jsem
něco nesplnila, když jsem se dívala na poskytování dotací MSK, tak tam je uvedeno, že datum
přijmu žádostí o poskytnutí dotace je datumem, včetně. Jak je možné, že MSK má datum
včetně a MMH datum 31 včetně nemá. A přijetím žádosti o dotace je vlastně podání zásilce
Českou poštou. Jako že je doručen. Kdy je žádost v zásilce České pošty, je považováno tuto
žádost za doručenou.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji vám za příspěvek, já myslím, že tady nejlépe bude, když budete pozvána do školské
komise a projednáte to tam, ale já bych dala ještě prostor paní zastupitelce Gorecké. Zrušit, pan
zastupitel Porembski.
Martin POREMBSKI, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD)
Dobrý den, já bych chtěl jenom paní upozornit, že tady si plete pojmy. Správní řád je pro
správní řízení na přestupkové komisi. Nemůžete doručování písemností podle správního řádu
řešit dotace města Havířova.
Paní Šárka ŽLUVOVÁ, občanka Havířova
………………………………..
Nezlobte se, ale
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Paní Žluvová, ale už nemáte prostor. Děkuji. Pan zastupitel Martinek.
Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD)
Paní Žluvová, s veškerou úctou, kdyby jste podala žádost s dotatečným předstihem, tak jsme tu
nemuseli slovíčkařit, který den je k podání a který není. Takže já bych doporučil to podat o
něco dříve. Aspoň o den. Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Pan zastupitel Bureš.
Bc. Ivan BUREŠ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM)
Ještě jednou dobrý den, já si myslím, že se tady dohadujeme o věcech, které má paní pravdu. Je
tady paní právnička, která by to mohla stvrdit. To za prvé, za druhé, mimo pořadí, když se
podíváme do sportovních přidělených dotací, tak jsou tam dva subjekty, které taky nepodaly a
schválili jste ji po 80 tis. Kč. a nechci už do toho dále asi rýpat, protože bych asi poukazoval na
některé zastupitele, kteří v tom mají třeba své děti. Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Paní zastupitelka Tomaniecová.
Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM)
Já bych jenom chtěla reagovat na pana Martinka, který říkal, že měli podávat žádost
v dostatečném předstihu. Já jsem se dívala, většina těch žádostí byla podávána 31. 3., to
znamená úplně ve stejný den, jako žádost na MŠ Profa. Nic méně ještě jedna věc mě zaráží.
Nevím, jestli je tady zase nějaký osobní boj, protože vím, že ředitelka této MŠ není řekněme
v žádaných lidech hnutí ANO, takže nevím, jestli toto není docela osobní. My tady
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podporujeme jiné mateřské soukromé školy, které nás vyjdou na mnohem méně peněz, než
městské školy a myslím si, že je to trošičku ne fér, tady toto jednání. Děkuju.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Takže nikdo další se do rozpravy nehlásí, ještě paní zastupitelka Kočí Palkovská.
Iveta KOČÍ PALKOVSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011)
Dobrý den všem přeji, já bych chtěla za prvé říci, to že ty žádosti o dotace, je jich opravdu
hodně takže vždycky se musí vybrat a je dobré, aby každý žadatel žádal včas. A za druhé bych
chtěla vyzvat paní zastupitelku Tomaniecovou, aby písemně dokázala kdo z našeho
zastupitelského klubu je nějakým způsobem zaujatý, protože tohle to je nařčení, které není
pravdivé.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, ještě paní zastupitelka Tomaniecová.
Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM)
Paní Kočí Palkovská, já myslím, že vyloučení žadatele, paní Žluvové, je prokazatelné od
členství myslím hnutí ANO, po nějakém, jistém puči, který se stal před rokem, jestli si dobře
vzpomínám, takže mám to opravdu dokazovat písemně nebo ještě jinak…. Děkuju. Ještě jedna
věc, možná bychom mohli připomenou dotace pro paní Kočí Palkovská, pana Bělicu, nebo jiné
zastupitele, kteří mezi náma sedí.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
No, takže abychom to nějakým způsobem uzavřeli, tady nějaké napadání zastupitelů. Já si
myslím, že tady to není na místě, tady je na místě to, abychom se nějakým způsobem dohodli,
co s tím, já končím rozpravu a budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu paní zastupitelky
Tomaniecové. Navrhovala navýšení dotace 50 tis. Kč pro MŠ PROFA z.s. jenom bych chtěla
říct, že by taky měla říct to druhé, tu druhou stranu, kde těch 50 tis. komu je vezmeme.
Budeme hlasovat.
Hlasování o návrhu Bc. Tomaniecové:
Pro:
13
Proti:
11
Zdržel se:
13
Nehlasoval:
4
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Pro 13, proti 11, zdrželi se 13, nehlasovali 4, tento návrh usnesení nebyl přijat. Vrátíme se
zpátky k původnímu návrhu usnesení a budeme hlasovat.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
35
Proti:
0
Zdržel se:
5
Nehlasoval:
1
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
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Přijaté usnesení č. 753/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova
v roce 2017:
- z mimosportovní sféry v celkové výši
449 489 Kč dle příloh č. 1- 6
- ze sportovní sféry v celkové výši
512 000 Kč dle přílohy č. 7
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru schváleného Zastupitelstvem
města Havířova dne 20.02.2016 usn. č. 402/10ZM/2016 s fyzickými a právnickými osobami ve
schválené výši finančních prostředků dle bodu 1. tohoto usnesení
pověřuje
1. vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a
dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace
do 400 000 Kč (včetně) v jednotlivých případech
2. náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč v jednotlivých případech
Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 35, zdrželo se 5, usnesení bylo přijato.
Bod č. 34. Žádosti o prodloužení lhůty, v níž bude dosaženo účelu schválené dotace
ZUŠ B. Martinů a poskytnuté dotace SP+D Kontakt

754/19ZM/2017
14:40hod.
34. Žádosti o prodloužení lhůty, v níž bude dosaženo účelu schválené dotace
ZUŠ B. Martinů a poskytnuté dotace SP+D Kontakt
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
41
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
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Přijaté usnesení č. 754/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
1. žádost Základní umělecké školy Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1,
příspěvková organizace, IČO: 62331663, dle přílohy č. 1,
2. žádost SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně
patologickými jevy a drogovou závislostí, IČO: 68149271, dle přílohy č. 2
schvaluje
1. prodloužení lhůty, ve které bude dosaženo účelu u dotace schválené Základní umělecké
škole Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČO:
62331663, na projekt „Výjezd Tanečního orchestru a sólistů do partnerského města Mažeikai –
Litva“, a to do 30. 11. 2017,
2. prodloužení lhůty, ve které bude dosaženo účelu u dotace poskytnuté SP+D Kontakt,
občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně patologickými jevy a
drogovou závislostí, IČO: 68149271, na projekt „Vzdělávání aktérů prevence“, a to do 31. 10.
2017,
3. uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s SP+D Kontakt, občanské
sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně patologickými jevy
a drogovou závislostí, IČO: 68149271, s termínem dosažení účelu poskytnuté dotace do 31. 10.
2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 41, usnesení bylo přijato.
Bod č. 35. Závěrečný účet města Havířova za rok 2016 a účetní závěrka města Havířova
sestavená k 31.12.2016

756/19ZM/2017
14:48hod.
35. Závěrečný účet města Havířova za rok 2016 a účetní závěrka města
Havířova sestavená k 31.12.2016
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Vachtarčík.
Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Zastupitelstva města Havířova (HpH)
Ještě jednou hezké odpoledne. Z pozice předsedy FV dovolte nejdřív, abych vás informoval
o jedné novince než přečtu stanovisko FV k tomuto bodu. Finančnímu výboru byla poskytnuta
informace o dosažených výsledcích a plnění rozpočtu města a jeho hospodářské činnosti za rok
2016. FV byl také informován o nově přidané záložce rozpočtová odpovědnost,
v rozklikávacím rozpočtu monitor na internetových stránkách města, kde se nově sleduje podíl
dluhu města k průměru příjmu. Aktuální podíl je 29 %. Stanovisko FV k předloženému
materiálu. FV doporučuje ZMH schválit usnesení předložené v uvedeném materiálu.
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pan náměstek Bělica.
Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011)
Dámy a pánové, vážení zastupitelé, já bych si dovolil krátce tento bod okomentovat. Bývalo
myslím dobrým zvykem a že k tomu pár takových těch základních údajů v minulosti padlo. Já
bych byl rád, pokud byste přijali tuto informaci ode mě. Závěrečný účet města za rok 2016,
rovněž se vám omlouvá, bude tam trošičku čísel, takže jsem is s dovolením připravil tahák.
Hospodaření města Havířova za rok 2016 s kladným saldem, ve výši 323 mil. Kč. dámy a
pánové, dovolím si zaokrouhlovat na mil., abychom předešli potom možným přeřeknutím
z mojí strany, děkuji za pochopení,. Dosažený výsledek hospodaření, zůstatek na BÚ byl 177,5
mil Kč. příjmy města po konsolidaci, byly vzhledem k upravenému rozpočtu, splněny na 104%.
Při roztažené skutečnosti 1, 326 mil. Kč. z této částky tvoří Daňové příjmy celkem 999 mil. Kč.
je to bez nějakých drobných miliarda Kč. Daňové příjmy jsou stěžejním příjmem města a
v roce 2016 se podílely 75 % na celkových příjmech po konsolidaci. Výdaje po konsolidaci
byly čerpány ve výši 1 mld. Což je zhruba 86% upraveného rozpočtu. Na této částce se podílely
provozní výdaje ve výši 927 mil. Kč což je nějakých 93% upraveného rozpočtu. A investiční
výdaje byly v hodnotě zhruba 75 mil. Kč. v roce 2016 byly zapojeny účelové fondy města do
výdajů a financujících operací v celkové výši 1,4 mil. Kč. v průběhu roku 2016 byl čerpán u
KB a.s., určený k přeúvěrování dvou, dříve přijatých úvěrů, které byly vedeny u Všeobecné
úvěrové banky a České spořitelny, ve výši 395 mil. Kč. k úhradě splátek jistin úvěrů došlo
v roce 2016 a bylo na ně vynaloženo zhruba 0,5 mld. Kč. celkové konečné závazky z úvěwru
byly ke konci roku 31.12.2016 ve výši 386 mil. Kč. Já bych tady v této souvislosti jenom
podotkl, že přeúvěrováním se v roce 2016 ušetřilo cca 1 mil. Kč a pro rok 2017 ten výpočet
dělá zhruba 6,5 mil. Kč, takže tím samotným přeúvěrování toto město ušetřilo za tyto dva roky
asi 7,5 mil. Kč. děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji vám, končím rozpravu,… ještě paní poslankyně Halíková
PaedDr. Milada HALÍKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, k projednávanému materiálu dvě poznámky. Ta první
v obecné rovině. Já jsem doporučovala už několika předchozím vedením města, aby vždycky
k matriálům, které jsou takové zásadní povahy, jako je rozpočet, jako je jeho ponění, jako je
jeho současně projednávaný závěrečný účet, jsme slyšeli, přestože je to podrobně
v materiálech, úvodní slovo předkladatele. Takže za to bych v této chvíli chtěla panu
náměstkovi poděkovat a připomenout, aby i do budoucna jsme tuto zásadu pokud možno
drželi. Jsem přesvědčena o tom, že si to zasloužíme ne jen jako zastupitelé, ale všichni, kdo nás
chodí na ZMH poslouchat.
A teď ta druhá moje poznámka nebo připomenutí. Já jsem velice ráda, za výsledky hospodaření
našeho statutárního města za rok 2016 a jenom pro připomenutí, v té době byli součástí vedení
města, až do prosince 2016, zastupitelé za KSČM a za rozpočet a za jeho naplňování
zodpovídal pan náměstek, Ing. Heczko za KSČM. Vážení občané, nezapomínejme prosím.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, takže pokud už nikdo nemá 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 40 členů
Přijaté usnesení č. 756/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
1. závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání města
Havířova za rok 2016 v rozsahu příloh č. 1 - 23, 31, a v souladu s § 17 odst. 7 písm. a)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, vyjádřit „Souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“,
2. účetní závěrku města Havířova sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016, v rozsahu příloh
č. 24 – 30.
ukládá
1. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod daně z příjmů právnických osob z hospodářské
činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2016 ve výši 27 938 740,00 Kč na ZBÚ města,
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 30.06.2017
2. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod doplatku záloh na hospodářském výsledku
z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2016 po zdanění ve výši 32 830 735,73 Kč na
ZBÚ města,
Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 30.06.2017
3. vystavit protokol o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené k 31.12.2016.
Z: vedoucí EO
T: 30.06.2017
pověřuje
Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, podpisem protokolu
o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené k 31.12.2016.

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 40, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 36. Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 41. – 75.
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ČÁST II.

756/19ZM/2017
14:48hod.
36. Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 41. – 75.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan Vahctarčík, prosím.
Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Zastupitelstva města Havířova (HpH)
K tomuto bodu, FV projednal celkem 35 rozpočtových opatření a stanovisko FV zní: „FV
doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 41, 42 a dále pak 71-75.
Schválit rozpočtová opatření č. 43- 70 a na jejich základě schválit nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2017.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji vám, nikdo další se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu
usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
39
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
2
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů
Přijaté usnesení č. 756/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 41., 42., 71., 72., 73., 74. a 75., dle důvodové zprávy
schvaluje
a) rozpočtová opatření č. 43. – 70., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 41. – 75. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města
Havířova na rok 2017:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)
z toho: tř. 1 - daňové příjmy
tř. 2 - nedaňové příjmy
tř. 3 - kapitálové příjmy
tř. 4 - přijaté transfery

2 031 658,47
967 754,47
33 599,88
14 300,00
1 016 004,12

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

II. Výdaje celkem (a> + b>)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje
odbor organizační
odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
odbor správy a rozvoje majetku
Městská policie Havířov
odbor ekonomický
odbor kancelář primátora
b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského)
MŠ ČSA
MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Kosmonautů
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
MŠ Radniční
MŠ Resslova
MŠ Sukova
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
ZŠ F. Hrubína
ZŠ a MŠ Frýdecká
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
ZŠ Moravská

2 336 213,39
2 007 015,30
1 102,29
29 867,68
219,70
232 352,29
6 935,03
290 792,21
611 439,16
80 695,30
744 314,64
9 297,00

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

329 198,09
1 598,69
1 123,78
1 052,64
1 020,30
1 222,33
472,70
1 862,09
1 143,10
2 259,45
1 043,36
3 073,73
1 246,47
1 247,77
1 145,75
861,40
1 059,95
1 007,84
1 001,56
1 159,67
871,18
5 395,95
3 602,18
4 275,13
4 077,90
4 077,40
2 893,38
3 552,93
2 848,10
4 520,02
3 572,74
4 290,63
6 513,64

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

ZŠ a MŠ Na Nábřeží
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - Středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb Havířov
Sociální služby města Havířova
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
splátky jistin úvěrů
změna stavu na bankovních účtech

6 907,18
2 073,51
2 970,67
1 419,11
4 019,70
2 793,00
40 847,67
19 820,44
38 537,37

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

15 409,00 tis. Kč
37 545,00 tis. Kč
31 761,68 tis. Kč
50 000,00 tis. Kč
+304 554,92
+160 000,00
-94 335,00
+238 889,92

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 39, nehlasovali 2 usnesení bylo přijato.
Bod č. 37. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2018

757/19ZM/2017
14:49hod.
37. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2018
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Vachtarčík.
Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Zastupitelstva města Havířova (HpH)
Dnes naposledy z pohledu FV. FV doporučuje Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí
tento materiál.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji vám, nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu
usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
39
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
2
Omluveni:
2
Přítomno celkem 40 členů

Přijaté usnesení č. 757/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
harmonogram přípravy a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2018“
a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2018“, který je přílohou
předkládaného materiálu.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 39, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.
Bod č. 38. Změna Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
Jelikož zhruba za 10 minut začnou interpelace, vyhlašuji desetiminutovou přestávku.

PŘESTÁVKA

10 min.
15:00hod.
53. Vystoupení občanů a interpelace zastupitelů
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Takže prosím o přihlášení. Takže než začneme interpelace z řad občanů, chtěla bych ještě
omluvit pana náměstka Bělicu, má pracovní povinnosti v Praze na ministerstvu životního
prostředí, ohledně Zelených měst. Takže už odjel. Ještě bych chtěla, vážené dámy, vážení
pánové, představit paní ing. Fukalovou, která vlastně se stala po odchodu pana Ing. Andrýska,
vedoucí ekonomického odboru, takže aby jste byli také informováni. Takže paní Ing. tady
všichni přivítáme. Děkuji Vám. A budeme pokračovat interpelacemi občanů.
Máme tady pan Petr Klor, ……………………………, takže prosím.
INTERPELACE č. 1

MMH/55 088/2017

Petr KLOR, občan Havířova
……………………………….
Takže Vážená paní primátorko, vážení přítomni. Chtěl bych Vám říct jeden takový nepěkný
příběh. No. Jednomu našemu kamarádovi jsme chtěli, chtěl postavit barák, my teda jsme
souhlasili s tím, ž s ním budeme spolupracovat na tom. Vzhledem k tomu, že si nevzal
dostatečně velký úvěr nebo nechtěl brát dost velký úvěr, ale měl zahradu, měl chatu, tak jsem
se domluvili, že teda nám poskytne určitou zálohu na hlavní komponenty, abychom mohli
začít stavět a další budeme se snažit tak, že na jeho přání, že si může zajistit celkem snadno
levnější materiál, si tento za peníze, které získal prodejem zahrady a chaty bude realizovat. A
my budeme montovat, s tím, že pokud bude mít peníze, tak nám zaplatí. Pokud by došlo

k tomu, že by je neměl, ale vzhledem k tomu, že se jednalo nejdříve o nízkoenergetický,
postupně o pasivní dům, měl nárok na Zelenou úsporám, což mu bylo přiznáno. Tak jsme
souhlasili, že kdyby nevyšlo to jednou stranou, může to být druhou. To znamená, že počkáme
na tu výplatu Úspora zeleným. Jednou z takových kauz tam u toho bylo, že si dotyčný
objednal dodávku oken, které právě měl zaplatit ze svých hotových peněz, tuto nakonec
vlastně nerealizoval i když nás celkem uvedl v omyl s tím, že už to bylo hrazeno. Posléze
museli jsme začít teda komunikovat s dodavatelem oken s tím, že když jsme dávali potom
návrh na soud, aby nám vlastně byly hrazeny náklady spojené s výstavbou, museli jsme
přičíst i dodávku oken a to samé nás čekalo s tím, že jsme vlastně po dohodě, nejdřív také ano
oddálili platbu na střešní konstrukci a na tuto jsme peníze nedostali, takže dneska je to
zahrnuto též v pohledávce vůči panu odběrateli. Vzhledem k tomu, že
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Vážený pane, prostor je 3 minuty, zkuste to stručně zakončit tu Vaši řeč, ať neskončíme
v polovině věty.
Petr KLOR, občan Havířova
……………………………….
Myslíme, že tento člověk, který tady vlastně je členem zastupitelstva, při tom jednání jaké
nám předvedl, kde nejenom podvedl právě toho dodavatele, nás a ještě jinak uvedl ještě
v omyl, by neměl dále působit v této organizaci nebo v tomto úřadě. Nehledě ještě aby třeba
kandidoval. Děkuji Vám za pozornost. Jestli je nutno sdělit jméno toho pána? Jedná se o pana
Kozáka. Děkuji Vám, na hledanou.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji Vám, pane Klore. Vy jste byl na magistrátu, já jsem s vámi hovořila, chtěl jste hovořit
i s panem Martinkem, je fakt, že je to věc taková soukromá, já bych asi počkala na rozhodnutí
soudu, protože my tady nemůžeme se k tomuto tady vyjadřovat. To jsou prostě věci mezi Vaší
firmou nebo Vámi a panem Kozákem, takže děkuji Vám za příspěvek. A ještě pan zastupitel
Kozák.
Vojtěch KOZÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD)
Dobrý den vážení kolegové. Já jen k tomu můžu říct, že je to součástí teďka
občanskoprávního soudu, kde se rozhodne. Jináč pan Klor Vás tady uvedl několikrát v omyl,
protože žádnou Zelenou úsporám, díky jeho nekvalitní práci, jsem nedostal.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
dobře. Pane Klore, tak minutku prosím Vás, ale stručně, opravdu, ano?
Petr KLOR, občan Havířova
……………………………….
Nekvalitní práci asi myslí pan Kozák, že místo materiálu třeba izolačního na obšívku stěn,
použil polystyren, který při pasivním baráku nesmí být. Byl na to upozorněn. To samé se
jedná ještě u jiných izolacích. Byl na to upozorněn, bohužel.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Dobře, to už jsou takové odborné věci, které tady nedořešíme nyní. Takže děkuji Vám.
Pokračujeme interpelace č. 2 pan Josef Hanibal ……………………………….. lávka přes
Lučinu a cyklostezka na Lučině. Podal písemný dotaz, odpovíme písemně.

NTERPELACE č. 2
Pan Josef HANIBAL, občan Havířova
……………………..

MMH/55 090/2017

INTERPELACE č. 3

MMH/55 091/2017

Paní Eva ŠMÍDOVÁ, občanka Havířova
…………………………………………….
Dobrý den, chtěla bych mluvit o odpade, ne jako o takových, ty popelnice se odvážení
pravidelně, s tím není problém. Ale chtěla bych se spíš zeptat, zdali je možné, aby u popelnic
byla nádoba nebo kontejner na použitý olej v domácnostech. V každé domácnosti se najde
plastová nádoba od pracích prostředků nebo jiná uzavíratelná nádoba. Není problém použitý
olej slít do této nádoby, uzavřít a odnést do určeného kontejneru. Většina domácností olej
sleje do výlevky, čímž se ucpává odpad a nemluvě o tom, jaké potíže s tím mají čistírny
odpadních vod. Když toto zařízení může mít takové městečko, jako je Štramberk, tak si
myslím, že snad by se to dalo zařídit i v Havířově.
Dál bych se chtěla zeptat a rádi bychom věděli, čí je objekt bývalé prodejny Karin, poté
Hrušky na ulici Elišky Krásnohorské. Tento objekt je již několik roků prázdný, na střeše se
hromadí voda, která prosakuje dovnitř. Z okapů teče voda na parkoviště aut, elektrická
skříňka je vykradená, odpadává omítka, která je navíc počmáraná. My z okolních domů
nemáme zrovna krásný výhled na tady tento objekt. Přeci, když mám nějaký objekt, tak se o
něj starám. Vedle stojí pěkně upravená hospoda a už i návštěvníci na to poukazují. Nemá
magistrát nějaké možnosti tyto majitele usměrnit?? Třeba pokutou. Je to ostuda i pro město.
Děkuji za pozornost.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji Vám, to je asi Orion, tak se tomu říkalo asi té prodejně, že? Takže ta budova je
soukromá a možná k těm odpadům, paní Inženýrko? Odpovíme písemně, zvážíme to, jestli je
taková možnost, pro tady tyto oleje a dáme Vám písemně odpovědět i vzhledem k té druhé
části. Ale tam je soukromý vlastník. Je to na území Havířova, měli bychom tady trošku na to
dohlížet. Určitě se na to podíváme. Děkuji.
Pan Alan Delong, …………………….., otázky parkovacích míst a kriminality. Prosím, pane
Delongu. Tady jste vzbudil pozornost svým jménem, prosím dávám Vám prostor.
INTERPELACE č. 4

MMH/55 092/2017

Pan Alan DELONG, občan Havířova
…………………………………………
Děkuji dámy a pánové. Já jsem se chtěl nejdřív zeptat, jestli by se dalo to zasedání dělat
v jiném časovém pásmu nebo v jinou hodinu, protože abych se tady dostal, tak jsem musel
vynaložit určité úsilí a finanční prostředky.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
No kdysi vím, že bývalo zasedání zastupitelstva dopoledne, protože vím, že jsem se nemohla
dostat. Teď je to dopoledne a interpelace jsou vždy 2 hodiny po zahájení, které začíná ve 13
hodin. takže v 15 hodin je prostor pro občany a termíny ZMH jsou dány a jsou zveřejněny,
takže já si myslím, že když budete vědět a nebo budete chtít vystoupit, že byste mohl na tu
třetí hodinu…

Pan Alan DELONG, občan Havířova
………………………………………..
No právě, že jsem tady byl posledně a musel jsem si brát dovolenou, abych se mohl tady
vyjádřit, a to je jedno. Chtěl jsem se zeptat, o těch parkovacích místech, kolik stojí vybudovat
jedno parkovací místo? Jestli máte jako informace nebo..
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Já dám prostor panu náměstkovi.
Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD)
Opravdu to nejsme schopni říct, protože může být jednoduché parkoviště a může být taky
přeložka sítí atd. takže to nejde takhle z placu říct. co se týče parkovacích míst, dneska nám
chybí 1500 parkovacích míst ve městě. Protože jsme město zeleně, zelené město a myslím si,
že je to vidět, nemůžeme jít do prostor dalších zelených. Dobře víte, že za posledních 10 let se
asi ztrojnásobil počet automobilů ve městě. Každý má dneska dva, tři auta v baráku a bohužel,
řešit to budeme. Máme nějaké věci, to znamená spíš rezidenční, musíme přejít, to bude
politická otázka a filosofie, z neplacení na placení. Kdy rezident si zaplatí první místo za 2
tis., příklad, příklad. A druhé místo si zaplatí za 20 tis. jináč to nejde. Nemůžeme změnit
město v betonovou džungli. To jenom vám zkusím odpovědět.
Pan Alan DELONG, občan Havířova
…………………………………………
No právě, že jsem, že Vás přerušuju, že jsem tady posledně slyšel, že tu chybí 1000
parkovacích míst, jestli se vám podařilo už nějaké další udělat nebo naopak, přibyly?
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Víte, někde se udělají nová parkovací místa, jako na jedné ulici jako tam nad Permonem a pak
přijdou na město lidé, že to chtějí zrušit, že jim jdou ty výfukové plyny do oken a požadují
zrušení parkovacích míst. My jsme rádi za každé nové parkovací místo, které se nám podaří
udělat. Máme oblasti, kde je havarijní stav, jako třeba na Stavbařské a snažíme se prostě a
každé parkovací místo je pro nás a máme radost z toho, že se pro občany něco dělá. Ale
opravdu, těch ploch není hodně, které by se daly přeměnit na parkování.
Pan Alan DELONG, občan Havířova
………………………………………
Jistě, ale já právě bydlím za tou hlavní poštou a tam je to teda dost tragické, ještě ke všemu
tam občas probíhají stavební úpravy a tam dávají kontejnery na stavební suť, které blokujou
parkovací místa, takže tam je to o dost horší.
Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD)
Já se omluvím ještě jednou, že vystupuju. Hlavní poštu jsme řešili minule a četl jsem jasný,
nevím ,jestli jste to byl vy nebo váš kolega z místních, co řešili jsme to a bylo jasně řečeno, že
automobily hlavní pošty nemají tam co stát. mají tam jenom parkovací místa jenom nebo
zákaz zastavení teda stání. Ne zákaz zastavení. To znamená, mohou jenom naložit a vyložit
náklad a nemají tam co parkovat. To znamená, to je problém váš. Máte zavolat městskou
policii, která jim dá pár pokut a bude možná klid. Je tam ten problém velký, vím, četl jsem to
a myslím si, že je to nějak trošičku váš problém, že možná nechcete práskat, já vím, že to je
hloupé, ale aby jste ten pořádek si tam udělali, tak je tak ,tak. Pane řediteli, je to tak? Pane
řediteli…. Murasi.. skvělé. Stavbařská, prosím vás, tam je největší problém, který v Havířově
je. Bohužel, už jsem minule slíbil, že ji budeme řešit. My ji řešíme, je v projektové přípravě

s tím, že vodovody a kanalizace začly dělat sítě na stavbařské, takže musíme počkat, až to
dokončí a pak uděláme parkoviště na Stavbařské. Kde situace je asi nejhorší. Jináč se snažíme
další parkoviště budovat bez nějakého zásahu, to znamená změny jednosměrek, cest příští
cesta, která budeme jednosměrkovat, bude zřejmě Moskevská, atd. atd. víme o problémech,
které ve městě s parkováním jsou, pracujeme na nich a jak říkám, za tou poštou, práskněte je,
nemají tam co dělat. Vyložit náklad a jet pryč.
Pan Alan DELONG, občan Havířova
……………………………………….
Jestli můžu, já nemluvím o té cestě, i když tam by bylo lepší, kdyby byla rozšířená, mluvím o
zadní stěně té budovy, kde právě to společenstvo vlastníků, které tady posledně bylo, tak tam
měli ohrazenou oblast, kde byla stavební suť, byl tam na to kontejner, který blokoval ty
parkovací místa. Já právě nevím ,jestli jim to někdo povolil, nebo si to tak udělali sami. To mi
není známo.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Na to se podívám, pardon, protože máme i případ paní Ing. vedoucí OKS potvrdí, že si pan
zřídil u městské realitky taky své parkovací místo, vysekal si tam stromky a nasypal si tam
jednu dávku bílého štěrku a pak si přišel stěžovat, že mu tam na tom lidi stojí. Takže i to může
být nějaká černá stavba, tak se na to podíváme.
Pan Alan DELONG, občan Havířova
………………………………………
Jenom ještě posledně, když jste tady říkala, že se tady cítíte bezpečně. To mě sice těší, ale já
tady bydlím 10 let a za tu dobu prakticky přímo před mojim barákem zastřelili, já nevím jestli
městského zastupitele, byl jsem napadený ožralým občanem, dvakrát nebo třikrát jsme svědčil
při krádeži, popral jsem se se zlodějem, několikrát jsem volal MP, aby vyvedli pokáleného
bezdomovce z našeho vchodu, moje přítelkyně byla okradená feťáky, podruhé to byl pokus o
okradení a vlastně to se stalo všechno během 10 let v okruhu 150 m od místa, kde bydlím.
Takže, necítím se zrovna bezpečně. To jenom na připomínku na to vaše posledně, že jste
říkala, že se tady cítíte bezpečně. Tak bohužel, patřím k těm, kteří se tak necítí.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
To je mi líto, možná bych poprosila pana ředitele Murase, aby nám řekl něco k těm počtům
ohledně kriminality. Já myslím, že kriminalita ve městě Havířově klesá. A možná by se mohl
pan ředitel vyjádřit.
Ing. Bohuslav MURAS, člen Zastupitelstva města Havířova (HpH)
Vážená paní primátorko, kolegyně, kolegové, vážení hosté. Není to parketa MP je to parketa
PČR, ale jak víte ze závěrečné zprávy, co se týče bezpečnosti v našem městě, tak rok od roku
počet trestných činů klesá, a bezpečnost ve městě se snižuje. Já potom do písemné odpovědi
uvedu všechna čísla, která nám PČR poskytla, nemám je tady momentálně s sebou.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji.
Pan Alan DELONG, občan Havířova
………………………………………..
No já si myslím, že bude problém v tom, že řada občanů to ani neohlásí tuto trestnou činnost,
protože se jedná třeba o přestupek, třeba přítelkyně musela uhradit 600 Kč, což je pro ni

docela dost velká částka, ale nejedná se o trestný čin. Myslím to co byla okradena tím
feťákem. Taky můj známy třeba v Suché říkal: „Přijdu na zahradu a je tady nějak moc
místa..“ no tak mu zmizely stoly, lavice a taky to nikde nehlásil, takže i to je důvod toho, že ta
kriminalita klesá.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Tak asi je třeba každou věc nahlásit. Aby v tom byl pořádek a aby se proti tomu něco dělalo.
Pan Alan DELONG, občan Havířova
……………………………………..
A ještě se chci zeptat, mluvili jste, že se chystáte, opravovat vlakové nádraží. Byl bych rád,
kdyby tam zůstaly nějaké prostory pro lidi, aby to nedopadlo jak s autobusovým stanovištěm,
že když jsem si šel vyřizovat ODISku, tak jsem musel stát venku na mrazu a bylo to docela
dost nepříjemné.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Budova vlakového nádraží patří SŽDC, ale samozřejmě pan náměstek Bělica už byl na
jednání, kdy SŽDC chce navázat na město a jednat s vedením města, protože budova se
nezbourá, zůstane, ale tak aby to bylo, aby se vyhovělo i požadavkům města a jak by to mělo
podle něj a nějakých představ vypadat. Takže tady toto k tomu nádraží vlakovému.
Pan Alan DELONG, občan Havířova
………………………………………….
A chci se zeptat ještě u koupaliště, neuvažujete o rozšíření parkoviště? Viděl jsem, že tam
auta dost často parkují na trávě nebo před Zámečkem.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Já dám prostor panu náměstkovi
Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD)
Já se ještě vrátím k tomu nádraží. Nádraží má nebo respektive to nepatří nám, ta budova a
protože nepatří nám a je tam zoufalý stav, který tam je, tak stavba přednádražního prostoru
bude mít tři takové základní etapy. Respektive první etapu jsme začli, to je myší díra. Pokud
tam jezdíte, tak víte co to je, ten podjezd pod kolejama. Tam jsme začli. A v příštím roce,
protože to je v projektové přípravě, dáme zhruba 50 mil Kč. na přednádražní prostor. To
znamená parkoviště, stanoviště autobusů, už to bylo promíláno několikrát a samozřejmě jsme
ve spojení se SŽDC, které slíbilo, že následně opraví i budovu nádraží. Momentálně jsme
s něma ve spojení, víceméně každý týden a snažíme se vymyslet, co bychom s tou budovou
udělali. Ten důvod, oni nám nabídli, že nám ji opraví, teď jsme se snažili nebo nevím,
myšlenka, prosím vás, neberte mě za slovo, že z toho může být krásná sportovní hala, že
zůstanou jenom nějaké kasy, trafika, kantýna a ten zbytek by mohla být nádherná sportovní
hala, která momentálně v Havířově chybí, jsou všecky opravené. Co se týče parkoviště před
koupalištěm, momentálně není v plánu. Máme spoustu parkovišť, které chceme, budeme
dělat. To znamená např. ulice Točitá, P. Bezruče, teď jsem říkal Stavbařská, kde je nejhorší ,
kotel Sv. Anny, to je tak všechno, co si pamatuju na parkoviště, které budeme momentálně
dělat. Všechno je třeba postupně, já vím, že jste, teda tam je nějaký dluh v těch parkovištích,
peníze nejsou, bohužel. Máme na investice asi 180 mil Kč. letos dokončíme hřbitov, já vím
,že už vás asi nudím, ale jenom tak ty starosti, které taky máme. V příštím roce chceme
postavit, nebo nám spadne Máneska, to znamená na domov seniorů druhého typu, nebo
zvláštního typu, který nás bude stát zhruba 240 mil Kč, atd. atd. chceme v dalších letech,

protože jsme už udělali, já vím, že už pětiletka, že to může být smích, ale udělali jsme jako
pětiletku, kde máme takové představy, že v dalším roce bychom udělali tréninkovou plochu u
stadionu, která dneska chybí. Z dětí trénujou, velcí trénujou, krasobruslaři a už není prostor
pro veřejnost. Takže tréninkovou halu, v dalším roce bychom chtěli postavit, neberte mě zase
za slovo, chtěli bychom postavit aquapark, který v Havířově chybí citelně a pak máme jeden
velký problém, hned po té Mánesce, nějaké, jak bych to teď řekl, pro SANTE, je to zařízení
pro lidičky, neumím se teď neumím vyjádřit, máme ho plné, potřebujeme další a další věci.
Takže to jsou takové starosti, které máme a každý rok k tomu přidáme nějaké to parkoviště,
nějakou tu menší akci atd. atd. dneska to ještě nebylo řečeno, ten poslední rok, to znamená
zhruba rok 2023 máme velký úkol, to znamená postavit zařízení na třídění odpadů, protože
v roce 24 EU zakáže už skládkování na skládky, respektive nezakáže, ale tak zdraží, že se
přehneme všichni, takže chceme tyhlety věci, tu třídírmu nějakým způsobem udělat, aby
občané Havířova měli v roce 2024 čím jak nejlevnější odpad, platili čím jak menší částku za
odpad. To je tak asi všechno a teď máme místo interpelací takovou otázky odpovědi, já
myslím, že bysme měli dát dalšímu, děkuji vám.
Pan Alan DELONG, občan Havířova
……………………………………..
Já vám taky děkuji a mějte se zatím.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji vám, další v řadě je Patrik Dunajský, …………………... Obsah interpelace městská
knihovna.
INTERPELACE č. 5
093/2017

MMH/55

Patrik DUNAJSKÝ, občan Havířova
……………………………………….
Je mě slyšet? Tak já jsem si to sice připravil na jednu tu, ale to zkrátím ,aby to bylo.. já se
obracím s prosbou o vstřícnost na veřejné zpřístupnění databázových informací o knihách
nabízených k prodeji před jejich likvidací. Já vím, že využívání knižního fondu ještě stále
představuje hlavní náplň těch knihovních služeb, i když máme elektronické knihy, tak
převážně ještě si každý rád vezme tu knihu do ruky v tištěné podobě. Já vím, že ty knihy
napomáhají kritickému myšlení a říká se, že nás dělají lepšími lidmi, to umějí hlavně dobré
knihy, které by měly být hlavně v knihovně. Ono pořizování těch knih stojí značné peníze a
přece jenom žijeme v době informační a bez moderních technologií si nemůžeme ani
představit jako zpracování toho fondu. A to se děje pomocí identifikátoru toho přírůstkového
čísla, který je jakýmsi kódem. A ty knihy se půjčují v knihovnách čtenářům nebo i v čítárnách
se pročítávají a zastarávají a postupně se opotřebují a dojde nakonec jejich života, že se
vyřazují nebo se nabízejí k prodeji a podobně. Než se zlikvidují. A na to jsou nějaké ty právní
předpisy, jak se to má dělat a jsou lidi, kteří si rádi ty knihy pořídí za tu zůstatkovou,
zbytkovou cenu, za pár korun, například. Část se nedozvědí, že se ty knihy vyřazují protože se
to dělá nárazově, podle kapacitních možností té knihovny. No a pokud by se zpřístupnila
informace, co se vyřazuje, tak by se dalo i těch pár korun do těch kníže ještě vytáhnou a je to
symbolická částka, ale hlavně čtenáři nemusejí obíhat pobočky a dozvídat se, jaké knihy se
vyřazují a klidně by si ještě mohli kvalitní literaturu koupit domů. Když je ta možnost. No a
tím, že se umožní ta veřejně poskytnutá informace, kniha k prodeji, tak by se lépe i ty
předpisy, které si tam jako řídí do toho město, tak by se mohly upravit. V případě, že by se
MK obrátila k projednání, že se tam nějaký předpis musí změnit, tak jenom o tu vstřícnost

zastupitelů. Jinak já tady mám ještě napsáno, že nakládání s knižním fondem a prodloužení
toho života knihy by prodloužilo jejich užitečnost. To je tak asi všechno.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji pane Dunajský. Já poprosím ještě, než dám slovo paní ředitelce MK, paní zastupitelku
Kožmínovou.
Bc. Ivana KOŽMÍNOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD)
Dobrý den paní primátorko, kolegyně, kolegové. Pan Dunajský mluvil o tématu, o kterém
jsem chtěla mluvit já. Já to vezmu zkrátka. Já jsem před nějakou dobou jela metrem a furt
jsem se tam dívala na takového mladého kluka, 10,12 let. Byl mi něčím divnej. Pak jsem
zjistila, že byl divnej tím, že četl knihu. Protože všechny vidíte s mobilem, s tabletem,
nevidíte děti s knihou, v žádném případě. A já jsem se chtěl zeptat, jestli by nebyla možnost
zařídit tzv. knihobudky. Já nevím, mi se teda ten název moc nelíbí, ale účel má určitě
perfektní. Protože jsou to vlastně místa ve městech, převážně teda v Praze, kde jsou knihy,
kde je mohou buď knihovny odkládat
Nebo občané. Já jsem si teď dělala pořádek v knihovně a mám tam hromadu knih, které vím,
že už číst nebudu, do bazaru se mi nechcou nosit a nevím co s nima. A já třeba si myslím, že
by to určitě bylo dobré. Protože já když někde sedím, čekám, už je takových města více, tak
prostě jsou tam různé knihy, ať vezmete filosofii, sportovní, jakékoliv, Harry Potter a vidím
hodně lidi, že na to sahají a čtou si to. Takže já si myslím, že tohleto by za prvé pomohlo
dětem, i když si myslíme, že by nečetly, ale já jsem přesvědčená, že ano. Pomohlo by to
lidem, kteří se chtějí zbavit knih kulturním způsobem a co se týče té knihovny, zažila jsem asi
před rokem, že knihovna nahoře na Luně měla výprodej a já jsem byla úplně překvapená,
strašně mile, kolik lidí tam stálo a ty knihy tam ve velkém kupovali. Myslím, že je to dobrý
nápad.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Určitě, děkuji. Ty knihobudky jsme viděli teď v partnerském města, jsme byli s panem
náměstkem v Turčianských Teplicích, měli to tam v parku v pěší zóně a myslím ,že by se tady
taky uživilo. Nebylo to asi nic náročného tady toto vytvořit, je to dobrý nápad a vím, že na
vlakovém nádraží něco takového funguje, s těmi knihami. Já bych jenom poprosila na
chvilinku paní ředitelku Čuntovou z městské knihovny.
Ing. Dagmar ČUNTOVÁ, ředitelka Městské knihovny Havířov
Dobrý den, tak já bych k té druhé interpelaci. Tak opravdu. Knihobudky již máme na
vlakovém nádraží, na koupališti a teď jednáme i s nemocnicí v Havířově, že i tam zřídíme
vlastně dvě knihobudky a to v prostorách obou vstupů. Takže to je tady k tomuto. No a k té
první interpelaci, já už jsem s pánem hovořila, my jsme se vlastně už domluvili. Jde o to, že
knihy jsou vlastně majetkem knihovny, musí se podle zásad hospodaření s majetkem podle
toho k nim ta organizace chovat, takže my opravdu tak, jak nám to ukládá zákon, je vyřadíme
a následně tyto vyřazené knihy potom putují ještě vlastně k uživatelům, kteří si je mohou
opravdu za symbolickou cenu odkoupit. Jde o to , že a to má pan pravdu, že my je potom
dáváme uživatelům k dispozici, ale už nikde nepíšeme, že od té a té doby nebo od toho
termínu si čtenáři mohou přijít knihu odkoupit. Takže už jsme se domlouvali, že když tak
zřídíme na našich internetových stránkách nějaký odkaz, kde i ten seznam bude, protože
vlastně zřizovatel musí schválit vyřazení těchto knih, tam jde i seznam, takže ten seznam je
k dispozici, takže to není problém. Jenom technicky to dořešíme. Jestli to takto stačí.

FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, já myslím, že bylo i dobře panu Dunajskému zodpovězeno a tím jsme vyčerpali
interpelace občanů a přijdou na řadu zastupitelé, paní zastupitelka Tomaniecová s technickou.
Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM)
Nevím, jestli to patří do technické, ale každopádně jsem si všimla, když jste četla, kdo bude
interpelovat, tak jste říkala celou adresu těch občanů, kteří tady jsou. Nejsem si jistá, jestli to
náhodou nezasahuje do osobních dat, těch občanů. Jestli by se to nedalo jakoby zúžit, že byste
nečetla celou tu adresu, třeba například jenom Havířov-Podlesí. Je to v souvislosti s ochranou
osobních údajů. Já si myslím, že .. děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Může být do příště. Pan Ing. Heczko
INTERPELACE č. 6

MMH/55 094/2017

Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Paní primátorko, já mám jediný dotaz, velice stručný. Minule jsme tady hovořili o tom, že
SSRZ dalo výpověď k provozování na koupališti Zámku a že bylo vyhlášeno poptávkové
řízení. Jednoduchá otázka, kdo dneska provozuje občerstvení na koupališti městském
v Havířově a jenom taková poznámka, zda nedošlo k výraznému zvýšení cen prodávaného
sortimentu.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, já bych poprosila pana ředitele SSRZ pana Kácala.
Ing. Radomír KÁCAL, ředitel SSRZ příspěvková organizace
Dobrý den všem. Na otázku nevím, jestli budu umět přesně odpovědět, protože neznám
přesný název těch provozovatelů, takže pokusím se aspoň přiblížit. Jedna firma se jmenuje
STRAMIS a druhý provozovatel je podnikající osoba, pan Vyčesaný. To znamená, jakmile se
dostanu k přesným údajům, tak písemně ještě odpovím. Co se týče druhé části otázky, týkající
se zvýšení nebo jiné ceny. Neumám porovnat, jaké byly v minulosti ceny, jaké jsou teď ceny,
prostě ceny jsou dány tržně a nikdo jim je nestanovoval. Jestli takhle stačí.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, takže nikdo další se nehlásí, ještě pan zastupitel Gongol.
INTERPELACE č. 7

MMH/55 096/2017

Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Paní primátorko, platí ta naše dohoda, že když mám ty čtyři diskusní příspěvky, že mě
necháte 4x3=12 ? Platí?
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Čtyři diskusní příspěvky, dobře. Mluvte.
Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Děkuji, paní primátorko, ujišťuji vás, že pro mě není příjemné si opakovaně po vedení města
vyžadovat důstojné projednání mých interpelací. původně jsem se domníval, že jde o jistou
nezkušenost nového vedení a že po sto dnech hájení se situace změní. Dnes je to skoro 200

dnů a situace se nelepší. Dostávám arogantní odpovědi od pana Tichého, že si to má vyhledat
na internetu s odkazem na zákon 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. Upozorňuji
vás, že tento zákon se týká občanů a nikoliv interpelací. To zřejmě panu Tichému nikdo
neřekl. Já musím, paní primátorko vás upozornit, že interpelace se řídí zcela jiným zákonem a
že se podivuji nad tím, že odpověď ani nepodepisuje nikdo, jako statutární zástupce.
Odpovědi na jiné mé otázky jste podepsala Vy nebo náměstci, ale odpověď týkající se MRA
s.r.o. se podepsat nikdo neodvážil. Nevím proč. Ale tuším to, ale popořádku.
Pan náměstek, bohužel zde není, Bc. Bělica mi zcela zbytečně odpověděl na opravu nádraží,
zřejmě si nepřečetl mé vyjádření, které zde přečetl pan Ing. Heczko. Cituji: Pan náměstek
Bělica, mi na minulém zasedání sdělil, že o mých krocích v listopadu minulého roku nic
nevěděl. Já nemám důvod mu to nevěřit. A tím bych to vyřešil. Naopak mě těší, že potvrzuje
svými kroky, že i on považuje opravu nádraží za prioritu, což jsme chtěli společně
s poslankyní, paní Halíkovou, řešit již tři měsíce dříve, než on.
A pokračuji, předmětem mé interpelace však bylo, proč pan Vašek nedodržel slib, že mi dodá
podklady pro přípravu interpelace ve sněmovně parlamentu ČR na ministra Ťoka. Dle mého
názoru, měl odpověď připravit pan Ing. Šlachta, nadřízený pana Vaška. Chci slyšet, zda se
jedná o selhání pana Vaška nebo něčí pokyn. Páni náměstkové, to přece zní jasně. Takový
požadavek jsem měl.
Na mou interpelaci, týkající se opravy laviček, jsem dostal velmi podrobnou informaci. Za
tuto děkuji. Tak si představuji odpověď na interpelaci. Zaráží mě však dosavadní plnění.
Neboť z vysoutěžené částky 1,2 mil Kč včetně DPH bylo realizováno pouze 22%. Pane
náměstku, Ing. Šlachto, nevím však, jak si mám vysvětlit vaši poznámku, kterou jste mi
poslal, že vysoutěžená částka nemusí být splněna. Mám to rozumět, že opravy laviček chcete
zastavit? Protože jsme to my navrhli? Já jsem si udělal pochůzku po městě. A doporučuji vám
to taky. A musím konstatovat, že údržba je zanedbaná a že stav laviček města na kráse
nepřidá. Například v centru města, naproti Centrumu, ale i jinde. Někde stačí opravit nátěr,
zjistil jsem však, že na mnoha místech, kde se jedná o výměnu latí, není dodržen
technologický postup, latě jsou přichyceny jen vruty, které brzy vyhnijí. Vím, že je to méně
pracné, ale nekvalitní. Při pochůzce jsem si provedl namátkovou kontrolu, zda vykazované
opravy jsou skutečně provedeny a zjistil jsem, že například lavička na ulici Sukova č. 6, tam
vůbec není. Někdo řekne, že byla zcizena, ale to byla betonová lavička. Doporučuji proto, aby
byla provedena kontrola OKS a ještě jeden poznatek z pochůzky.
Za objektem Redon je území, kde je zčásti neposečena tráva za celý rok. Nekonečné
nedokončené stavební úpravy, v Redonu nedokončené omítky. Nevím, zda tam byla
kolaudace. Co na to příslušné odbory města? Provedly tam nějakou kontrolu? Ku příkladu
OŽP.
Za přímo skandální považuji vyjádření pana Tichého, který mi opakovaně odpovídá, že ve
smyslu, že si to mám vyhledat na internetu. Byl jsem svědkem ve sněmovně mnoha
písemných interpelací, ale žádný z ministrů si nedovolil takto odpovědět. Pravděpodobně by
musel podat demisi. Odpověď z vedení města nikdo nepodepsal, už před tím jsem na to
upozorňoval. Pane náměstku Bělico, nepatří MRA, s.r.o. do vaší kompetence? Samozřejmě,
že interpelaci ohledně cen oken MRA, s.r.o. pokládám za nezodpovězenou a žádám odpověď
vedení magistrátu.
A poslední má otázka se týkala toho, jak dopadlo řešení závěru vyplývajícího z auditu
společnosti Ernst&Young, kterou zadal pan Masarovič, coby jednatel společnosti MRA, s.r.o.
věřil jsem, že to myslí upřímně a chce vymést Augiášův chlév z MRA. Chtěl jsem vědět, zda
město již poskytlo odpověď PČR o vyčíslení škody. Dostal jsem kopii dopisu adresovaného
Krajskému ředitelství policie MSK, odbor hospodářské kriminality, který zpracovala, ale i
zaslala Mgr. Kateřina Kavková z OPS dne 3.2.2017. já ji lituji. Zpracovat takové
ekvilibristické cvičení by nedokázala ani řecká věštkyně Pýthya. Paní primátorko, věděla jste

vůbec, že takový dopis byl poslán? Tak důležitý dokument stačí, když podepíše referent a ani
ne vedoucí OPS? Nemá takový dokument podepisovat primátorka? Spokojila jste se
s takovou odpovědí policii ČR? Zajímal by mě názor pana Masaroviče, zadavatele auditu,
když avizovaná škoda ve výši 5 mil a nějaké drobné, dosud není dořešená a 1,5 mil. Kč již
magistrát jako pokutu již zaplatil na základě pravomocného rozhodnutí ÚHOSu.
Paní primátorko, mám v ruce dokument, kterým vyzýváte MRA, aby městu zaplatila tuto
částku, 1,5 mil. Kč v termínu do 210.1.2017. podle mých informací, částka zaplacena
v takovémto terminu nebyla, není mě známo jestli už je zaplacena a zajímalo mě, jak jste dále
rozhodla. Roční účetní závěrku jste schválili? Z vyjádření Mgr. Kavkové jsem se dozvěděl, že
inkasování skladové přirážky ve výši 3,6 mil. Kč, kterou audit považuje za škodu, měla zjistit
a ověřit kontrolní skupina, zejména zda to odpovídalo znění mandátní smlouvy. Tato zjistila,
že nikoliv a částka byla fakturována neoprávněně. Zároveň bylo uloženo, aby nadále skladová
přirážka nebyla fakturována. Mandátní smlouva nebyla změněna, ale fakturace se nadále
provádí, byť v jiné formě, což v konečném důsledku zaplatí nájemníci.
Paní primátorko, nezdá se vám, že vedení MRA vám přerůstá přes hlavu? A že Augiášův
chlév neskončil a vedení magistrátu to přehlíží? Chci, aby jste mi odpověděla ad hoc, tedy
dnes na našem jednání. Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Ještě pan náměstek Šlachta.
Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD)
Vaši koaliční přátelé, je vidět, že Vám tleskají. Já se pokusím jenom na pár odpovědět.
Konečně, konečně někoho, dva čerti se spojili, nádhera. Dobře, už mlčím, měl jste do mě
kopnout. Prosím vás, pane inženýre, já už nebudu říkat řediteli, protože to asi nejste odborník
na lavičky, vždycky jste byl ředitel, nejste, protože jsou v dobrém stavu, akorát co vím, jednu
problém jste měl, protože jste pro svého kamaráda n ulici Dlouhé sháněl jednu lavičku, kdy
jste šikanoval celý odbor. Na rozvojové komisi taktéž, jste jediný, který šikanuje doslova
celou rozvojovou komisi. Tady bych se zeptal, pane doktore, já jsem vám zakázal odpovědět
na nějaký, něco k nádraží? Je mi to trapné, když někdo zruší výstavbu nádraží a to znamená
KSČM a potom za dva roky ji chce zase postavit a dělá ze sebe nevím co, jako. Vy jste
zrušili, byly peníze, už jsem to tu řekl 100x. byly peníze, byly dotace, všechno. Byly úplně
všechny věci k tomu, aby nádraží stálo. Vy jste ho zrušili. Minule jste řekli údajně, že jste se
báli, že ho nepostavíte a vy mi dneska říkáte, jak strašně na to jste se potom… to znamená
prvně jste do toho kopli a pak ho chcete stavět, atd. atd.
Ten důl Dukla, vaše vyjádření, jako že jsem mimo mísu atd. prosím vás, vy mi připadáte jako
puberťák, to bude asi věkem. Takže víte co? Zákon 106 hovoří také o šikanozním jednání, a
JUDr. René VAŠEK, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku jednání dneska už na
magistrátě považují všichni jako šikanozní, protože vědět, kolik laviček se vyměnilo, kolik
desek na lavičkách atd. desetistránková odpověď, kdy měsíc dělalo na tom pár úředníků, je
skutečně šikanozní z vaší strany. Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Ještě pan Ing. Heczko.
Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Já budu reagovat na vystoupení pana náměstka Šlachty. Vy jste tady 100x říkal, jak
komunisté zastavili stavbu nebo rekonstrukci nádraží. Já jsem vám 100x odpověděl, jak to ve
skutečnosti bylo a ti, kteří poslouchají, tak vědí, jak to bylo. A to rozhodnutí neudělali
komunisté, udělalo to vedení města, bylo informováno zastupitelstvo města a na tom projektu
se podíleli od počátku jak zastupitelé a radní v té době ještě za ČSSD, tak potom, po novém

volebním období, zastupitelé ANO, zastupitelé HpH, čili nemá smysl vám 100x opakovat, jak
to ve skutečnosti bylo a jaké byly důvody.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Ještě pan zastupitel Gongol.
Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Paní primátorko, já jsem měl otázky přímo na vás. Nevím proč na to reagoval pan Ing.
Šlachta. Možná, že to je tím, že je venku horko a už jsme trošičku mimo. Pane náměstku
Šlachto, možná, že to je ještě i něčím jiným. Vy jste nám tady, před asi dvěmi zastupitelstvími
řekl, jak jste byl šikanován a jak jste za komunistů byl likvidován z STB a možná, že vám
ublížili. To je možné. A to jsou důsledky dneska toho vašeho vystoupení. Prosím vás, vy jste
se přihlásil, že jste bojoval proti režimu. Já jsem bojoval s přírodou a vedl jsem 3000 kolektiv
členů dolu Dukla a my jsme bojovali s přírodou, abychom vytrhli přírodě uhlí. Já jsem
opravdu nebyl šikanován a nemám následky z toho. Děkuju.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Takže pane Gongole, jenom tady k té částce 1,5 mil. Kč kterou město zaplatilo a po sléze
žádalo MRA o úhradě. Z MRA jsme dostali zprávu, že prostě jsme nedodrželi všechny kroky.
Znovu jsme napsali na MRA, mají termín výzvy k úhradě částky 1,5 mil. Kč v termínu
do 28. Června 2017, to znamená do středy, na účet města, takže mají ještě dva dny čas a
uvidíme jak to bude vpadat.
Ohledně té, vy jste tady citoval, ohledně té vyčíslené škody, tu skladovou přirážku v částce
3 615 tis. Kč byla provedena kontrola výdajů z účtu hospodářské činnosti 3.6.2017 ještě za
vlastně minulého vedení v roce 2016 a ta kontrolní skupina konstatovala, že ta skladová
přirážka nemá oporu v mandátní smlouvě, doporučila MRA neúčtovat skladovou přirážku.
MRA zatím nepodniklo kroky ohledně změny v mandátní smlouvě.
Tady vlastně z odborného posouzení namátkově vybraných stavebních prací, které my jsme
měli i vlastně v přehledu vyplývá, že se zjistily nějaké cenové nesrovnalosti, ale celkovou
škodu se nepodařilo vyčíslit. Všechny ty údaje se podaly, všechny ty podněty se podaly na
policii. Takže já nevím, už je to třetí v pořadí pracovník policie, který tady toto řeší. To není
vyřešené.
Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Můžu, Paní primátorko?
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Pane zastupiteli, to už je šestý příspěvek…
Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
To není příspěvek, já jenom chci připomenout, že toto jsem všechno uvedl ve svém příspěvku,
co mi říkáte. Já jsem se vás ptal, co jste udělali proto, že nedodrží MRA vaše pokyny. A jak
vůbec vypadá roční uzávěrka, protože ta musela na toto reagovat. Prostě mě se zdá, že to
MRA…
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
MRA má termín do 28.6.2017.
Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Ne, tam byl 20.1.2017 tam byl termín.

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Máme druhou výzvu a tady máme 28.6.2017.
Ing. Róbert PUSTKA, jednatel společnosti MRA, s.r.o.
Mohl bych si vzít slovo? Dobrý den, já bych rád odpověděl, jsme jednatelem MRA, na tudle
tu. Skladová přirážka, protože existuje zákon o účetnictví, tím kvůli toho musíme účtovat
skladovou přirážku, jinak bysme se dopustili trestného činu. Je to zaúčtováno, auditor dal
k tomuhle vyjádření, kvůli toho účtujeme skladovou přirážku. Ohledně pokuty 1,5 mil. Kč.
máme to dneska na pojišťovně a žádáme, odešlo dneska stanovisko a žádáme o prosloužení
termínu téhlete platby.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pane jednateli. Paní zastupitelka Tomaniecová
INTERPELACE č. 8

MMH/55 098/2017

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM)
Ještě jednou teda dobrý den, dneska snad za mě na posledy. Když už jsme u těch auditů,
chtěla jsem se zeptat, zda na Zámečku Havířov s.r.o. probíhá nějaký audit nebo neprobíhá.
Doslechla jsem se, která firma ho případně dělá, jestli je to opět zmíněná Ernst&Young a
kolik peněz ten audit bude stát, respektive kdo ten audit případně zaplatí. To je jedna otázka.
Druhá, jenom připomínka, opět jsem dostala odpověď na interpelaci a nejsem s ní spokojená.
Jasně jsem se ptala paní náměstkyně Zedníkové, proč byl odvolán ředitel SSRZ pan Gebauer,
na to jsem dostala odpověď: !Jmenování a odvolávání ředitelů příspěvkových organizací je
v kompetenci Rady města Havířova.“ To já vím. To jsem vám taky říkala. Ale proč byl
odvolán, ten důvod, jsem stále nedostala. Už potřetí se vás proto na to ptám. Děkuju.
Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátora pro sociální rozvoj (ČSSD)
já pokládám naši odpověď za dostačující. Já už opravdu nemám k tomu co říct, ani napsat.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Ještě pana náměstka Šlachtu.
Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD)
Já jenom co mám informace, tak odpovím na otázku číslo 1. Neprobíhá. V tom případě, když
neprobíhá, tak není žádná firma. Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Paní zastupitelka Želinská
INTERPELACE č. 9

MMH/55 099/2017

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Takže ještě jednou dobré odpoledne všem. Já jenom tak úplně z jiného konce to začnu. My
jsme měli 7.6. komisi pro regionální spolupráci, které jsem členkou. Probíraly se tam pozvání
našich zástupců města na různé oslavy měst, se kterými máme jako partnerské vztahy.
Překvapilo mě teda v prvé řadě, že do města Mažeikiai a do města Jastrzębie vedení města
odmítlo návštěvu. Nakonec se to řešilo tak, že do města Mažeikiai jel na poslední chvíli člen
komise a do města Jastrzębie jsem se dočetla teda, že jela paní primátorka 9.6. ale slavnosti
města byly 10.6. a 11.6. Nevím teda co je na tom pravdy, takhle nám to bylo sděleno na

komisi, což mě strašně mrzí, protože je to myslím si ostuda, že se neúčastní takových akcí.
Neříkám, město Mazeikiai je daleko, možná někdo onemocněl, prostě a údajně člena, delegaci
musí schválit rada. I když i to je možné. Svolám radu na šest večer a rychle, rychle musíme
změnit rozhodnutí. Myslím si, že to není problém. No ale město Jastrzębie je od nás počítám
nějakých 40 km vzdálené, takže to si myslím, že to je úplně bez problémů navštívit a navíc je
to hornické bývalé město, takže si s nima máme asi dobrou spolupráci. Tak my jsme jako
komise navrhli, myslím že to bude aji v zápůisu z komise, ať vždycky rada navrhne nějakého
náhradníka, pro případ,m že prostě ten dotyčný někdo nemůže jet. Protože to potom údajně
musí schváli rada, to jsem teda nevěděla, že to musí schvílit rada, je to pravda a když se rada
nesejde, tak na tu návštěvu nejede nidko. Takže bych jenom doporučila, aby se prostě k tomu
přihlédlo a aby se příště schváli nějaký náhradník. Je to trapné, když dostaneme pozvání a
nikdo tam za vedení města nejede.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, takže nejdřív k Litvě, bylo schválenou radou, byla paní zastupitelka Gorecká, s tím, že
měla jet paní náměstkyně Zedníková, ale ta bohužel měl problémy, byla nemocná. Jela paní
Maňhalová a pan Lapisz, z komise. Do Jastrzębie měl jet původně pan náměstek Bělica, ale
protože měl nějaké nepředvídatelné odcestování jinam, jeli jsme první den narychlo s panem
náměstkem Šlachtou, kde jsme byli účastni slavnostního setkání s vedením města Jastrzębie a
s ostatními partnerskými městy, které oni mají, takže tam jsem byli celé odpoledne až do
večera a druhý den byli nominováni paní Ing. Havlů s panem Kochem, protože tam se
účastnili ještě dalšího jednání ohledně projektů, které máme společné s Jastrzębie. Takže takto
to bylo u cesty do Jastrzębie a pak ještě jsem se zůčastnili cesty do Turčianských Teplic, kde
jsme byli vlastně od pátku až do neděle, na jejich slavnostech. Teď proběhne návštěva Omiše,
takže tam se pojede a další akce budou a myslím, že to máte vždycky i v komisi projednáno.
Jináč není problém, když budete mít zájem, můžeme se domluvit, určitě není problém. Já
nechci jezdit všude, chci dát prostor jiným členům rady nebo komisí, aby taky jela. Jste tady
od toho komise partnerských měst, budu ráda, když opravdu se nějakým způsobem
domluvíme a určitě z toho nechci dělat nějakou cestovní kancelář, abychom jezdili my po
všech těch partnerských městech. Takže asi tak.
Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Já jsem samozřejmě nemyslela cestovní kancelář, já jsem jenom chtěla, aby opravdu se
vždycky někdo za to město zúčastnil. Protože to potom je opravdu ostuda. Jo takže, možná
jsme měli mylné informace na komisi, ale takhle mi to bylo řečeno. Proto jsem to tady říkala,
že by bylo dobré toho náhradníka, kdyby náhodou. Samozřejmě náhradníků je tady hodně.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Byli jsem, reprezentovali jsem naše město, předali jsme jim i reklamní
Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Mě to akorát překvapilo, že jste tam byla 9.6. a oni měli oficiálně 10.6. a 11.6. ten svátek
v Jastrzębie, ale možná že měli předvečer už něco.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Oni měli slavnosti dva dny, pátek sobota, a my jsme tam byli v pátek a v sobotu tam byla paní
Havlů a pan Koch. Prosím.
Takže, prosím vás, máme tady teď, zkončím interpelace i zastupitelů, protože budeme teď
pokračovat v programu a po vyčerpání všech bodů programu se můžeme k interpelacím vrátit.
Takže budeme pokračovat bodem č. 38.

758/19ZM/2017
15:07hod.
38. Změna Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
37
Proti:
0
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
2
Omluveni:
3
Přítomno celkem 39 členů
Přijaté usnesení č. 758/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
rozhodlo
nevydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška
č. 7/2016, o nočním klidu a o zabezpečení veřejného pořádku při pořádání veřejnosti
přístupných akcí na území města, ve znění dle přílohy č. 1
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 37, zdržel se 1, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.
Bod č. 39. Opatření obecné povahy – změna č. 2 Územního plánu Havířov

759/19ZM/2017
16:08hod.
39. Opatření obecné povahy – změna č. 2 Územního plánu Havířov
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
38
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
2
Omluveni:
3
Přítomno celkem 39 členů

Přijaté usnesení č. 759/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
ověřilo
ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, soulad změny č.2 Územního plánu
Havířov s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu
vydává
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za
použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 1 a 2, § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s ustanovením § 171 – 174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, změnu č. 2 Územního plánu Havířov formou opatření obecné povahy v rozsahu
přílohy č. 1
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 38, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.
Bod č. 40. Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky

760/19ZM/2017
16:09hod.
40. Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
38
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
2
Omluveni:
3
Přítomno celkem 39 členů

Přijaté usnesení č. 760/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky na výstavbu soukromé části
kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky nemovitosti:
Helena a Vladislav Szurmanovi, ……………………………………….
Výše zápůjčky 26.000 Kč
Splatnost zápůjčky 36 měsíců
pověřuje
Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem smlouvy o
peněžité zápůjčce.
Z: vedoucí EO
T: 07/2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 38, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.
Bod č. 41. Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2016

761/19ZM/2017
16:09hod.
41. Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2016
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
38
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
2
Omluveni:
3
Přítomno celkem 39 členů
Přijaté usnesení č. 761/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná, IČO 75066611 a závěrečný účet za

rok 2016 dle přílohy č. 1 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku měst a obcí
okresu Karviná za rok 2016 bez výhrad (příjmy ve výši 4 400,29 tis. Kč a výdaje ve výši
4 669,90 tis. Kč), dle přílohy č. 2
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 38, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.
Bod č. 42. KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady 29.6.2017

762/19ZM/2017
16:10hod.
42. KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady 29.6.2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
38
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
2
Omluveni:
3
Přítomno celkem 39 členů
Přijaté usnesení č. 762/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
1. termín konání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem
Ostrava-Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00, IČO: 28564111 (dále jen „KIC
Odpady, a.s.“), dne 29.6.2017 ve 13:00 hodin v budově Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, Ostrava - Moravská Ostrava, v místnosti
předsálí zastupitelstva kraje s číslem dveří D200,
2. pořad jednání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s. dle Přílohy č. 1
ukládá
zástupci města hlasovat v níže uvedených bodech pořadu jednání řádné valné hromady
společnosti KIC Odpady, a.s. dne 29.6.2017, takto:
bod 2.
Schválení programu valné hromady
- hlasovat pro schválení programu dle Přílohy č. 1
bod 3.
Souhlas s účastí třetích osob na valné hromadě
- hlasovat pro souhlas s účastí třetích osob dle Přílohy č. 1

bod 4.

bod 5.
bod 6.
bod 7.
bod 8.

bod 9.

Volba předsedy valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a
ověřovatele zápisu
- hlasovat pro zvolení předsedy, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a
ověřovatele dle Přílohy č. 1
Informace představenstva společnosti o plnění pokynů z předchozí valné hromady
- vzít na vědomí dle Přílohy č. 1
Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací
- hlasovat pro zrušení společnosti s likvidací dle Přílohy č. 1
Jmenování likvidátora společnosti
- hlasovat pro jmenování likvidátora pana Ing. Josefa Tuhého dle Přílohy č. 1
Odměňování likvidátora společnosti
- hlasovat pro schválení odměny likvidátora ve výši 10 000 Kč měsíčně od
1.7.2017 nejdéle do 28.2.2018 dle Přílohy č. 1
Smlouva o výkonu funkce likvidátora společnosti
- hlasovat pro schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora dle Přílohy č. 2

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 38, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.
Bod č. 43. Změna zástupce města na valných hromadách ČSAD Havířov a.s. – změna
usnesení

763/19ZM/2017
16:13hod.
43. Změna zástupce města na valných hromadách ČSAD Havířov a.s.
– změna usnesení
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, ještě pan zastupitel Heczko.
Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Ke jmenování na valnou hromadu popřípadě dozorčí rady nemám dotaz, ale protože valná
hromada ČSAD proběhla 9.6.2017, si myslím, že již na dnešním zastupitelstvu mohla být
podána zpráva o výsledku VH a protože není, tak se přesto jenom zeptám na dvě věci. Jaký
byl návrh na rozdělení zisku, čili to znamená jaká bude vyplacená dividenda? A druhý dotaz
představenstvo navrhovalo snížení základního kapitálu, rada doporučila hlasovat proti, přesto
bych se rád zeptal, jak dopadlo hlasování na VH, zda snížení kapitálu ČSAD Havířov bylo
schváleno valnou hromadou. Myslím si, že majitel nebo představitel toho, kdo vlastní ČSAD
Havířov je současně i vlastníkem Baníku Ostrava a pravděpodobně potřebuje hodně peněz na
činnost Baníku Ostrava, čili jestli náhodou ten důvod snížení základního kapitálu nebylo
motivováno tímto.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, můžu poprosit pana zastupitele Masaroviče. Ještě pan zastupitel Martinek.

Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD)
Já se nebudu vyjadřovat k valné hromadě, jenom ví, že dnes firmy snižují základní kapitál
z důvodu, že se bude platit za zaknihované akcie a je tam nějaký poplatek, proto firmy
přistupují k tomuto. Není to jenom u ČSAD a pan Masarovič má určitě informace z valné
hromady.
Róbert MASAROVIČ, MSc., člen Rady města Havířova (ANO 2011)
Dobrý den všem. Valné hromady jsem se účastnil, vzhledem k tomu, že ještě není vyhotoven
zápis z valné hromada, nemůžu komentovat její průběh, nic méně můžu potvrdit to, že jsem
hlasoval podle pokynů města. Jedinou věc, kterou mohu potvrdit je, že se nesnižoval ZK.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, další se nehlásí nikdo, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
38
Proti:
0
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
1
Omluveni:
3
Přítomno celkem 39 členů
Přijaté usnesení č. 763/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
zvolení Evy Radové do funkce členky dozorčí rady společnosti ČSAD Havířov a.s.,
IČO: 45192081
schvaluje
změnu usnesení ZMH čís. 53/2ZM/2014 ze dne 15.12.2014 o delegování zástupců města pro
volební období 2014/2018 na valné hromady společností, v nichž má město majetkovou účast,
v části bodu 1. takto:
„1. ČSAD Havířov, a.s., IČO 45192081, členy ZMH:
Ing. Karla Šlachtu a náhradníka p. Róberta Masaroviče, MSc.“
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 38, zdržel se 1, nehlasovali 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 44. MORYS s.r.o. – projednání nového návrhu na mimosoudní vyrovnání

764/19ZM/2017
16:14hod.
44. MORYS s.r.o. – projednání nového návrhu na mimosoudní vyrovnání
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
39
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
3
Přítomno celkem 39 členů
Přijaté usnesení č. 764/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
1. návrh společnosti MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO:
42864771 (dále jen „MORYS s.r.o.“) na mimosoudní vyrovnání náhrady škody na veřejném
osvětlení v celkové výši 2 370 077,65 Kč úhradou částky v celkové výši 1 349 711,15 Kč dle
Přílohy č. 1
2. stanovisko advokáta města Mgr. Radima Struminského k návrhu MORYS s.r.o. k částce
1 349 711,15 Kč jako mimosoudní vyrovnání náhrady škody na veřejném osvětlení dle
Přílohy č. 2
neschvaluje
návrh předložený společností MORYS s.r.o. na mimosoudní vyrovnání náhrady škody vzniklé
na veřejném osvětlení v celkové výši 2 370 077,65 Kč uhrazením částky 1 349 711,15 Kč
schvaluje
pokračování v soudních sporech o náhradu škody vedených u Okresního soudu ve FrýdkuMístku, sp. zn. 17 C 100/2014 (elektrozvaděče) a sp. zn. 114 C 115/2014 (svítidla)
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 39, nehlasovali 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 45. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o průběhu řádné
valné hromady konané dne 25.5.2017

765/19ZM/2017
16:20hod.
45. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace
o průběhu řádné valné hromady konané dne 25.5.2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Heczko.
Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
V důvodové zprávě je uvedeno nebo ne v důvodové, pravděpodobně ani, ale já jsem to četl
vtom, jak má hlasovat zástupce na VH SmVaK a chci ilustrovat, jak se nakládá se základním
kapitálem a vytvořeným ziskem. V podstatě se dá říct, že obdobně, ale pan Masarovič říká, že
ZK nebyl snížen, to je dobře, protože SmVaK vytvořil za loňský rok zisk po zdanění
362 250 000Kč. a rozdělení tohoto zisku je následující. 287 mil Kč. pro akcionáře, to jsou
dividendy, a cca 75 mil. je převedeno do nerozděleného zisku, což běžně se dělá, jenom chci
upozornit, že za loňský rok zisk SmVaKu 362 mil. Kč a chci říci, že to platíme my ve vodném
a stočném. A pak bylo navrženo snížení ZK, který činil 3,5 mld. Kč, který byl následovně
schválen a rozdělen tak, že 1,3 mld. Kč po snížení je zůstatek a 2,16 mld. Kč bude vyplacen
akcionářům. Dovedete si představit ty sumy?? 2,16 mld. Kč snížením kapitálu, to znamená
snížením hodnoty akcií a návrh na vyplacení akcionářům. Kdo je tím akcionářem? Havířov
má 0,00026% takže si spočítejte, kolik dostaneme. A kolik odplyne do zahraničí.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pan náměstek Šlachta.
Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD)
Já jenom pane Heczko, jak se tady manipuluje se slovy. Já jsem neslyšel, že by pan Masarovič
řekl, že nebyl snížen, já jsem akorát slyšel, že pan Masarovič řekl, že pro něho nehlasoval. Je
to tak?? Já jsem tomu pak špatně rozuměl, protože já jsem nikdy v životě neřekl, že jsem byl
perzekuován a tak se mi zdálo, nebyl snížen nebo nehlasoval jsem. Nebyl, dobře, tak se tedy
omlouvám. Ale já jsem slyšel špatně. Bo mi se tak zdá, že si tu hrajeme na slovíčka, protože
nikdy v životě jsem neřekl, že jsem byl perzekuován a tak dál. Dobře děkuju, promiňte.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pan zastupitel Martinek.
Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD)
Já jenom reakci na pana Heczka. V minulosti města a obce prodaly své podíly ve vodovodech,
tak se dneska nemůžeme divit, že dneska někdo inkasuje zisky. To samé se stalo i v případě
OKD, prodaly města své podíly, takže potom na to nemáme vliv. Tam, kde si města nechaly
své podíly ve vodovodech a kanalizacích, tam mají přímo vliv na tvorbu ceny, takže opravdu
se nemáme čemu divit. A vím, že SmVaK jsou nyní k prodeji, takže změní se vlastník a
uvidíme, jakou zvolí politiku.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Děkuji, pan Ing. Heczko.

Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Já mám tu smůlu, že jsem už pamětníkem na jednání zastupitelstev. Ano pan Martinek má
pravdu, prodávaly se takto akcie vodovodů, OKD, pouze chci říct, že akcie SmVaK se
prodávaly, roce 1999, to už jsem byl zastupitelem, pamatuji si dodnes, že tehdy probíhalo
zastupitelstvo v loutkovém sále KDPB a v té době byla úplně jiná koalice. ČSSD, ODS a další
a pamatuji si dodnes, že vyhrál Anglián Water, protože k té ceně, co nabízel za akcie přihodil
jeden milion korun, jako sponzorský dar, pro nově koupený hokejový klub nebo extraligu
hokeje v Havířově.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Děkuji, takže pokud už nemáme nikdo nic k SmVaKu, které chce koupi Čína, tak budeme
hlasovat. Končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
39
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
3
Přítomno celkem 39 členů

Přijaté usnesení č. 765/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 45193665
(dále jen „společnost“) konané dne 25.5.2017 od 10:00 hodin v sídle společnosti, dle
důvodové zprávy
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 39, nehlasovali 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 46. Rozšíření doplňkové činnosti ve zřizovací listině

766/19ZM/2017
16:22hod.
46. Rozšíření doplňkové činnosti ve zřizovací listině
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan Ing. Heczko.

Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Mám dotaz na pana ředitele Kácala. Kde SSRZ chce prodávat alkohol. Ve kterých zařízeních
nebo které vlastní a proč si vyřizuje rozšíření živnosti, aby mohli prodávat ten kvasný líh a
nebo lihové nápoje a podobně.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Tak já bych poprosila pana Ing. Kácala.
Ing. Radomír KÁCAL, ředitel SSRZ příspěvková organizace
Ještě jednou dobrý den. Po novelizaci ŽZ se změnil prodej alkoholu do toho strašného názvu
tak, jak to tady citoval pan Heczko, takže má to takový název. Je to jenom o tom, že se bude
nalévat alkohol, který bude mít větší procento alkoholu než 15% a chceme rozšířit svoji
činnost na bowlingu. To znamená, historicky to tam bylo, chceme navázat na nějakou tradici.
Abychom mohli tohleto provozovat, museli jsme si nechat schválit tohleto rozšíření té
činnosti. Jestli to stačí?
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Děkuji, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
38
Proti:
0
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
1
Omluveni:
3
Přítomno celkem 39 členů
Přijaté usnesení č. 766/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
dodatek ke zřizovací listině ze dne 14. 12. 2015 příspěvkové organizaci Správa sportovních
a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754 a to takto:
Článek IV, Účel a předmět činnosti PO, 3. Doplňková činnost se rozšiřuje o bod 3.4. prodej
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 38, zdržel se 1, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.
Bod č. 47. Memorandum o spolupráci na projektu „Zařízení pro využití odpadů“

767/19ZM/2017
16:22hod.
47. Memorandum o spolupráci na projektu „Zařízení pro využití odpadů“
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
39
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
3
Přítomno celkem 39 členů
Přijaté usnesení č. 767/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
1. podpis Memoranda o spolupráci na projektu „Zařízení pro využití odpadů“ mezi
statutárním městem Havířov, statutárním městem Karviná, společností VEOLIA ČESKÁ
REPUBLIKA a.s. a společností Veolia Využití odpadů ČR s.r.o. a
2. seznam zástupců města - členů Technologické komise dle důvodové zprávy, Ekonomické
komise dle důvodové zprávy, Legislativní komise dle důvodové zprávy a Řídícího výboru dle
důvodové zprávy.
pověřuje
Mgr. Janu Feberovou, primátorku statutárního města Havířova, podpisem Memoranda
o spolupráci, ve znění přílohy.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 33, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 48. Memorandum o spolupráci na projektu „Zaměstnanecká mobilita“

768/19ZM/2017
16:23hod.
48. Memorandum o spolupráci na projektu „Zaměstnanecká mobilita“
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
38
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
2
Omluveni:
3
Přítomno celkem 39 členů
Přijaté usnesení č. 768/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
Memorandum o spolupráci na projektu „Zaměstnanecká mobilita“ dle přílohy
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 38, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.
Bod č. 49. Podání občanů – požadavek na vyhlášení místního referenda

769/19ZM/2017
16:26hod
49. Podání občanů – požadavek na vyhlášení místního referenda
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Ptáček.
Mgr. Tomáš PTÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Dobrý den ještě jednou, doufám, že z mé strany už dnes naposled. Vzhledem k tomu, že náš
klub se tady k téhlete otázce už tady vyjadřoval v předcházejícím zastupitelstvu a jako strana
to máme už dlouhodobě ve svém programu, tak bych rád navrhnul změnu usnesení a to takto:
V části rozhodlo navrhuji toto znění: „ZMH rozhodlo o vyhlášení místního referenda
požadovaného peticí, v termínu konání komunálních voleb v roce 2018“ konec citace. A
potom změnu v příloze č. 3 to znamená v té odpovědi, v tom dopise, kdy druhý odstavec bych
zkrátil a nahradil ho větou, že ZMH rozhodlo vyhlásit místní referendum v požadované věci
v termínu komunálních voleb v roce 2018. Zbytek textu bych vypustil, děkuji.

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Děkuji, takže nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu… a ještě pan zastupitel Heczko.
Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Já bych ještě k této problematice jednu věc. Požádal mě osobně pan Volný, on už pan Šlachta
naznačoval, že tvoříme novou koalici. Mohu ujistit, že koalice se bude tvořit až po volbách,
v roce 2018, ale pan Volný mě požádal, jestli by mohl k této problematice ještě na ZMH
vystoupit. Čili žádám zastupitele, aby hlasovali, zda panu Volnému umožníme k tomuto
problému vystoupit.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Dobře, budeme hlasovat.
Hlasování o možnosti vystoupení pana Volného:
Pro:
15
Proti:
13
Zdržel se:
11
Nehlasoval:
1
Omluveni:
3
Přítomno celkem 39 členů
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 15, proti 13, zdrželo se 11, nehlasoval 1, usnesení nebylo přijato. A budeme hlasovat o
návrhu na změnu usnesení pana zastupitele Ptáčka.
Hlasování o návrhu Mgr. Ptáčka:
Pro:
12
Proti:
12
Zdržel se:
13
Nehlasoval:
3
Omluveni:
3
Přítomno celkem 39 členů
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 12, proti 12, zdrželo se 13, nehlasovali 3, usnesení nebylo přijato.
Vrátíme se k původnímu návrhu usnesení. Budeme hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
26
Proti:
3
Zdržel se:
10
Nehlasoval:
1
Omluveni:
3
Přítomno celkem 39 členů

Přijaté usnesení č. 769/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
vyhodnotilo
„Petici za vyhlášení místního referenda o umisťování imigrantů v katastru Statutárního města
Havířov“ podanou dne 24.4.2017 (dále též „Petice“), jako žádost o projednaní záležitosti
v samostatné působnosti Zastupitelstvem města Havířova podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
bere na vědomí
způsob vyřízení Petice podané dne 24.04.2017 dle přílohy č. 2
rozhodlo
o nevyhlášení místního referenda požadovaného Peticí
schvaluje
vyjádření Zastupitelstva města Havířova (příloha č. 3) k Petici,
ukládá
zveřejnit vyjádření Zastupitelstva města Havířova k Petici na úřední desce Magistrátu města
Havířova po dobu minimálně 30 dnů
Z: vedoucí KP
T: 07/2017
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 26, proti 3, zdrželo se 10, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 50. Zápůjčka ze sociálního fondu

770/19ZM/2017
16:35hod.
50. Zápůjčka ze sociálního fondu
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní poslankyně Halíková.
PaedDr. Milada HALÍKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Vážené dámy a pánové, velice nerada využívám v tuto chvíli svého práva poslankyně
vystoupit na zastupitelstvu města kdykoli a v podstatě i k čemukoli. Nebude to k čemukoli,
ale bude to k bodu, který byl právě ukončen a který se týkal rozhodnutí tohoto zastupitelstva

nevyhlásit místní referendum. Místní referendum, o které požádalo, jak se dovídáme
z materiálů, přibližně 7000 našich spoluobčanů. Slyším tady z pléna 8048, takže jenom toto
číslo opakuji, protože nebylo řečeno na mikrofon, abychom ho všichni slyšeli. Problematiku,
které se mělo toto referendum týkat, ta hýbe naší společností a hýbalo taky, doslova a do
písmene, po posledním zasedáním našeho zastupitelstva, kde byl přítomen i pan poslanec
Okamura. Opětovně jsme tady hlasovali o tom, zda dáme nebo nedáme slovo krajskému
zastupiteli. Opět hlasováním zastupitelstvo rozhodlo, tak jak rozhodlo. Oněch 13 hlasů, jak
pro vystoupení, tak proto, abychom dali občanům možnost se vyjádřit v místním referendu,
hlasovali zastupitelé za KSČM. Já samozřejmě vnímám důvody, které byly v důvodové
zprávě, nám předložené radou, uvedené. Všichni víme, že řešení azylové a migrační politiky
skutečně není v působnosti našeho města, ale současně víme, že pouze 7000 z 33 bytů na
území města Havířova je v majetku MRA a další pak patří družstevníkům. Podstatná část bytů
je v soukromých rukou, které, omlouvám se za ten výraz, jak víme, ukradl pan Bakala a spol.
kdo se na tom podepsal, kdo byl tehdá ve vládě, že je tam podpis současného premiéra za
ČSSD, víme všichni. Že tyto byty jsou také z velké části dneska prázdné, že se nám už dneska
tady objevily různé organizace, které pod nejrůznějšími záminkami pomoci těm nejslabším,
jsou ochotny do těchto bytů nastěhovat nejlépe kohokoliv, víme také. Slyšíme v debatách od
europoslanců, ne jenom za KSČM, že svět je v pohybu a že můžeme očekávat další přísun
migrantů. V této souvislosti se ptám, co asi může „dopadnout i na naše město“ jak to asi může
vypadat z hlediska třeba i umisťování těchto lidí do uvolněných bytů společnosti bývalého
OKD. Proto chápu, jako prevenci od našich spoluobčanů, kteří sebrali těch zhruba 8 tis
podpisů, žádost, abychom jako zastupitelé vyhlásili referendum a všichni občané se k němu
mohli přidat. V té důvodové zprávě je taky poměrně vysoké číslo, kdy odhaduje magistrát, že
by takovéto referendum vyšlo zhruba na 1,3 mil. Kč. je to obrovská částka, mohlo by za to být
úplně něco jiného. Ale proto ten návrh, který tady předložil pan zastupitel Mgr. Ptáček a na
kterém jsme se na klubu zastupitelů KSČM dohodli, spojit toto referendum s komunálními
volbami. Ta částka by pak samozřejmě se pohybovala možná někde v desítkách tisíců. Ale za
rok může být situace úplně jiná, pravděpodobně nebude lepší a my jsme tímto dnešním
rozhodnutím, vážené zastupitelky a zastupitelé, tuto možnost našim spoluobčanům vzali. Já
chci, aby to všichni přítomni slyšeli, já chci, aby se o tom vědělo a v případě, že nastane
situace, kterou si samozřejmě nepřejeme, abychom věděli, kdo tady v zastupitelstvu dneska
seděl a jak hlasoval. Považuji, vážené kolegyně a kolegové, toto rozhodnutí za chybné.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pan náměstek Šlachta
Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD)
Pane náměstku, slyšíš? Spojenci tu jsou. Já jenom, děkuju paní poslankyni a je pravda, že to
co podepsal předseda vlády před x lety je velice špatný čin. Bakala je zloděj, ukrad v té době
ale byly tolik zmatků, atd. tak já bych chtěl připomnět úplně jiné datum. Pokud se nemýlím,
dneska je výročí snrti Milady Horákové. Kdo to tehdá podepsal, soudruzi.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pan zastupitel Baránek. Pardon, s technickou poznámkou paní poslankyně Halíková.
PaedDr. Milada HALÍKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Paní primátorko, já se velice omlouvám, ale chtěla bych Vás v tuto chvíli požádat, aby jste
důsledně dodržovala Jednací řád. Byl otevřen další bod jednání a já jsem s omluvou na
začátku svého vystoupení řekla, že využívám svého práva poslance vystoupit kdykoli.
K tomuto bodu by se podle mého hlubokého přesvědčení a v souladu s Jednacím řádem

tohoto zastupitelstva, už nemělo dále diskutovat. Omlouvám se i panu náměstkovi Šlachtovi,
ale včetně jeho vystoupení. Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Dobře, budeme pokračovat bodem č. 50, jsme u … dobře. Souhlasím pane zastupiteli, prosím.
Budeme hlasovat o tom, zda může pan zastupitel Baránek vystoupit, ještě mimořádně k bodu
předchozímu.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
26
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
11
Omluveni:
3
Přítomno celkem 39 členů
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 26, nehlasovalo 14, usnesení bylo přijato. Prosím pane zastupiteli.
Ing. Ondřej BARÁNEK, člen Rady města Havířova (ANO 2011)
Vážené zastupitelstvo, velice vám děkuji, že můžu vystoupit, jako zastupitel na místním
zastupitelstvu. Protože já se musím už trochu ozvat. Paní Halíková, víte můj děda by řekl, svět
se v kozí rožek obracel. Máme tady v přímém přenosu spojení krajní levice s krajní pravicí.
Pak nám zakážete vystupovat na vlastním zastupitelstvu. Kde jsme? Já jsem chtěl jenom
dodat k té otázce toho referenda. Nebyly vůbec splněny požadavky vyhlášení tohoto
referenda. Prosím, respektujme to. Muselo být podepsáno 6 200 hlasů, standardně uvedenými
občanů města Havířova. Průkazně podle důvodové zprávy bylo 4 100. To znamená, my
nemůžeme vyhazovat 1,3 mil. Kč na konání místního referenda z toho důvodu, že váš jednatel
společnosti zámek, respektive účetní středisko zámek prodělal 1,8 mil. Kč. my to musíme
prostě saturovat. To bych chtěl, aby tady zaznělo. Děkuji vám.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Děkuji, my ještě dáme prostor paní poslankyni Halíkové.
PaedDr. Milada HALÍKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Vážená paní primátorko, já vás ještě jednou s dovolením upozorním, že porušujeme Jednací
řád tohoto zastupitelstva, neboť předchozí bod byl již ukončen. A protože se pořád ještě
k němu tedy vracíme, přesto, že nám to JŘ neumožňuje, tak ych jenom chtěl říct, že i když
podmínky referenda nebo žádosti o jeho vyhlášení nejsou důsledně tou peticí splněny,
zastupitelstvo má možnost takto rozhodnout. Proto návrh poslaneckého klubu KSČM, řečený
ústy pana zastupitele Mgr. Ptáčka zněl, ano vyhlásit. K té částce, která tady byl znovu i mnou
řečníkovi po mně opakovaná, je 1,3 mil. Kč, jsem znovu důrazně řekla, že v případě, že je
referedum spojeno s volbami, a jak víme, komunální volby v roce 2018, se budou někdy na
podzim konat, pak by tato částka se pohybovala, znovu říkám svůj odhad, v desítkách tisíc,
byla by to jenom vlastně jedna obálka navíc, když to řeknu zjednodušeně. Takže, na dané
téma je to moje poslední vystoupení. A ještě jednou, paní primátorko, s omluvou prosím,
důsledně dodržujme Jednací řád. Pan zastupitel stejně, jako všichni ostatní měli možnost se k
dané problematice vyjádřit při projednávání předchozího bodu.

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Já také děkuji, já si myslím, že zastupitelé se vyjádřili svým hlasováním, nic méně si myslím,
paní poslankyně, že jste mohla vystoupit před tím, v rámci toho bodu, ne potom, když už jsem
tady měli bod č. 50. Protože ta diskuse by se asi otevřela více, ale my jsme tím pádem nikdo
už neměli prostor, protože ten bod byl už odhlasován. Takže tady možná tady to bylo trošku
špatně zvolené, prostě čas. A ještě prosím pana Rapanta s technickou poznámkou.
Bc. Pavel RAPANT, člen Rady města Havířova (ČSSD)
Já ještě jednou pěkné odpoledne, já jenom s dovolením, vám se to, vy to vždycky říkáte, kdy
potřebujete, jak se vám to hodí, tak požádáte paní primátorku, aby nedodržovala jednací řád,
když se vám to nehodí, tak striktně požadujete, aby se to dodržovalo,. Já se nebudu teďko
vyjadřovat k tomu co tady bylo řečeno, ale k jednacímu řádu. V Jednacím řádu je možné
vložit jakýkoliv bod jednání, aby mohl vystoupit kterýkoliv zastupitel města na svém vlastním
zastupitelstvu. Prosím vás, kde to jsem, aby zastupitel města nemohl vystoupit na vlastním
zastupitelstvu města?! To se dostáváme úplně někde mimo. Já si myslím, že přečtěte si
pořádně Jednací řád ZMH, tahleta možnost je, nic se neporušilo, a tak se dohodněme férově.
Buď budeme dělat nějaké ústupky nebo budeme striktně dodržovat, ale vždy. Ne jak se to
někomu hodí nebo nehodí. Děkuji pěkně.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Děkuji, už to tady ukončíme a pokračujeme bodem 50, kde byla otevřena rozprava k tomuto
bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
39
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
3
Přítomno celkem 39 členů
Přijaté usnesení č. 770/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
schvaluje
poskytnutí zápůjčky ze Sociálního fondu paní Marii Gelačákové ve výši 20.000 Kč se
splatností 5 let
pověřuje
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o poskytnutí
zápůjčky paní Marii Gelačákové
Z: vedoucí ORG
T: 07/2017

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.
Bod č. 51. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

771/19ZM/2017
16:42hod.
51. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
38
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
2
Omluveni:
3
Přítomno celkem 39 členů
Přijaté usnesení č. 771/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
1. zápisy ze schůzí Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Příloh č. 1.1, 1.2
2. zápisy o provedených kontrolách dle přiloženého protokolu dle Příloh č. 2.1 – 2.6
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 38, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.
Bod č. 52. Informativní zpráva o činnosti vedení města

772/19ZM/2017
16:44hod.
52. Informativní zpráva o činnosti vedení města
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní Rašánková Dosedělová
Soňa RAŠÁNKOVÁ DOSEDĚLOVÁ, členka Rady města Havířova (KSČM)
Ještě jednou dobré odpoledne, moje otázka byla vedena k panu náměstkovi Bělicovi, ale ten
tu není. Tak doufám ,že mu bude předána. Dívala jsem se, že v tom svojem zápisu měl 11.5.

jednání s panem Podloučkou a byla to nabídka koncepce dopravních spojů. Já bych chtěla
vědět, co v té koncepci bylo a chtěla bych to trošičku rozšířit. Protože by mě zajímalo, jestli
nejsou zase nějaké velké změny v okrajových částech ohledně MHD. Děkuju.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Děkuji. Odpověď dostanete písemně. A pan zastupitel Heczko.
Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Já mám rovněž dotaz na pana náměstka Bělicu, který už není přítomen, ale věřím, že ze
zápisu to může dostat a může pak následně i odpovědět. 19.4. měl jednání s panem Sivákem,
REAL STAVBY. Nevím co to je za společnost a jednání bylo ve věci nabídky prodejů a
nákupů movitého a nemovitého majetku formou dobrovolných dražeb, čili mě by zajímalo,
zda se případně neuvažuje o prodeji nebo nákupu nějakých movitých, nemovitých věcí a
zejména, co to je, možná že jsem málo vzdělaný, forma dobrovolné dražby. Ten pojem bych
rád chtěl vysvětlit.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Děkuji, takže nikdo další se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o
návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro:
39
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Omluveni:
3
Přítomno celkem 39 členů
Přijaté usnesení č. 772/19ZM/2017:
Zastupitelstvo města Havířova
bere na vědomí
předložené informativní zprávy o činnosti vedení města Havířova za období
od 13.04.2017 do 14.05.2017 dle příloh
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD)
Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Tím jsme vyčerpali body z programu, ale vrátíme se ještě k interpelacím, pokud ještě něco
máte, protože jsme to ve čtyři hodiny přerušili. Pan zastupitel Gongol.
INTERPELACE č. 10

MMH/55 100/2017

Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Já myslím, že to pan Ing. Šlachta ještě přežije, ale já jsem dostal kopii dopisu, který byl zaslán
panu náměstkovi Bělicovi a tam byla na závěr žádost, aby náměstek Bělica odpověděl na

dnešním jednání na otázky, které tam jsou. Samozřejmě, že pan náměstek Bělica má právo
jít, má omluvu, já si dovolím to přečíst. Ten dopis nevím, proč jsem to dostal já. Protože já
vůbec nevím, jedná se o pana Ing. Fojtíka a já si nedovedu vysvětlit, proč jsem to dostal já,
ale zřejmě chce, abych to tady tedy projednal.
Po dlouhém zvážení, zda vůbec má smysl vám psát připomínky obyčejného havířovského
občana, jsem se nakonec rozhodl, že vám svůj názor napíši. Počátkem roku 2016 byly
zveřejněny výsledky auditu v MRA Havířov, který vypracovala společnosti Erst&Young.
Z předložené zprávy jsem se dočetl, že v dané kauze profitoval podnikatel a lobbista J.
Hořavka. Já se musím přiznat, že vůbec nevím kdo to je. Měl velmi dobré kontakty se svým
kamarádem panem Jantošem, náměstkem MRA. Jednatelem MRA byl od roku 2011 do 2014
pan Robosz, bratranec Hořavky. Jako naivní občan jsem se domníval, že po auditu nebude
MRA Havířova ovlivňovat podnikatel a lobbista J. Hořavka. Byl jsem však šokován, když
jsem zjistil, že v MRA Havířov je ve funkci vedoucího investičně provozního odboru Marek
Klimša, švagr Hořavky a jeho manželka Monika pracuje jako referent vymáhání pohledávek.
Je sestrou manželky Hořavky. Tak jsem si řekl, že zjistím, jak se daří dalším korupčníkům
z kauzy MRA. Bývalý jednatel MRA, pan Robosz, je v dozorčí radě HTS, a.s. Vojtěch Kozák
je v představenstvu TSH, kde je taky pan Masarovič. Člověk, který audit zadal a nevadí mu,
že spolu s Kozákem zasedají společně v představenstvu. Tak vedle sebe sedí pan spravedlivý
a pan korupčník, hroší kůže. Pane Bělico, začínám mít dojem, že hnutí ANO začíná být stejně
korupční, jako jsou členové ČSSD. Občané svou nespokojenost vyjádří ve volbách. Žádám
vás, aby jste na zasedání ZMH sdělil, zda bylo provedeno výběrové řízení MRA Havířov na
funkci vedoucího investičně provozního odboru a referenta vymáhání pohledávek. Dále se
ptám, proč členové ČSSD, kteří se dopustili korupce, jsou opět v orgánech městských
společností. Omlouvám se, ale měl jsem povinnost to tady přečíst.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Dobře pane inženýre, děkuji za příspěvek. Jináč jsme vám umožnili a taky jsme proti
jednacímu řádu, protože jste už 3x v interpelacích vystupoval. Ale poprosila bych pana
zastupitele Ondráčka.
INTERPELACE č. 11

MMH/55 101/2017

David ONDRÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Dobré odpoledne. Chtěl bych se pana zastupitele Baránka zeptat, protože tady padlo moje
jméno, že jsem coby jednatel společnosti Zámek, této společnosti prodělal 1,5 mil. Kč. Ptám
se proto, že byl na valné hromadě se odsouhlasila ztráta 218 tis. takže prosím pěkně,
vysvětlete, jak já jsem prodělal 1,5 mil.
Ing. Ondřej BARÁNEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011)
Dobrý den, pan Pawlas, když vás uváděl do funkce, tak vás hodnotil, jako schopného
manažera firmy, já jsem, ještě jednou opakuji, společnost Zámek, účetní středisko Zámek,
1,814 tis. mínus, pane Ondračko. To je vše, děkuji.
David ONDRÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM)
Tak tady jsme názorně viděli, jak si hraje hnutí Ano se slovíčky, protože tady padlo Zámek a
o Zámku se tady vždycky mluvilo jako o společnosti. Jo?
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Děkuji, pan zastupitel Rapant ještě.

INTERPELACE č. 12

MMH/55 102/2017

Bc. Pavel RAPANT, člen Rady města Havířova (ČSSD)
Pěkné odpoledne, já ještě jednou a naposled dnes. Já bych chtěl říct, tady jak si dneska, SPD a
KSČM, jak si tady dělají svoje PR a nabádají své voliče, aby dávali pozor koho volili, tak já
bych chtěl nabádat občany Havířova, aby věděli, koho volili, protože to co tady bylo před 89
rokem, kdy se nesmělo mluvit, tak tu svobodu slova nám chtějí znovu sebrat. Takže občané,
slyšte! KSČM nechce, aby zastupitelé, zvoleni občany města Havířova, vystupovali na svém
vlastním ZMH. Děkuji.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Pan zastupitel Baránek.
INTERPELACE č. 13

MMH/55 103/2017

Ing. Ondřej BARÁNEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011)
Dobrý den, ještě jednou a naposledy. A já bych při té příležitosti chtěl požádat ZMH,
vzhledem k tomu, že zítra je výročí úmrtí české političky, která byla ve vykonstruovaném
procesu popravená totalitním režimem, abychom ji vzdali hold minutou ticha. Děkuju.
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD)
Já vám děkuji, pane inženýre, takže prosím. (minuta ticha)
Nikdo další není přihlášený na interpelace. Vážené dámy, vážení pánové, já vám děkuji za
účast, přeji vám pěkné letní dny, pokud ještě máte dovolenou před sebou, tak i krásnou
dovolenou a po prázdninách se tady sejdeme. Děkuji vám.

KONEC

16:52 min.
V Havířově dne: 10.07.2017
Zapsala: Vladimíra Mikulášová v. r.
referentka kanceláře primátora

………………………………………

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina (8 listů)
Příloha č. 2 - Materiály pro 19. zasedání ZMH (originály včetně svolání)

O V Ě Ř E N Í
zápisu ze 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 26.06.2017
v sále Kulturního domu RADOST
___________________________________________________________________________

Ověřil/la jsem zápis ze 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 26. června 2017 v sále Kulturního domu RADOST.
Potvrzuji svým podpisem, že zápis odpovídá průběhu zasedání
a přijatým usnesením.

Róbert MASAROVIČ, MSc. v. r.
člen Zastupitelstva města Havířova

…………..……………………….

Ing. Eduard HECZKO v. r.
člen Zastupitelstva města Havířova

.…………..……………………….

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.
primátorka města Havířova

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

