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Zápis ze 12. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 27.06.2016 
 

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže dobré odpoledne vážené dámy, vážení pánové, vážení zastupitelé. Máme právě 13:02 a 

já oficiálně začíná 12. 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, je nás tedy nadpoloviční většina a 

dnešní zasedání je schopno se platně usnášet. Z nepřítomných členů zastupitelstva je omluven 

pan Mgr. Rudolf Šimek z důvodu dovolené a ještě nám chybí paní zastupitelka Horňáková  

a pan Hanzel. Zasedání Zastupitelstva města Havířova bylo svoláno podle § 92 odst.1, zák. 

č.128/2000 Sb. o obcích.  

K 30.4.2016 podal rezignaci zastupitel pan Ing. Pavol Jantoš. Na jeho místo nastoupí 

náhradník z volební strany ČSSD pan Martin Porembski, který složí slib člena ZMH na 

začátku zasedání, aby mohl platně vykonávat svůj mandát. Rada města Havířova osvědčila, že 

panu Martinu Porembskemu vznikl mandát člena zastupitelstva dne 1.5.2016.  

Než přečtu text slibu, žádám nového člena, aby předstoupil před zastupitelstvo města a 

následně po přečtení slibu pronesl slovo „SLIBUJI“ a  zároveň tento slib stvrdil svým 

podpisem na připravené listině u stolu zapisovatelek. Pro úplnost připomínám, že mandát 

zaniká odmítnutím složení slibu nebo jeho složením s výhradou. Žádám Vás dámy a pánové, 

abyste všichni povstali a po celou dobu čtení a skládání slibu setrvali ve stoje. 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky“ 

 

Martin POREMBSKI, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Slibuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji a blahopřeji panu Martinu Porembskemu k nastoupení do funkce člena zastupitelstva a 

přeji mu v této práci mnoho úspěchů. Od této chvíle má všechna práva a povinnosti člena 

zastupitelstva města. Děkuji.  

A nyní přistoupíme ke schválení předsednictva dnešního zasedání zastupitelstva.  

 

 

450/12ZM/2016 

13:06hod. 

1. Schválení předsednictva 12. zasedání ZMH dne 27.06.2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Návrh usnesení zní, zastupitelstvo města Havířova schvaluje předsednictvo 12. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.06.2016 ve složení: Bc. Daniel Pawlas, Ing. 

Eduard Heczko, Bc. Ivan Bureš, Mgr. Daniel Vachtarčík, Ing. Milan Menšík, tajemník 

Magistrátu města Havířova. Chce někdo doplnit toto pracovní předsednictvo o další členy? 

Vzhledem k tomu, že návrh na doplnění předsednictva nebyl podán, nechávám hlasovat o 

pracovním předsednictvu v navrženém složení. 
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Zápis ze 12. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 27.06.2016 
 

Hlasování o předsednictvu: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 450/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.06.2016 

ve složení: 

 

Bc. Daniel Pawlas, 

Ing. Eduard Heczko, 

Bc. Ivan Bureš, 

Mgr. Daniel Vachtarčík, 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, 2 nehlasovali, usnesení bylo schváleno.  

Dále bych vás kolegyně a kolegové chtěl krátce informovat o činnosti orgánů obce. O činnosti 

zastupitelstva města se mohou občané informovat přímo na jeho zasedání a přijatá usnesení 

jsou zveřejňována na úřední desce MMH a na internetových stránkách www.havirov-city.cz. 

Rada města v letošním roce zasedala 13 x a bylo přijato celkem 597 usnesení. Magistrát města 

plní úkoly uložené zastupitelstvem a radou a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, 

vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností pro správní 

obvod města Havířova a obcím Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá, Těrlicko. O 

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

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

přehledem činnosti vedení města je zařazen pod bodem č. 45.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.havirov-city.cz/
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Zápis ze 12. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 27.06.2016 
 

451/12ZM/2016 

13:10hod. 

2. Schválení programu 12. zasedání ZMH, konaného dne 27.06.2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

podobě. Má někdo nějaké připomínky nebo doplnění na program 12. Zasedání ZMH? pan 

zastupitel Martinek 

 

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

Vážený pane primátore, vedení města, zastupitelky, zastupitelé, vážení hosté. Chtěl bych 

přednést návrh na doplnění programu jednání dnešního zastupitelstva. Navrhuji zařadit na 

program jednání tyto body.  

Bod č. 47 – odvolání náměstků primátora města. 

Bod č. 48 – volba náměstků primátora města. 

Bod č. 49 – odvolání členů Rady města Havířova. 

Bod č. 50 – volba dalších členů Rady města Havířova. 

Bod č. 51 – změna náměstka primátora města zastupujícího primátora města v době jeho  

nepřítomnosti. 

Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dál do rozpravy, hlásí se někdo? Pan zastupitel Muras. 

 

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

Dobrý den vážený pane primátore, kolegyně, kolegové, vážení hosté. Vzhledem k tomu, že 

Hnutí pro Havířov podepsalo svého času koaliční smlouvu a podle našeho názoru ta smlouva 

platí, tak k tomuto bodu tak i k bodům souvisejícím se nebudeme vyjadřovat.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Pan náměstek Vachtarčík. 

 

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Dobrý den všem přítomným, vážení zastupitelé, zvláště vážení zastupitelé, kteří jste  

24. října 2014 podepsali koaliční smlouvu, doufám, že jste si ji všichni pozorně přečetli a víte 

v rozporu s čím se chystáte dneska hlasovat. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Bělica. 

 

Bc. Josef BĚLICA, člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Já bych chtěl k tomuto bodu dodat jediné. Náš zastupitelský klub neobdržel řádně 

vypovězenou koaliční smlouvu a tudíž se v těchto bodech hlasování také zdržíme. 
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Zápis ze 12. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 27.06.2016 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, nechci se vyjadřovat k těmto bych řekl nařčením, ale můžu říct za KSČM, že 

výpověď z koaliční smlouvy byla řádně odeslána městským výborem KSČM, takže to se 

nezakládá na pravdě. Dál pan náměstek Vachtarčík. 

 

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Já tedy ještě jednou minimálně za HpH, my jsme vypovězení koaliční smlouvy nedostali 

v žádné podobě, natož v písemné, jak je to uvedené v koaliční smlouvě. A nedostal jsem to 

ani já, ani údajně předseda hnutí, kterého zastupuji po dobu jeho zahraniční dovolené.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o takto navrženém a rozšířeném programu, poprosil bych, jestli by šlo ty body 

zobrazit, které byly navrženy panem zastupitelem Martinkem. Takže byly to, abych to přečetl 

správně:  

Bod č. 47 – odvolání náměstků primátora města. 

Bod č. 48 – volba náměstků primátora města. 

Bod č. 49 – odvolání dalších členů Rady města Havířova. 

Bod č. 50 – volba dalších členů Rady města Havířova. 

Bod č. 51 – změna náměstka primátora města zastupujícího primátora města v době jeho  

nepřítomnosti. 

Je to správně?  

 

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

Já to raději přečtu ještě jednou. Jedná se o slovíčka.  

Bod č. 47 – odvolání náměstků primátora města. 

Bod č. 48 – volba náměstků primátora města. 

Bod č. 49 – odvolání členů Rady města Havířova. 

Bod č. 50 – volba dalších členů Rady města Havířova. 

Bod č. 51 – změna náměstka primátora města zastupujícího primátora města v době jeho  

nepřítomnosti. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji ještě jednou za upřesnění. Takže budeme hlasovat o takto rozšířeném programu 

dnešního zastupitelstva. Prosím o hlasování. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            29 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:                11 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 40 členů 
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Zápis ze 12. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 27.06.2016 
 

Přijaté usnesení č. 451/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 27. června 2016 dle přílohy 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 29, zdrželo se 2, nehlasovalo 11, usnesení bylo schváleno.  

Interpelace a příspěvky zastupitelů. Součástí každého programu zasedání zastupitelstva jsou 

interpelace zastupitelů a vystoupení občanů – dle Jednacího řádu Zastupitelstva města 

Havířova jsou v programu jako bod č. 46, a budou zařazeny dvě hodiny od začátku dnešního 

zasedání (cca 15:00hod.)  

Usnesení k jednotlivým bodům schváleného programu dnešního zasedání zastupitelstva se 

schvalují zvlášť, vždy po ukončení rozpravy k danému bodu. Vzhledem k plynulosti našeho 

zasedání žádám zastupitele, kteří podají pozměňovací návrh usnesení ke schválení 

hlasováním, aby jej neprodleně předali obsluze hlasovacího zařízení pro zapsání na plátno. 

Hlasování proběhne, až bude zobrazen přesný pozměňovací návrh. 

 

452/12ZM/2016 

13:15hod. 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 12. zasedání ZMH, konaného  

dne 27.06.2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Návrh usnesení. Zastupitelstvo města Havířova v o l í jako ověřovatelky zápisu o průběhu 12. 

zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.06.2016 paní Mgr. Stanislavu 

Goreckou a paní Bc. Alenu Zedníkovou. Má někdo jiný návrh? Dále bych se chtěl zeptat, zda 

navržené členky zastupitelstva paní Mgr. Stanislava Gorecká a paní Bc. Alena Zedníková tuto 

nominaci přijímají? Děkuji, vzhledem k tomu, že jiný návrh podán nebyl a ověřovatelky 

nominaci přijaly nechávám hlasovat o předneseném návrhu. Prosím o hlasování.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              3 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 40 členů 
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Zápis ze 12. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 27.06.2016 
 

Přijaté usnesení č. 452/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 27.06.2016  

 

paní Mgr. Stanislavu GORECKOU  

paní Bc. Alenu ZEDNÍKOVOU  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasovali 3, usnesení bylo schváleno. 

 

453/12ZM/2016 

13:18hod. 

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

a zpráva o ověření zápisu z 11. zasedání ZMH, konaného dne 18.04.2016  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Návrh usnesení. Zastupitelstvo města Havířova bere na vědomí zprávu ověřovatelky zápisu  
z 10. zasedání ZMH, konaného dne 22. února 2016 a zprávu ověřovatelů z 11. zasedání ZMH, 
konaného dne 18.04.2016. Na 10. zasedání ZMH byli jako ověřovatelé zápisu určeni paní 
Mgr. Iva GEORGIU (ANO) pan Petr ROBOSZ (ČSSD). Jmenovaní ověřovatelé svým 
podpisem stvrdili, že zápis je v souladu s průběhem zasedání, odpovídá přijatým usnesením a 
nevznesli žádné námitky. Vzhledem k tomu, že paní Mgr. Iva Georgiu byla z 11. zasedání 
ZMH omluvena a nikoho nepověřila podáním zprávy o ověření, tuto podá na dnešním 
zasedání ZMH. prosím paní Mgr. Ivu Georgiu, aby v souladu s Jednacím řádem ZMH podala 
zprávu o ověření zápisu. 

 

Mgr. Iva GEORGIU, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO) 

Dobrý den, zápis jsem přečetla a svým podpisem jsem stvrdila jeho správnost. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Na 11. zasedání ZMH byli jako ověřovatelé zápisu schváleni paní PaedDr. Milada 

HALÍKOVÁ (KSČM) pan Ing. Petr SMRČEK (ČSSD). Oba ověřovatelé zápis ověřili a svým 

podpisem stvrdili, že odpovídá přijatým usnesením a nevznesli žádné námitky. Žádám nyní 

paní Halíkovou aby v souladu s Jednacím řádem ZMH podala zprávu o ověření správnosti 

zápisu.  

 

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

Vážený pane primátore, dámy a pánové. Zápis z 11. zasedání ZMH jsem pročetla svým 

podpisem stvrdila, že odpovídá průběhu jednán tohoto ZMH. 
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Zápis ze 12. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 27.06.2016 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji a taktéž žádá ověřovatele Ing. Smrčka, aby v souladu s Jednacím řádem podal zprávu 

o ověření zápisu 11. ZMH. 

 

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

Dobré odpoledne vážené dámy, vážení pánové, rovněž i já jsem detailně pročetl zápis 

z průběhu 11. zasedání ZMH a podpisem jsem stvrdil jeho správnost. To znamená, že 

odpovídá jak průběhu tak přijatým usnesením.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

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

konaného dne 22.02.2016 a zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného 

dne 18.04.2016 nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, budeme hlasovat o tom, že 

zprávu ověřovatelů Zastupitelstvo města Havířova bereme na vědomí. Prosím o hlasování.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 453/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

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

a zprávu ověřovatelů z 11. zasedání ZMH, konaného dne 18.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, nehlasovali 2, usnesení bylo schváleno. Konstatuji, že zprávy byly schváleny.  

Do každého zápisu je možno nahlédnout na odboru kancelář primátora Magistrátu města 

Havířova, a podle zákona o obcích má právo do nich nahlédnout každý občan města a osoby 

uvedené v § 16, odst. 3 a § 17 zákona o obcích. 
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Zápis ze 12. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 27.06.2016 
 

454/12ZM/2016 

13:20hod. 

5. Kontrola plnění usnesení ZMH 
   

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Návrh usnesení zní: Zastupitelstvo města Havířova bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 

Zastupitelstva města Havířova, schvaluje prodloužení termínů splnění usnesení, vypouští ze 

sledování usnesení dle přiloženého materiálu. Má někdo pozměňující návrhy na usnesení a 

doplnění materiálu? Pokud nemá, budeme tedy hlasovat o předloženém materiálu. Prosím o 

hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 454/12M/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

 

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:  

 

1105/25ZM/2014 Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených 

stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“ 

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“   

1251/27ZM/2014 Převod pozemků parc.č. 1203/1, parc.č. 1213/36 a parc.č. 1523/1,  

k.ú. Šumbark 

76/3ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování  

Havířova - části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“ - III. část            

115/4ZM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Odkanalizování města Havířova, 

část města Prostřední Suchá, doplnění stoky z ul. Modřínová na stoku A“ 

117/4ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby„Odkanalizování Havířova – 

části města Dolní Suchá“ - IV. část            

285/7ZM/2015 Vypořádání pozemků k.ú. Šumbark v majetku Moravskoslezského kraje – 
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Správy silnic Moravskoslezského kraje 

288/7ZM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti v rámci stavby  

„Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“ 

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

pozemkové služebnosti 

365/9ZM/2016 Prodej částí pozemků parc.č. 485/1, parc.č. 511/23 a parc.č. 511/66,  

k.ú. Bludovice  

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“ 

403/10ZM/2016 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2016  

sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní 

dotace a dary“ 

447/11ZM/2016 MRA,s.r.o. - povolení splátek dlužného nájemného a služeb 

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

 

370/9ZM/2016 Rozšíření záboru v rámci stavby „Odkanalizování Havířova, část města Dolní 

Suchá – stoka EA-3“             

375/9ZM/2016 Přeúvěrování dříve přijatých úvěrů města Havířova za výhodnějších  

úrokových podmínek 

393/10ZM/2016 Prodej částí pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark 

395/10ZM/2016 Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č. 945/7, k.ú. Bludovice 

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

Havířov“ 

411/10ZM/2016 Změna zástupce města v dozorčí radě společnosti Severomoravské vodovody a 

kanalizace Ostrava a.s. 

422/11ZM/2016 Prodej pozemku parc.č. 1535/24, k.ú. Šumbark 

423/11ZM/2016 Prodej pozemků v kat. území Havířov-město na výstavbu restaurace KFC 

424/11ZM/2016 Prodej části pozemku parc.č. 4085/5, k.ú. Havířov-město 

429/11ZM/2016 Zřízení věcného břemene pro účely realizace staby „Chodník MK Selská“ 

432/11ZM/2016 Předání majetku k hospodaření školským příspěvkovým organizacím   

434/11ZM/2016 Podání žádosti o dotaci na projekt „V. polsko-česká odborná setkání“ 

435/11ZM/2016 Podání žádosti o dotaci na projekt „Catering kultury“ 

439/11ZM/2016 OŘ/79/EO/15 – „Přijetí úvěru ve výši 160 mil. Kč“ – schválení  

uzavření smlouvy 

441/11ZM/2016 Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2016 z rozpočtu 

odboru školství a kultury 

442/11ZM/2016 Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2016 v rozpočtu 

odboru školství a kultury 

445/11ZM/2016 Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky 

 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, nehlasovali 2, usnesení bylo schváleno.  

A nyní přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů, dle schváleného programu. 
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455/12ZM/2016 

13:15hod. 

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

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově I. 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Technická, pan zastupitel Martinek. 

 

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

Já bych chtěl pouze oznámit, že dotyční dva zastupitelé, paní Horňáková a pan Hanzel 

nedorazí. Tímto bych je chtěl omluvit.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, jsou omluveni z dnešního zasedání.  

Máme otevřenou rozpravu k bodu č. 6. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a 

budeme hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 455/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob  

a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově za období leden - duben 2016 

dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e   

 

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

pořádku ve městě Havířově“  

 

1. Městské policii Havířov 

a) ve výši 168 000,- Kč 

na zakoupení 8 ks balistických vest CZ 4M LANCER NIJ IIIA pro strážníky  

zásahových vozidel 
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b) ve výši 4 000,- Kč 

    na pronájem tělocvičny pro preventivní projekt „Ženy naučte se bránit“  

 

c) ve výši 120 000,- Kč 

        na zakoupení 12 000 ks reflexních náramků s potiskem loga města  

        pro seniory a pro děti z mateřských a základních škol  

 

d) ve výši 17 000,- Kč 

    na zakoupení 200 ks reflexních vestiček s potiskem na preventivní projekty 

    „Městská policie dětem“  

 

e) ve výši 500,- Kč 

    na zakoupení 20 ks jednorázových plastových kontejnerů pro medicínský a infekční    

    odpad  

 

f) ve výši 47 000,- Kč 

        na zakoupení 4 ks palubních kamer do zásahových vozidel typu CEL-TEC K1S – DUAL  

        včetně montáže 

 

2. odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova 

ve výši 37 000,- Kč 

na pořízení odvlhčovače zn. EKOTEZ TE-40 s přídavným topením  

pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov Životice 

 

3. zvýšením příspěvku na provoz  

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

    o částku 25 000,- Kč na nákup kol a běžnou údržbu dětského dopravního hřiště 

 

4. zvýšením příspěvku na provoz:  

    Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754  

    o částku 35 000,- Kč na nákup jízdních kol, koloběžek, cyklistických přileb  

    a chráničů na lokty a kolena 

 

u k l á d á 

 

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 III. na rok 2016 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, nehlasovali 2, usnesení bylo schváleno.  

Bod číslo 7 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově II. 

zobrazuje se nám tam nízký počet přítomných, asi máme nějakou technickou chybu.  

Prosím o prezenci. Je to v pořádku, přítomno 40, omluveni jsou 3. Můžeme pokračovat.  

Nicméně je otevřena rozprava k bodu č. 7. 
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Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 27.06.2016 
 

456/12ZM/2016 

13:24hod. 

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

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově II. 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 456/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob  

a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově za období leden - květen 2016 

dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e   

 

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

pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov ve výši 154 000,- Kč na financování 

projektu „Měření spotřeby nelegálních návykových látek na základních školách ve městě 

Havířově“ 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti  

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

rozpočtu IV. na rok 2016  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasovali 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 8 - Závěrečná zpráva o plnění opatření vyplývajících z Koncepce prevence kriminality 

na léta 2012-2015 v Havířově  

 



14 
Zápis ze 12. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 27.06.2016 
 

457/12ZM/2016 

13:25hod. 

8. Závěrečná zpráva o plnění opatření vyplývajících z Koncepce prevence  

kriminality na léta 2012-2015 v Havířově  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 457/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

Závěrečnou zprávu o plnění opatření vyplývajících z Koncepce prevence kriminality  

na léta 2012-2015 v Havířově dle přílohy  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasovali 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 9 - Záměr prodeje částí pozemků  parc.č. 2655/2 a parc.č. 2655/3, k.ú. Prostřední 

Suchá 

 

 

458/12ZM/2016 

13:26hod. 

9. Záměr prodeje částí pozemků  parc.č. 2655/2 a parc.č. 2655/3,  

k.ú. Prostřední Suchá 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 458/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

  

záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2655/2, ost.plocha, ost. komunikace o výměře cca 5 m
2
  

a parc.č. 2655/3, ost.plocha, ost. komunikace o výměře cca 20 m
2
, celkem cca 25 m

2
,  

kat. území Prostřední Suchá (výměra pozemků bude upřesněna na základě GP)  

panu Pavlu Podlesnému, bytem ………………………..za účelem rozšíření stávající zahrady 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasovali 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 202/87, k.ú. Bludovice 
 

 

459/12ZM/2016 

13:15hod. 

10. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 202/87, k.ú. Bludovice 
           

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. V tomto usnesení neschvalujeme. Nikdo se nehlásí do 

rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 
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Přijaté usnesení č. 459/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e  

  

záměr prodeje části pozemku parc.č. 202/87, ost.plocha, zeleň o výměře 30 m
2
,
 
k.ú. Bludovice

 
 

manželům Vozňák Vladimír a Vozňáková Jana, oba bytem ……………………….. za účelem 

opravy zídky a rozšíření výjezdové plochy z garáže  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, nehlasovali 2, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 11 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1294/2, k.ú. Šumbark 

 

 

460/12ZM/2016 

13:28hod. 

11. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1294/2, k.ú. Šumbark 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 460/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje pozemku parc.č. 1294/2, ostatní plocha, o výměře 94 m
2
, k.ú. Šumbark, 

manželům Vratislavu a Zdence Beckovým, ……………………….., za účelem příjezdové 

cesty k rodinnému domu 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, nehlasovali 2, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 12 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 349 a 350, k.ú. Dolní Suchá 
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461/12ZM/2016 

13:29hod. 

12. Záměr prodeje pozemků parc.č. 349 a 350, k.ú. Dolní Suchá 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 461/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

n e s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje pozemků parc.č. 349, orná půda, o výměře 1154 m
2
  a parc.č. 350, ostatní 

plocha, o výměře 303 m
2,

, oba v k.ú. Dolní Suchá, manželům Antonínu a Anně 

Motlochovým, ……………………….., za účelem pěstování plodin 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, nehlasovali 2, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 13 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město 
 

 

462/12ZM/2016 

13:30hod. 

13. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město 
  

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 462/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 4365 o výměře cca 2 420  m
2
 ( výměra bude určena      

na základě geometrického zaměření) v kat. území Havířov-město paní Šárce Seidlové,     

bytem ……………………….. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, nehlasovali 2, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 14 - Záměr darování pozemků v k.ú. Šumbark a k.ú. Bludovice Moravskoslezskému 

kraji    
 

 

463/12ZM/2016 

13:31hod. 

14. Záměr darování pozemků v k.ú. Šumbark a k.ú. Bludovice  

Moravskoslezskému kraji    
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 
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Přijaté usnesení č. 463/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

r u š í  

 

usnesení č. 28/2ZM/2014 ze dne 15.12.2014  ve věci schválení úplatného převodu          

pozemků v k.ú. Šumbark pod stavbou krytého bazénu  a pozemku v k.ú. Bludovice pod 

budovou Základní umělecké školy Leoše Janáčka Moravskoslezskému kraji se sídlem 

Ostrava, 28. října 2771/117, IČO 70890692 

 

a  

s c h v a l u j e  

 

1. záměr darování   pozemků  parc.č. 1214/2 o výměře 63 m
2
 , parc.č. 1214/3 o výměře  

301 m
2
 a pozemku parc.č. 1214/6 o výměře 81 m

2
, vše zastavěná plocha v kat. území 

Šumbark se všemi součástmi a veškerým příslušenstvím, pod stavbou krytého bazénu   

a tělocvičny Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117,  

IČO 70890692, neboť se jedná o pozemky zastavěné stavbou sloužící občanům  

města Havířov k rozvoji sportu  

 

2. záměr darování pozemků parc.č. 524/68 zastavěná plocha o výměře 3 001 m
2
,  

parc.č. 524/89 o výměře 644 m
2
, parc.č. 524/90 o výměře 284 m

2
, parc.č. 524/91  

o výměře 593 m
2
, parc.č. 524/95 o výměře 2 179 m

2
 a část pozemku parc.č. 524/94  

o výměře cca 250 m
2 

(bude upřesněno geometrickým plánem dle podmínek odborů)  

v kat. území Bludovice se všemi součástmi a veškerým příslušenstvím pod budovou 

Základní umělecké školy Leoše Janáčka a navazující na pozemek pod budovou  ZUŠ  

Leoše Janáčka Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117,  

IČO 70890692, neboť se jedná o pozemky zastavěné stavbou sloužící občanům města 

Havířov ke vzdělávání a rozvoji kultury  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasovali 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 15 - Prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město 

 

 

464/12ZM/2016 

13:32hod. 

15. Prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              3 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 464/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

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

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

2
, 

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

2
, vše v k.ú. Havířov – město, 

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

Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 004 15 227, a dalším spoluvlastníkům uvedených na LV  

č. 2144 dle podílů, zastavěné stavbou venkovních schodišť k obytnému domu na  

ul. Karvinská č.p. 1270, 1271, 1272, 1273 v Havířově – Městě, za cenu tržní dle znaleckého 

posudku ve výši 6.930,-Kč (cca 578,-Kč/m
2
) + 2.380,-Kč za zpracování znaleckého posudku, 

celkem 9.310,-Kč, dle podílů uvedených na LV č. 2144 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy 

                                                                                                               Z: vedoucí OSRM                  

                                                                                                               T: 31.12.2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 37, nehlasovali 3, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 16 - Bezúplatný převod v rámci stavby „Výstavba železniční zastávky  

Havířov – Střed“   

 

 

465/12ZM/2016 

13:33hod. 

16. Bezúplatný převod v rámci stavby „Výstavba železniční zastávky  

Havířov – Střed“   
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              3 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 465/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

pro účely realizace stavby „Výstavba železniční zastávky Havířov – Střed“  bezúplatný 

převod  dokončených  staveb přístupových  chodníků, schodišť k nástupištím a veřejného 

osvětlení  do majetku  města Havířova,  a to  po  uplynutí  vázací doby,  po kterou  musí  

stavebník - budoucí  dárce-  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  

110 00 Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7,  IČO: 709 94 234, mít uvedené stavební 

objekty ve svém vlastnictví   

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o budoucím a 

konečném převodu staveb                                                                                                                 

                                                                                                               Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                               T: 31.12.2016  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 37, nehlasovali 3, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 17 – Výkup pozemků, k.ú. Dolní Datyně – manž. Opálkovi, Stachovi  

a František Doležal          

 

 

466/12ZM/2016 

13:34hod. 

17. Výkup pozemků, k.ú. Dolní Datyně – manž. Opálkovi, Stachovi  

a František Doležal          
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              3 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 466/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

1. výkup pozemku parc.č.554, ost. komunikace o výměře 586 m
2
 kat. území Dolní Datyně 

od spoluvlastníků manželů Jana Opálky a Aleny Opálkové, bytem ………………………..  

manželů Ing. Romana Stachy a Ing. Yvony Stachové, bytem ……………………………..   

a  pana Františka Doležala, bytem ………………………….. za smluvní cenu 95,- Kč/m
2
, 

celkem za kupní cenu ve výši  55 670,- Kč 

 

2. výkup části pozemku parc.č. 551/2, ost. komunikace o výměře cca 150 m
2
  kat. území  

Dolní  Datyně (přesná výměra bude stanovena na základě geometrického zaměření) 

od spoluvlastníků manželů Jana Opálky a Aleny Opálkové, bytem ……………………….. 

za smluvní cenu 95,- Kč/m
2
, celkem za kupní cenu ve výši cca 14 250,- Kč 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T: 31.12.2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 37, nehlasovali 3, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 18 - Výkup pozemku  parc.č. 1360, k. ú. Bludovice, lokalita U Stružníku   

 

 

467/12ZM/2016 

13:35hod. 

18. Výkup pozemku  parc.č. 1360, k. ú. Bludovice, lokalita U Stružníku   
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            32 

Proti:                        2 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              3 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 467/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

výkup  pozemku  parc. č. 1360, k.ú. Bludovice, o výměře 2 656 m
2
, včetně částečného 

zpevnění, užívaného jako účelová komunikace v lokalitě U Stružníku,  

od spoluvlastníků Ing. Michala Koláře, bytem ……………………….. 

a pana Martina Balona, bytem ……………………….. , za smluvní kupní cenu ve výši  

205,- Kč/m
2
,
 
celkem tedy za 544 480,- Kč, bez dalších podmínek 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  31.12.2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 32, proti 2, zdrželi se 3, nehlasovali 3, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 19 - Řešení duplicitního vztahu vlastnictví k pozemku parc.č. 1839/3,  

k.ú. Bludovice     

 

 

468/12ZM/2016 

13:36hod. 

19. Řešení duplicitního vztahu vlastnictví k pozemku parc.č. 1839/3,  

k.ú. Bludovice     
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

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

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 468/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření dohody o vlastnictví nemovitosti - pozemku parc.č. 1839/3, ost.plocha,  

ost. komunikace o výměře 90 m
2
, k.ú. Bludovice 

 
s panem Břetislavem Ondrušem, bytem 

……………………….. v rámci dořešení duplicitního vztahu k pozemku parc.č. 1839/3,  

k.ú. Bludovice, za úplatu ve výši 9 000,- Kč  

 

p o v ě ř u j e  

 

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

 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  31.12.2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 20 - Přijetí daru pozemků v rámci stavby „Chodník podél komunikace I/11,  

Havířov – Těrlicko“  

 

 

469/12ZM/2016 

13:37hod. 

20. Přijetí daru pozemků v rámci stavby „Chodník podél komunikace I/11,  

Havířov – Těrlicko“  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

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

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 469/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

r u š í  

 

část usnesení ZMH č. 713/16ZM/2012 v bodě 1), kterým bylo schváleno přijetí daru části 

pozemku parc. č. 596/15, k.ú. Bludovice, v rozsahu cca 1202 m
2
 trvale zastavěné chodníkem, 

včetně prostoru za chodníkem, dle zaměření dokončené stavby, do majetku města,  

dárce: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 000 95 711 

 

s c h v a l u j e 

 

v rámci vypořádání dokončené stavby č. 2093 „Chodník podél komunikace I/11 Havířov - 

Těrlicko “ přijetí  daru pozemků k.ú.  Bludovice, parc. č.  596/31 ostatní plocha – ostatní 

komunikace o výměře 803 m
2  

a parc.č. 596/32 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 

425 m
2
,  z majetku dárce Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,  

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, do majetku obdarovaného, 

statutárního města Havířova, vlastníka stavby chodníku umístěného na pozemcích podél 

silnice I/11  ul. Těšínská, za dále uvedených omezujících podmínek, popsaných v článku  

VII. odstavec 7.1 – 7.6 darovací smlouvy:   

 

7.1 Obdarovaný prohlašuje, že předmět smlouvy potřebuje k plnění svých úkolů ve smyslu  

ust. § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že jej bude využívat 

výlučně ve veřejném zájmu, konkrétně, že na pozemcích parc.č. 596/31 ostatní plocha – 

ostatní komunikace o výměře 803 m
2
 a parc.č. 596/32 ostatní plocha – ostatní komunikace 

o výměře 425 m
2
 v k.ú. Bludovice bude nadále stavba místní komunikace IV. třídy 

(chodník) a zavazuje se, že předmět smlouvy nebude využívat ke komerčním či jiným 

výdělečným účelům on sám, ani jej nebude k takovým účelům pronajímat, s výjimkou 

nakládání dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění, nepřevede jej do 

vlastnictví třetích osob ani jinak nezcizí po dobu deseti let a nezatíží během této doby 

zřízením zástavního práva. 

 

7.2 V souvislosti s výše uvedeným ujednáním má dárce právo provádět kontrolu, kdykoliv  

v průběhu deseti let ode dne zapsání vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí,  

zda nedošlo k porušení tohoto ujednání a obdarovaný je povinen tuto kontrolu strpět. 

 

7.3 Pro případ, že by obdarovaný něco z toho, k čemu se zde zavázal, nedodržel, tedy předmět 

této smlouvy převedl na jinou osobu nebo jej zatížil zástavním právem, dohodly se 

smluvní strany na tom, že obdarovaný převede na účet dárce částku ve výši 100% ceny 

obvyklé předmětu smlouvy v době porušení závazku, stanovené znaleckým posudkem, 

nejméně však částku ve výši 100% ceny zjištěné dle oceňovacích předpisů ke dni jeho 
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převodu na povinného ze závazku, a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne vyrozumění 

obdarovaného o zjištěném porušení shora uvedeného závazku. 

 

7.4 Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že by obdarovaný předmět této smlouvy 

pronajal, převede na účet dárce v plné výši sjednané nájemné tak, jak bylo stanoveno 

platným smluvním vztahem, nejméně však ve výši obvyklého nájemného zjištěného 

znaleckým posudkem, a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne vyrozumění obdarovaného  

o zjištěném porušení shora uvedeného závazku.  

 

7.5 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním úhrady dle čl. 7.3 a 7.4 není dotčeno právo  

na náhradu škody, kterou lze požadovat v plné výši. 

 

7.6 Obdarovaný prohlašuje, že sjednané výše úhrad dle odst. 7.3 a 7.4 považuje za přiměřené  

a tímto se vzdává práva domáhat se jejich snížení u soudu. 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy                                                                                                               

                                                                                                                      Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                      T:  31. 12. 2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 21 - Vypořádání dokončené stavby „Odkanalizování Havířova,  

část města Dolní Suchá“               

 

 

470/12ZM/2016 

13:38hod. 

21. Vypořádání dokončené stavby „Odkanalizování Havířova,  

část města Dolní Suchá“               
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 
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Přijaté usnesení č. 470/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

v rámci vypořádání dokončené stavby č. 3068 „Odkanalizování Havířova, část města Dolní 

Suchá“ služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování 

kanalizační stoky na pozemcích k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2020 v celé  výměře 86 m
2
 a 1ks 

šachtice a parc. č. 2022 v celé  výměře 101 m
2
 a 2 ks šachtice, ve prospěch vlastníka nemovité 

věci, jímž je oprávněný, statutární město Havířov, vůči povinné RNDr. Janě Wilczkové, 

………………………..,  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2 

+ 500,-Kč/1 ks 

šachtice, tj. (125,- x 187) + (500,- x 3) = 24.875,-Kč 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy                                                                                                               

                                                                                                                 Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                          T:  30. 9. 2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 22 - Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Havířov – město,  

u velkého rondelu            

 

 

471/12ZM/2016 

13:39hod. 

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

u velkého rondelu            
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 
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Přijaté usnesení č. 471/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

r u š í 

   

část usnesení ZMH č. 430/11ZM/2016, v bodě 2), ze dne 18. 4. 2016, kterým bylo schváleno 

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

vedení podzemního kabelu a sloupů veřejného osvětlení v rozsahu  109,8 m
2
, dle GP 1782-

33/2011  a  služebnost umístění cyklostezky v rozsahu 263,5 m
2
, dle GP 1782-32/2011, 

 
 

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

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

úpravami, opravami či  odstraněním sítě a cyklostezky   

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

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

jednorázově 20.000,-Kč + DPH 

 

s c h v a l u j e  

 

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

a to služebnost vedení podzemního kabelu a sloupů veřejného osvětlení v rozsahu  109,8 

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

2
, dle GP 

1782-32/2011, 
 
 spočívající v právu oprávněného, statutárního města  Havířova,  zřídit a 

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

zřízením, stavebními úpravami, opravami či  odstraněním sítě a cyklostezky   

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

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

jednorázově 20.000,-Kč + DPH za umístění cyklostezky a 16.470,- Kč + DPH za umístění 

veřejného osvětlení   

 

2. zřízení věcného břemene na části pozemků k. ú. Havířov-město, parc. č. 3723/1, 3723/3, 

3725, 3881, 3883 a to služebnost umístění podzemního kabelu a zařízení světelné 

signalizace  v rozsahu  537,7m
2
, (272,5 m), dle GP 1782-34/2011 a služebnost umístění 

podzemního kabelu veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 3715/1 a 3725 v rozsahu 

52,6 m
2
, (23,7 m), dle GP 1782-32/2011, 

 
 spočívající v právu oprávněného, statutárního 

města  Havířova, zřídit a provozovat umístěné sítě, vstupovat a vjíždět na pozemky 

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami či  odstraněním sítí, vůči 

povinnému: ČR- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56 140 00  Praha, Nusle, 

IČO: 708 90 021 s tím, že hodnota věcného břemene je stanovena dle znaleckého posudku 

č. 3167-014-2016 zpracovaného Ing. Antonínem Šimáčkem dne 2. 5. 2016 a činí včetně 

DPH 22.802,-Kč, s navýšením o náklady na pořízení posudku ve výši 3.384,-Kč, tj. celkem 

včetně DPH jednorázově 26.186,-Kč    

 

p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy                                                                                                               

                                                                                                               Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                               T:  30. 9. 2016  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 23 - Převod movitých věcí do vlastnictví příspěvkové organizace  Městská  

knihovna Havířov 

 

 

472/12ZM/2016 

13:41hod. 

23. Převod movitých věcí do vlastnictví příspěvkové organizace  Městská  

knihovna Havířov 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 472/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

bezúplatný převod hmotného majetku:    

2 hornické stejnokroje, inventární číslo 000000029883 a 000000029884, pořizovací cena  

7 250,-  Kč/ks, obraz s názvem „Do posledního vzdechu“ (autor Ivan Titor), inventární číslo 

600203200003, pořizovací cena 65 000,-  Kč, obraz s názvem „Potok“ (autor Antonín Kroča), 

inventární číslo 600203200001, pořizovací cena 65 000,-  Kč, gobelín s názvem „Krajina“ 

(autor  ak. malířka Dagmar Štefková), inventární číslo 600003200013, pořizovací cena 

11 000,-  Kč, a  art-protis – Figurální motiv (autor ak. malířka Dagmar Štefková), inventární 

číslo 600003200015, pořizovací cena 9 500,-  Kč, příspěvkové organizaci Městská knihovna 

Havířov, sídlo Havířov-Město, Svornosti 2, IČO: 00601250 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy 

                                                                                              Z: vedoucí OSRM 

                                            T: 30. 9. 2016 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 24 - Odkanalizování části města Havířova – III. etapa – Dodatek č. 1  

ke smlouvě č. 12131131 – navýšení dotace 

 

 

473/12ZM/2016 

13:41hod. 

24. Odkanalizování části města Havířova – III. etapa – Dodatek č. 1  

ke smlouvě č. 12131131 – navýšení dotace 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 473/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12131131 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Odkanalizování 

části města Havířova – III. etapa“ dle přílohy 

 

p o v ě ř u j e 
 

Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj statutárního města Havířova 

podepsat „Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12131131“ o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt 

„Odkanalizování části města Havířova – III. etapa“  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 25 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
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474/12ZM/2016 

13:42hod. 

25. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan zastupitel Martinek. 

 

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

Já bych chtěl poděkovat zpracovatelům za konečně velmi přehledný srozumitelný materiál o 

připravovaných projektech udržitelnosti o stavu projektu, připravovaných žádostech. Takže 

to, co jsme nějakou dobu chtěli, tak myslím, že dnes je velmi přehledné a srozumitelné. 

Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkujeme, to potěší, když jsou pochváleni úředníci, takže přítomným patří poděkování. Dál 

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

Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 474/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

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

SR, případně jiných zdrojů ke dni 27.05.2016 dle přílohy 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 26 - Závěrečná  zpráva o realizaci IPRM „Zóna  Šumbark II  

Za Teslou“ - IOP 
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475/12ZM/2016 

13:43hod. 

26. Závěrečná  zpráva o realizaci IPRM „Zóna  Šumbark II  

Za Teslou“ - IOP 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 475/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  
 

Závěrečnou  zprávu o realizaci IPRM „Zóna  Šumbark II Za Teslou“ dle přílohy  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Závěrečné zprávy  

o realizaci IPRM „Zóna Šumbark II Za Teslou“  

 

                                                                                                           Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                           T: červen  2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 27 - Závěrečná  zpráva o realizaci IPRM „Přitažlivé město Havířov“ - ROP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
Zápis ze 12. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 27.06.2016 
 

476/12ZM/2016 

13:44hod. 

27. Závěrečná  zpráva o realizaci IPRM „Přitažlivé město Havířov“ - ROP 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 476/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  
 

Závěrečnou  zprávu o realizaci IPRM „Přitažlivé město Havířov“, dle přílohy  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Závěrečné zprávy 

o realizaci IPRM „Přitažlivé město Havířov“  

 

                                                                                                           

 Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                           T: červen 2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 28 - Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek   
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477/12ZM/2016 

13:45hod. 

28. Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek   
             

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 477/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

v rámci realizace IV. etapy a dalších etap projektu „Odkanalizování částí města Havířova“: 

 

s c h v a l u j e 

 

1. postoupení investorství, tj. bezúplatný převod zpracovaných projektových dokumentací  

kanalizačních přípojek zpracovaných na náklady města budoucím vlastníkům kanalizačních 

přípojek a bezúplatný převod vydaných územních rozhodnutí pro soukromé části 

kanalizačních přípojek,  

 

2. uzavření závazku darovat veřejné části kanalizačních přípojek včetně přípojkové šachty  

budoucím vlastníkům souvisejících soukromých částí kanalizačních přípojek nejpozději  

do tří let po uplynutí doby udržitelnosti projektu,  

 

3. poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky vlastníkům nemovitosti na základě jejich žádosti,  

na vybudování soukromé části kanalizační přípojky ve výši až 100% nákladů dle 

zpracované projektové dokumentace kanalizační přípojky po odečtení cen výkopových 

prací (dále jen „zápůjčka“) za těchto podmínek: 

a) splatnost zápůjčky v pravidelných měsíčních splátkách: 

        do 18 měsíců při půjčce max. 20.000,- Kč      

        do 36 měsíců při půjčce 20.001,- Kč až 50.000,- Kč   

        do 60 měsíců při půjčce vyšší než 50.000,- Kč  

    od měsíce následujícího od poskytnutí  zápůjčky, s možností předčasného splacení  

neuhrazeného zůstatku zápůjčky 

b) vlastník připojované nemovitosti před podáním žádosti o zápůjčku podepsal 

s provozovatelem kanalizačního řadu (Technické služby Havířov a.s.) návrh Smlouvy o 

odvádění odpadních vod kanalizací z nemovitosti  

c) vlastník nemovitosti uzavře před podáním žádosti o zápůjčku Smlouvu o výstavbě  a 

financování kanalizační přípojky 
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d) při nedodržení termínů splatnosti zápůjčky (splátek) déle než tři měsíce bude požadován 

zákonný úrok z prodlení a nastává splatnost celé zápůjčky 

 

4. uzavření Smlouvy o výstavbě a financování kanalizační přípojky s vlastníky nemovitostí,  

kteří projeví zájem vybudovat na své náklady soukromou část kanalizační přípojky po 

přípojkovou šachtu města a napojit se na hlavní kanalizační řad za těchto podmínek:  

a) vlastník nemovitosti se zaváže přijmout dar veřejné části kanalizační přípojky  

včetně přípojkové šachty vybudované na náklady města   

b) v případě, že darovaná část kanalizační přípojky, bude na pozemku města závazek zřídit  

pozemkovou služebnost 

c) v případě změny vlastnictví závazek převést práva a povinnosti ze smlouvy na nového  

vlastníka 

d) uplatnění smluvní pokuty ve výši 25 000 Kč v případě, že vlastník nemovitosti  

bezdůvodně nedokončí soukromou část kanalizační přípojky a nenapojí se na kanalizační 

řád do 12 měsíců ode dne, kdy bude vydán kolaudační souhlas  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smluv dle bodu 4. usnesení 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 29 - Spoluúčast na realizaci projektu „Analýza obnovení železniční tratě  

ve městě Jastrzębie-Zdrój v kontextu regionálních a přeshraničních železničních spojení“ 

 

 

478/12ZM/2016 

13:46hod. 

29. Spoluúčast na realizaci projektu „Analýza obnovení železniční tratě  

ve městě Jastrzębie-Zdrój v kontextu regionálních a přeshraničních 

železničních spojení“ 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 
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Přijaté usnesení č. 478/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. spoluúčast na realizaci projektu „Analýza obnovení železniční tratě ve městě  

Jastrzębie-Zdrój v kontextu regionálních a přeshraničních železničních spojení“ 

předloženým partnerským městem Jastrzębie-Zdrój do Fondu mikroprojektů Euroregionu 

Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polská 

republika 

2. Prohlášení o partnerství na projektu realizovaném z prostředků Fondu mikroprojektů  

Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika 

– Polská republika, dle přílohy 

 

p o v ě ř u j e  

 

primátora statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase podpisem Prohlášení o partnerství 

na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – 

Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika, dle přílohy 

 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                          T: 06/2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasovali 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 30 - Odůvodnění významné veřejné zakázky a předběžné oznámení  

zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku na stavební  

práce „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města  

Havířov – III. Etapa“ 

 

 

479/12ZM/2016 

13:48hod. 

30. Odůvodnění významné veřejné zakázky a předběžné oznámení  

zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku na stavební  

práce „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města  

Havířov – III. Etapa“ 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

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

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 479/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

odůvodnění významné veřejné zakázky „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví 

města Havířov – III. Etapa“ ve znění přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e  

 

Městskou realitní agenturu, s.r.o. k uveřejnění odůvodnění veřejné zakázky na profilu 

zadavatele  

 

Z: ředitel MRA, s.r.o. 

T: 7/2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 31 - Výjimka z nejnižšího počtu  žáků  pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice  

pro školní rok 2016/2017  

 

 

480/12ZM/2016 

13:49hod. 

31. Výjimka z nejnižšího počtu  žáků  pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice  

pro školní rok 2016/2017  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

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

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 480/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole a Mateřské škole s polským 

jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace pro školní rok 

2016/2017 udělené Radou města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok 2016/2017 

 

u k l á d á 

 

odboru školství a kultury zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše 

jmenované škole 

 

Z: vedoucí OŠK  

                                         T: červenec 2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 32 - Zásady pro udělování ocenění a Ceny města Havířova 
 

 

481/12ZM/2016 

13:50hod. 

32. Zásady pro udělování ocenění a Ceny města Havířova 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

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

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 481/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

Zásady pro udělování ocenění a Ceny města Havířova ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

s účinností od 27. 6. 2016, 

 

u k l á d á  

 

odboru školství a kultury informovat veřejnost o schválení nových Zásad pro udělování 

ocenění a Ceny města Havířova  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 33 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2016  

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

 

 

482/12ZM/2016 

13:51hod. 

33. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2016  

sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 

„Ostatní dotace a dary“ 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 
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Přijaté usnesení č. 482/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova 

v roce 2016: 

 

I. z mimosportovní sféry v celkové výši   2 665 000 Kč,  

a to takto: 

sociální oblast  

- činnost registrovaných sociálních služeb     119 000 Kč dle přílohy č. 1A 

- projekty a činnost na podporu aktivit související  

  se sociální oblastí           52 000 Kč dle přílohy č. 1B 

kulturní oblast         266 000 Kč dle přílohy č. 2 

školská oblast         385 000 Kč dle přílohy č. 3 

oblast partnerských vztahů                     20 000 Kč dle přílohy č. 4 

oblast prevence kriminality, protidrogové prevence      23 000 Kč dle přílohy č. 5 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví  

    - podpora integrovaného záchranného systému           500 000 Kč dle přílohy č. 6A 

    - zdravotnictví      1 300 000 Kč dle přílohy č. 6B 

II. ze sportovní sféry v celkové výši                              755 000 Kč dle přílohy č. 7 

 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s fyzickými a právnickými osobami  

ve schválené výši finančních prostředků dle příloh č. 1 - 7 tohoto materiálu 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, 

a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč v jednotlivých případech. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, nehlasovali 2, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 34 - Záměr poskytnutí investiční dotace TJ Slovanu Havířov z.s.  

na spolufinancování projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“ v roce 2016 až 2017 
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483/12ZM/2016 

14:13hod. 

34. Záměr poskytnutí investiční dotace TJ Slovanu Havířov z.s.  

na spolufinancování projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“  

v roce 2016 až 2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan zastupitel Rapant 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

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

Já bych rád tlumočil stanovisko finančního výboru. Finanční výbor nepřijal usneení 

k projednávanému návrhu. Děkuji 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, a je tady přihláška do diskuse od občana, Václav Harbáček, takže je tady požadavek 

na osobní přednes takže já mu dávám slovo. 

 

Václav HARBÁČEK, občan města Havířova 

………………………..  

Dobrý den, vážený pane primátore, vážení zastupitelé, jmenuji se Václav Harbáček a jsem 

předsedou fotbalového oddílu TJ Slovan Havířov. Jako zástupce především 150 dětí, které 

tvoří naši členskou základnu jsem Vás přišel zdvořile požádat, o vstřícnost v rozhodování o 

poskytnutí investiční dotace TJ Slovan Havířov na spolufinancování projektu rekonstrukce 

fotbalového stadionu. Zde na fotkách vidíte současný stav kabin a zázemí sprchoviště a tak 

dále. O předmětnou investiční dotaci jsme nuceno požádat z důvodu změny podmínek dotační 

politiky MŠMT kdy u této instituce máme o dotaci na rekonstrukci areálu požadováno již 

několik let. Letos se však investiční podmínky změnily a nově je třeba zajistit financování ve 

výši 20 % z vlastních zdrojů. Jelikož náš oddíl funguje toliko z příspěvků členů, tedy rodičů 

našich dětí  a každoročních dotací, získaných od statutárního města Havířov a tyto prostředky 

sotva vystačí na běžný provoz, nejsme schopni požadovaných 20 %  ufinancovat sami. Naší 

hlavní činností je umožnit dětem sportovní vyžití v oblasti fotbalu. Sport vnímáme zejména 

jako prevenci nežádoucích jevů, vyskytujících se u dnešní mládeže, jako je například 

narkomanie, krádeže, požívání alkoholu. Pohyb vnímáme také jako alternativu k dnešnímu 

životnímu stylu, protože odvádí mládež od počítačů. Činnost v našem fotbalovém oddíle 

nemá pouze sportovní stránku, ale i sociální, protože děti získávají sociální návyky 

soutěživosti, disciplíny, odpovědnosti, cílevědomosti a kolektivnosti. Náš fotbalový oddíl byl 

znovu založen v roce 2011 bez členské základny. Počet členů se neustále zvyšuje, protože 

v místní části Havířov-Šumbark je obrovský potenciál v dětech, které mohou na našem 

sportovišti trávit organizovaně svůj volný čas. Jen krátce k našim úspěchům, naše starší 

přípravka – starší žáci, vyhráli své okresní soutěže a tím pádem postupují do krajských 

soutěží. Budou k nám tedy zajíždět děti a rodiče z celého Moravskoslezského kraje a zázemí 

pak nevrhá dobré světlo na město Havířov jako takové. V dalším rozšiřování členské 

základny nám však brání jednak nedostatečná kapacita šaten a jednak celková zchátralost 

areálu z 50-tých let, zejména neutěšený stav sociálního zařízení a oplocení areálu. Zázemí 

fotbalového areálu je tedy skutečně nedůstojné a neodpovídající podmínkám 21. století, jak 
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ostatně můžete vidět na plátně. Všechny tyto problémy by vyřešila dotace z MŠMT, ovšem 

jen v případě, kdyby jste nám podali pomocnou ruku a projekt rekonstrukce fotbalového 

areálu spolufinancovali. Děkuji za pozornost.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, technická pan zastupitel Martinek.  

 

 

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

Já bych poprosil o 10 minutovou přestávku. 

 

PŘESTÁVKA 

 
10 min. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pokračujeme v jednání, jsme všichni, přítomno 40. Budeme pokračovat, máme otevřenou 

rozpravu k bodu č. 34 - Záměr poskytnutí investiční dotace TJ Slovanu Havířov z.s.  

na spolufinancování projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“ v roce 2016 až 2017. 

Hlásí se pan náměstek Vachtarčík. 

 

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Hezké odpoledne ještě jednou vážení zastupitelé. Dovolte, abych jako předkladatel ještě 

okomentoval tady tento bod. Netušil jsem, že vystoupí pan předseda TJ Slovan Havířov a 

myslím, že jeho vystoupení bylo dostatečně silné argumentačně, z jakého důvodu bychom 

měli podpořit tento bod v podobě návrhu usnesení. Jenom k tomu dodám, že v letošním roce 

již z MŠMT jedno kolo rozdělování dotací proběhlo, to znamená, ta pravděpodobnost, že 

v nějakém dodatkovém druhém kole pro rok 2016 tady  tohle proběhne je méně 

pravděpodobné, ale my schvalujeme záměr, to znamená v podstatě dáváme větší bodové 

ohodnocení pro tento projekt v případě podání na rok 2017. Na závěr jenom bych rád dodal, 

važme si všech subjektů ve městě, které po městě chtějí pouhou 20% spoluúčast na své 

projekty.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            36 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 
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Přijaté usnesení č. 483/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 

záměr poskytnutí investiční dotace z Fondu veřejně prospěšných aktivit v roce 2016 až 2017 

TJ Slovanu Havířov z. s., IČO 45239070, na spolufinancování projektu „Rekonstrukce 

fotbalového stadionu“, a to do výše 20 % celkových nákladů projektu, nejvýše však  

1,2 mil. Kč, za podmínky schválení a transferu dotace z MŠMT ČR na účet  

TJ Slovanu Havířov z. s. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat schválenou investiční dotaci na spolufinancování projektu 

„Rekonstrukce fotbalového stadionu“ do návrhu úprav rozpočtu na rok 2016 za podmínky 

schválení a transferu dotace z MŠMT ČR na účet TJ Slovanu Havířov z.s. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 36, zdrželi se 3, nehlasovali 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 35 - Závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční  

vypořádání města Havířova za rok 2015, účetní závěrka města Havířova sestavená 

k 31. 12. 2015 

 

 

484/12ZM/2016 

14:14hod. 

35. Závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční  

vypořádání města Havířova za rok 2015, účetní závěrka města Havířova 

sestavená k 31. 12. 2015 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Rapant, z pozice předsedy finančního 

výboru. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Takže já bych opět tlumočil stanovisko FV. FV doporučuje ZMH schválit usnesení uvedené 

v předloženém materiálu.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Další do rozpravy? Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o 

návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 484/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  
 

1. závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání města  

  Havířova za rok 2015 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. 2015,  

v rozsahu příloh č. 24 – 30. 

 

u k l á d á 

 

1. řediteli MRA, s. r. o. realizovat převod daně z příjmů právnických osob z hospodářské 

    činnosti (MRA, s. r. o.) za rok 2015 ve výši 29 048 340,00 Kč na ZBÚ města, 

 

 Z: ředitel MRA, s. r. o. 

 T: 30. 6. 2016 

 

2. řediteli MRA, s. r. o. realizovat převod doplatku záloh na hospodářském výsledku 

z hospodářské činnosti (MRA, s. r. o.) za rok 2015 po zdanění ve výši 23 355 490,26 Kč  

na ZBÚ města, 

 Z: ředitel MRA, s. r. o. 

 T: 30. 6. 2016 

 

3. řediteli TSH a. s. realizovat převod daně z příjmů právnických osob z hospodářské 

    činnosti (TSH a. s.) za rok 2015 ve výši 38 760,00 Kč na ZBÚ města, 

 

 Z: vedoucí OKS 

 T: 30. 6. 2016 

 

4. řediteli TSH a. s. realizovat převod hospodářského výsledku z hospodářské činnosti  

(TSH a. s.) za rok 2015 po zdanění ve výši 165 907,58 Kč na ZBÚ města,  

 

 Z: vedoucí OKS 

 T: 30. 6. 2016 
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5. vystavit protokol o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené k 31. 12. 2015. 

 

 Z: vedoucí EO 

 T: 30. 6. 2016 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

protokolu o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené k 31. 12. 2015. 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 36 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 24. – 48. 

 

 

485/12ZM/2016 

14:15hod. 

36. Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 24. – 48. 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Rapant,  

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Takže opět  stanovisko FV. FV doporučuje ZMH vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 24, 

25, 47 a 48, schválit rozpočtová opatření č. 26.-48. A na jejich základě schválit nové závazné 

ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2016. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Někdo dál do rozpravy? Nikdo, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení. 

Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 485/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 
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rozpočtová opatření č. 24., 25., 47. a 48, dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 26. – 46., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 24. – 48. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města  

    Havířova na rok 2016: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 702 929,25 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 911 904,66 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 27 091,90 tis. Kč 

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

 tř. 4 - přijaté transfery 760 432,69 tis. Kč 

    

II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 630 615,53 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 333 134,31 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 791,90 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 27 968,41 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 440,00 tis. Kč 

 stavební a silniční správní úřad 50,00 tis. Kč 

 odbor organizační 213 540,50 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 6 050,87 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 270 826,43 tis. Kč 

 odbor správy a rozvoje majetku  257 096,00 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 78 828,10 tis. Kč 

 odbor ekonomický 468 821,10 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 8 721,00 tis. Kč 

    

b) příspěvky organizacím 297 481,22 tis. Kč 

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

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

 MŠ ČSA 993,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 263,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 999,00 tis. Kč 

 MŠ Kosmonautů 799,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 382,00 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 183,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská 1 740,00 tis. Kč 

 MŠ Okružní 945,00 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 565,00 tis. Kč 

 MŠ Přímá 926,00 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 002,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 1 089,00 tis. Kč 

 MŠ Resslova 825,00 tis. Kč 

 MŠ Sukova 819,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 738,00 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 672,00 tis. Kč 
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 MŠ U Stromovky 918,00 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 627,00 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 3 927,44 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 3 585,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 621,60 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 4 155,18 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 3 576,52 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 2 534,64 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 883,00 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 282,30 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 078,24 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 3 693,40 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 3 430,50 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 6 029,88 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 837,60 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 486,94 tis. Kč 

 ZŠ Školní 2 756,90 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 115,40 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 4 067,64 tis. Kč 

 ASTERIX - Středisko volného času Havířov 3 024,00 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 35 270,44 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 19 316,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 39 028,76 tis. Kč 

 SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních 

služeb Havířov 15 000,84 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 35 446,00 tis. Kč 

 Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 30 723,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 37 000,00 tis. Kč 

    

III. Financování celkem -72 313,72 tis. Kč 

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

 splátky jistin úvěrů -112 540,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +40 226,28 tis. Kč 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 37 - OŘ/18/EO/16 – „Poskytnutí úvěru ve výši max. 400 mil. Kč  

pro přeúvěrování úvěrů“ – schválení uzavření smlouvy 
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486/12ZM/2016 

14:16hod. 

37. OŘ/18/EO/16 – „Poskytnutí úvěru ve výši max. 400 mil. Kč  

pro přeúvěrování úvěrů“ – schválení uzavření smlouvy 

 

 
Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Rapant.  

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Opět za FV, doporučuje ZMH schválit usnesení uvedené v předloženém materiálu. Děkuji 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dál do rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu 

usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 486/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

rozhodnutí Rady města Havířova u veřejné zakázky č. OŘ/18/EO/16 – „Poskytnutí úvěru ve 

výši max. 400 mil. Kč pro přeúvěrování úvěrů“ o výběru nejvhodnější nabídky společnosti 

Komerční banka, a. s., se sídlem 114 07 Praha, Na Příkopě 969/33, IČO: 45317054 

 

s c h v a l u j e 

  

uzavření smlouvy o úvěru ve výši max. 400 000 000 Kč se společností Komerční banka, a. s., 

IČO: 45317054, ve znění Přílohy č. 1  

 

p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy o úvěru ve výši max. 400 000 000 Kč se společností Komerční banka, a. s., 

IČO: 45317054, ve znění Přílohy č. 1 
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u k l á d á 

 

zajistit uzavření smlouvy o úvěru     

Z: vedoucí EO 

          T: 08.07.2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 38 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2017 

 

 

487/12ZM/2016 

14:16hod. 

38. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Rapant.  

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Za FV dnes naposled, FV doporučuje ZMH schválit usnesení uvedené v předloženém 

materiálu. Děkuji 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dál do rozpravy hlásí se někdo? Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a 

budeme hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 487/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

harmonogram přípravy a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2017“  

a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2017“, který je přílohou 

předkládaného materiálu. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 39 - Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež   
 

 

488/12ZM/2016 

14:17hod. 

39. Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež   
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 488/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení registrované sociální služby nízkoprahového zařízení po děti a mládež provozované 

společností DON BOSKO HAVÍŘOV o. p. s. se sídlem Havířov, Haškova 1522/3, IČ: 630 

24 730 s finanční spoluúčastí města minimálně ve výši 25 % oprávněné provozní ztráty ročně 

dle předem projednaného položkového rozpočtu v Komisi pro plánování sociálních služeb 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 40 - Změna zástupce města na valných hromadách SmVaK Ostrava, a.s. − změna usnesení   
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489/12ZM/2016 

14:19hod. 

40. Změna zástupce města na valných hromadách SmVaK Ostrava, a.s. – 

 − změna usnesení   
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 489/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zvolení JUDr. Štefana Langera do funkce člena dozorčí rady společnosti Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665 

 

s c h v a l u j e   

 

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 3. takto:   

„3. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO: 45193665, členy ZMH:    

      Mgr. Tomáše Ptáčka a náhradníka Ing. Eduarda Heczka“ 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 41 - MORYS s.r.o. – návrh na mimosoudní vyrovnání                                 
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490/12ZM/2016 

14:20hod. 

41. MORYS s.r.o. – návrh na mimosoudní vyrovnání                                 
 

 
Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 490/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 
b e r e   n a   v ě d o m í  

  

1. návrh společnosti MORYS s.r.o. na mimosoudní vyrovnání náhrady škody na veřejném  

osvětlení v celkové výši 2 435 946 Kč úhradou částky 1 000 000 Kč  dle Přílohy č. 1  

2. stanovisko advokáta města Mgr. Radima Struminského k návrhu MORYS s.r.o. na úhradu  

1 000 000 Kč jako mimosoudní vyrovnání náhrady škody na veřejném osvětlení v celkové 

výši 2 435 946 dle Přílohy č. 2 

 

n e s c h v a l u j e  
 

návrh předložený společností MORYS s.r.o.  na mimosoudní vyrovnání náhrady škody 

vzniklé na veřejném osvětlení v celkové výši 2 435 946 Kč uhrazením částky 1 000 000 Kč 

 

s c h v a l u j e   
 

pokračování v soudních sporech o náhradu škody vedených u Okresního soudu ve Frýdku-

Místku, sp. zn.  17 C 100/2014 (elektrozvaděče) a sp. zn. 114 C 115/2014 (svítidla) 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 42 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky 
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491/12ZM/2016 

14:21hod. 

42. Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 491/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s ch v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky na výstavbu soukromé části 

kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky nemovitostí: 

 

        Marta Kobierská, ……………………….. 

        Výše zápůjčky   30 000  Kč 

        Splatnost zápůjčky 36 měsíců 

 

        Radim Slivka, ………………………..  

        Výše zápůjčky   20 000  Kč 

        Splatnost zápůjčky 18 měsíců 

 

p o v ě ř u j e 

   

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

smlouvy o peněžité zápůjčce. 

           

          Z: vedoucí EO  

T: 07/2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 43 - Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města 
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492/12ZM/2016 

14:22hod. 

43. Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 492/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města vyřazení dlouhodobého majetku 

v pořizovací ceně vyšší než 500 tis. Kč/ks ve správě  ORJ 06 – organizační odbor služební 

osobní automobil Škoda Superb sedan, RZ 3T6 6663, VIN TMBBR63U269108866, rok 

pořízení 2005, pořizovací cena 782 900,- Kč vč. DPH, který bude na základě veřejné zakázky 

předán prodejci k započtení prodejní ceny na kupní cenu nového automobilu. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasovali 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 44 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH         
 

 

493/12ZM/2016 

14:22hod. 

44. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH         
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 493/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. zápisy ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č.1.1, 1.2 

 

2. zápisy o provedených kontrolách dle přiloženého protokolu dle Příloh č. 2.1-2.6 

 

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

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM 

Pro 39, nehlasovali 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 45 - Informativní zpráva o činnosti vedení města 

 

 

494/12ZM/2016 

14:23hod. 

45. Informativní zpráva o činnosti vedení města 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 
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Přijaté usnesení č. 494/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

předložené informativní zprávy o činnosti vedení města Havířova za období  

od 07.04.2016 – 15.06.2016 dle příloh 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 37, nehlasovali 3, usnesení bylo schváleno.  

Bod č . 46 jsou interpelace a ty jsou zařazeny až dvě hodiny od začátku, takže budeme 

pokračovat v dalším programu a tím je bod č. 47 - Odvolání náměstků primátora města 

 

 

495/12ZM/2016 

14:26hod. 

47. Odvolání náměstků primátora města 
 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

o d v o l á v á   

 

z funkce náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše 

z funkce náměstka primátora pro sociální rozvoj Mgr. Daniela Vachtarčíka 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Rapant.  

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, pane primátore, vedení města, vážení hosté. Navrhuji 

odvolat z funkce náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše a z funkce 

náměstka primátora pro sociální rozvoj Mgr. Daniela Vachtarčíka. Prosím o každém hlasovat 

jednotlivě.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan náměstek Vachtarčík. 

 

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Ještě naposledy, než všichni zastupitelé na svou vlastní zodpovědnost a čest budou hlasovat, 

tak chci zopakovat, nevím, v jaké podobě bylo či nebylo doručeno něco Hnutí ANO, ale HpH 

do dnešního dne nebyla doručena žádná výpověď koaliční smlouvy. Pokud tak mělo být 

učiněno v pátek, tak kdyby tak nastalo, výpovědní lhůta smlouvy je jeden měsíc ode dne 
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doručení ostatním smluvním stranám. Tak se každý sám zamyslete, jestli tady je postupováno 

v souladu s něčím, co jste podepsali. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dál do rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo, končím rozpravu a je tady návrh pana 

zastupitele Rapanta, abychom odvolali z funkce hospodářského náměstka pana Bc. Bureše  

a pana náměstka primátora pro sociální rozvoj Mgr. Vachtarčíka. Budeme hlasovat jednotlivě. 

Takže nejdříve budeme hlasovat o odvolání z funkce náměstka primátora pro hospodářský 

rozvoj Bc. Ivana Bureše.  Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o odvolání Bc. Ivana Bureše: 
Pro:                            32 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              5 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 32, zdrželi se 3, nehlasovali 5, usnesení bylo schváleno. Teď budeme hlasovat o odvolání 

z funkce náměstka primátora pro sociální rozvoj Mgr. Daniela Vachtarčíka.  

Prosím o hlasování 

 

 

Hlasování o odvolání Mgr. Daniela Vachtarčíka: 
Pro:                            29 

Proti:                        4 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              5 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 495/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

o d v o l á v á   

 

z funkce náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše 

z funkce náměstka primátora pro sociální rozvoj Mgr. Daniela Vachtarčíka 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 29, proti 4. zdrželi se 2, nehlasovali 5, usnesení bylo schváleno.  

Dalším bodem programu je bod č. 48 - Volba náměstků primátora města 
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496/12ZM/2016 

14:32hod. 

48. Volba náměstků primátora města  
                                 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

v o l í   

 

do funkce náměstka primátora pro hospodářský rozvoj ………………………………… 

do funkce náměstka primátora pro sociální rozvoj .…………………………………….. 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan zastupitel Martinek. 

 

 

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

Vážený pane primátore, vážení zastupitelé, navrhuji v tomto bodě toto usnesení. ZMH volí do 

funkce náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Karla Šlachtu a do funkce náměstka 

primátora pro sociální rozvoj paní Mgr. Janu Feberovou. Prosím o každém hlasovat zvlášť.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Musíme se řídit volebním řádem ZMH, takže bych požádal nominované, pana Ing. 

Šlachtu, aby se vyjádřil, zda kandidaturu přijímá a taky se nám v krátkosti představil. Děkuji.  

 

Ing. Karel ŠLACHTA, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Vážené dámy a pánové dobrý den, promiňte za ten papír, ale nepředstavuju se každý den. 

Myslím si, že naposledy před 50-ti lety v tanečních jedné dámě. Takže už je to strašně dávno. 

Jmenuji se Karel Šlachta, tady nějakou vsuvku, s tím policistou Robertem Šlachtou nemám 

nic společného, i když určitá podoba tady je, že jak vidíte. To byl vtip. Je mi 68 let, jsem 

ženatý mám dvě děti, mé největší vzdělání je VŠ Báňská, obor ekonomika řízení průmyslu. 

Celý svůj aktivní život jsem pracoval v různých funkcích na šachtě, konkrétně Důl Doubrava. 

Jsem členem ČSSD, mé koníčky je rocková hudba a město Havířov. Na magistrát nejdu 

hledat kostlivce, jak bylo v minulosti zvykem, ale jdu pracovat. Má práce bude vycházet 

především z koaliční smlouvy, nové, z programového prohlášení rady a z volebních programů 

KSČM a ČSSD. Dva roky sice uběhly, uvidíme, co se podaří. Zkusíme udělat co se dá nejvíc. 

Případné dotazy odpovím, budu-li zvolen děkuji Vám za důvěru. Nominaci přijímám. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji a teď poprosím paní Mgr. Janu Feberovou, zda přijímá nominaci a aby se nám také 

v krátkosti představila.  

 

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

Dobrý den všem v sále, vážené vedení města, vážení zastupitelé, jmenuji se Jana Feberová, je 

mi 51 let. Jsem přemýšlela, když to Karel říkal, kolik mi je let, ale téměř už 26. rok učím. 

Prošla jsem vícero zařízeními, začínala jsem na hornickém učilišti Dolu František, pak na 
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učilišti AZ a pár let na ZŠ Školní. Nyní působím jako učitelka všeobecně vzdělávacích 

předmětů na SŠTO v Havířově-Šumbarku na Lidické ulici. Jsem členkou ČSSD, členkou 

školské komise a myslím, že se aktivně zapojuji do práce našeho vytýčeného volebního 

programu a účastním se všech akcí, aby byla dobře prezentována naše strana. Nominaci na 

funkci přijímám a doufám, že budu pracovat dobře , ne-li dřít, až moc, do úmoru, aby se troku 

ať už oblast školství nebo sociální oblast zvelebila a vedla k nějakým úspěšným projektům a 

tomu, co je tady nastaveno a co je třeba dokončit. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

o návrhzích. Takže je tady návrh aby byl do funkce náměstka primátora pro hospodářský 

rozvoj zvolen Ing. Karel Šlachta a do funkce náměstka primátora pro sociální rozvoj paní 

Mgr. Jana Feberová. Budeme hlasovat po jménech, takže nejdříve budeme hlasovat o funkci 

NHR.  Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o volbě Ing. Karla Šlachty: 
Pro:                            29 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              8 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 29, zdrželi se 3, nehlasovali 8, usnesení bylo schváleno.  

Teď budeme je návrh aby do funkce náměstka primátora pro sociální rozvoj byla zvolena paní 

Mgr. Jana Feberová. Kdo je pro? 

 

Hlasování o volbě Mgr. Jany Feberové: 
Pro:                            30 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              9 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 496/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

v o l í   

 

do funkce náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Karla Šlachtu 

do funkce náměstkyně primátora pro sociální rozvoj Mgr. Janu Feberovou 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 30, zdržel se 1, nehlasovali 9, usnesení bylo schváleno.  

Další bod je bod č. 49 - Odvolání dalších členů Rady města Havířova  

   



60 
Zápis ze 12. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 27.06.2016 
 

497/12ZM/2016 

14:35hod. 

49. Odvolání dalších členů Rady města Havířova  
                                  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

o d v o l á v á   

 

z funkce dalšího člena Rady města Havířova (radní): 

 

.…………………………………….. 

.…………………………………….. 

.…………………………………….. 

.…………………………………….. 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Rapant.  

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak dnes už snad naposled tady stojím, navrhuji odvolat z funkce členů RMH Bc. Josefa 

Bělicu, Róberta Masaroviče, MSc., Petera Hrabčáka a Bc. Alenu Olkšokovou. Opět prosím o 

každém hlasovat jednotlivě. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dál do rozpravy hlásí se někdo?  Nikdo, končím rozpravu a máme návrhy na odvolání 

čtyř členů RMH, Bc. Josef Bělica, Róbert Masarovič, MSc., Peter Hrabčák a Bc. Alena 

Olkšoková. Nejprve budeme hlasovat o odvolání z funkce pana Bc. Josefa Bělicu.  

budeme hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o odvolání Bc. Josefa Bělicy: 
Pro:                            29 

Proti:                        2 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              7 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 29, proti 2, zdržel se 2, nehlasovali 7, usnesení bylo schváleno.  

Druhý v pořadí byl navržen Róbert Masarovič, MSc., prosím, kdo je pro odvolání? 
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Hlasování o odvolání Róberta Masaroviče, MSc.: 
Pro:                            30 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              8 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 30, proti 0, zdržel se 2, nehlasovali 8, usnesení bylo schváleno. 

Dále byl navržen na odvolání z rady pan  Peter Hrabčák, budeme hlasovat o tomto návrhu. 

Kdo je pro odvolání? 

 

Hlasování o odvolání Petera Hrabčáka: 

Pro:                            29 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              9 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 29, proti 0, zdržel se 2, nehlasovali 9, usnesení bylo schváleno 

Posledním návrhem byla Bc. Alena Olkšoková. Kdo je pro odvolání? 

 

Hlasování o odvolání Bc. Aleny Olkšokové: 
Pro:                            29 

Proti:                        1 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              8 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 29, proti 1, zdržel se 2, nehlasovali 8, usnesení bylo schváleno. 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy.  

  

Přijaté usnesení č. 497/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

o d v o l á v á   

 

z funkce dalšího člena Rady města Havířova (radní): 

 

Bc. Josefa Bělicu 

Róberta Masaroviče, MSc. 

Petera Hrabčáka 

Bc. Alenu Olšokovou  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 29, proti 1, zdržel se 2, nehlasovali 8, usnesení bylo schváleno. 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy. Další bod je č. 50 - Volba dalších členů Rady města 

Havířova 

 

 

498/12ZM/2016 

14:44hod. 

50. Volba dalších členů Rady města Havířova 
 

                                  

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

v o l í   

 

do funkce dalších členů Rady města Havířova (radní): 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan zastupitel Smrček.  

 

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

Takže ještě jednou příjemné odpoledne, vážený pane primátore, vážení zastupitelé, vážení 

hosté. V bodě 50 - Volba dalších členů Rady města Havířova navrhuji toto usnesení  

Zastupitelstvo města Havířova   

v o l í   

do funkce dalších členů Rady města Havířova (radní): 

  Ing. Jiřího Martinka 

  Bc. Pavla Rapanta  

  Soňu Ryšánkovou Dosedělovou  

  Bc. Alenu Zedníkovou 

Rovněž prosím o jednotlivé hlasování. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji a posle Volebního řádu, musíme se zeptat kandidátů, zda kandidaturu přijímají.  A při 

té příležitosti bych je poprosil, aby se stručně představili. První je Ing. Martinek.  

 

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

Takže ještě jednou dobré odpoledne. Je mi 41 let, v současné době zastávám funkci náměstka 

hejtmana pro oblast zdravotnictví. V ZMH jsem od roku 2010. 2010-2014 jsem zastávam 
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funkci radního města Havířova. Působil jsem také ve FV města Havířova. Jsem členem ČSSD 

a pracovat v radě chci v souladu s programovým prohlášením a naplněním programu 

jednotlivých koaličních stran, děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dále pan Bc. Pavel Rapant. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD)  

Takže ještě přece jenom jednou, dnes už asi naposled. Takže mé jmono je Pavel Rapant, jem i 

42 let, před týdnem jsem dokončil Bc. Studium na havířovské vysoké škole sociálně správní, 

pracuji jako bezpečnostní technik Arcelor Mittal Ostrava, jsem ženatý, mezi mé koníčky patří 

sport a hudba. V minulém volebním období jsem pracovatl ve sportovní komisi, byl jsem 

jejím předsedou, poslední rok jako předseda FV. Děkuji. Nominaci přijímám.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dále je to Soňa Ryšánková Dosedělová, takže také poprosím. 

 

Soňa RYŠÁNKOVÁ DOSEDĚLOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobré odpoledne přeji všem jak kolegům, tak i hostům. Jmenuji se  Soňa Ryšánková 

Dosedělová jsem ve volebním období už druhým rokem, procovala jsem pouze jako 

zastupitelka, v letošním roce jsem i předsedkyní občanské komise pro občanské záležitosti. 

Pokud budu zvolena do rady, budu se snažit, abych dělala všechno proto, aby vedení města a 

všechno ostatní šlo, tak, jak má jít. Děkuji, nominaci přijímá.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji a jako poslední je Bc. Alena Zedníková, takže prosím.  

 

Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobré odpoledne, zdravím vedení města, zastupitele, zastupitelky, vážené občany, je mi 52 

let. V Havířově žiju s nějakou přestávkou už 45 let. Takže mi na tomhle městě záleží. Moje 

nejvyšší dosažené vzdělání je bakalářské studium  v oboru sociální politika a sociální práce, 

takže i to souvisí s tím, že tyhlety oblasti sociální a školní mi bude nejbližší. Přes 20 let jsem 

pracovala  v zařízení pro osoby s mentálním postižením, kdysi to byl ústav sociální péče, nyní 

SANTÉ. Tato práce pro mě byla víceméně posláním, před třemi lety jsem si dala malinkou 

pauzu a nyní pracuji jako vychovatelka trošku s jinou cílovou skupinou. Jsou to děti  

v dětském domově se školou v Těrlicku. Nominaci přijímám.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

návrhzích usnesení. Do funkcí dalších členů rady města jsou navrženi Ing. Jiří Martinek, 

Bc. Pavel Rapant, Soňa Ryšánková Dosedělová,  Bc. Alena Zedníková. Nejprve hlasujeme o 

Ing. Jiřím Martinkovi. Kdo je pro, aby byl dalším členem RMH? 

 

Hlasování o volbě Ing. Jiřího Martinka: 

Pro:                            28 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              9 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 28, proti 0, zdržel se 3, nehlasovali 9, usnesení bylo schváleno. 

Dále v pořadí byl navrhován Bc. Pavel Rapant. Takže budeme hlasovat o tomto jméně. Kdo je 

pro? 

 

Hlasování o volbě Bc. Pavla Rapanta: 
Pro:                            28 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              9 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 28, proti 0, zdržel se 3, nehlasovali 9, usnesení bylo schváleno. 

Dále v pořadí je návrh na Soňu Ryšánkovou Dosedělovou, kdo je pro, aby byla členem RMH? 

 

Hlasování o volbě Soňi Ryšánkové Dosedělové: 
Pro:                            29 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              9 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 28, proti 0, zdržel se 3, nehlasovali 9, usnesení bylo schváleno. 

A jako poslední návrh je Bc. Alena Zedníková. Tak kdo je pro aby byla členem RMH? 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            28 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              9 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 498/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

v o l í   

 

do funkce dalších členů Rady města Havířova (radní): 

 

  8. člena - Ing. Jiřího Martinka 

  9. člena - Bc. Pavla Rapanta  

10. člena - Soňu Ryšánkovou Dosedělovou  

11. člena - Bc. Alenu Zedníkovou 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 28, proti 0, zdržel se 3, nehlasovali 9, usnesení bylo schváleno. 

Bod č. 51 - Změna náměstka primátora města, zastupujícího primátora města v době jeho 

nepřítomnosti 

 

 

499/12ZM/2016 

14:46hod. 

51. Změna náměstka primátora města, zastupujícího primátora města 

v době jeho nepřítomnosti 
 

 

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

u r č u j e  

 

ode dne 28.6.2016 podle § 104 odst. 1 a § 107 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náměstka primátora  

 

…………………………… ,  

 

který bude zastupovat primátora města po dobu jeho nepřítomnosti nebo v době, po kterou 

primátor nevykonává svou funkci (§ 73 odst. 3, § 79 odst. 1 a 107 zákona o obcích) 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se hlásí Ing. Smrček. 

 

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

Rovněž ještě jednou dobré odpoledne. V bodě č. 51 Změna náměstka primátora města, 

zastupujícího primátora města v době jeho nepřítomnosti navrhuji toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Havířova  

u r č u j e  

ode dne 28.6.2016 podle § 104 odst. 1 a § 107 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náměstka primátora  

Ing. Karla Šlachtu,  

který bude zastupovat primátora města po dobu jeho nepřítomnosti nebo v době, po kterou 

primátor nevykonává svou funkci (§ 73 odst. 3, § 79 odst. 1 a 107 zákona o obcích) 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dál do rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu 

usnesení. Aby v době nepřítomnosti zastupoval primátora Ing. Karel Šlachta. Prosím o 

hlasování. 

 

 

 



66 
Zápis ze 12. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 27.06.2016 
 

Hlasování o zastupování primátora: 
Pro:                            29 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              9 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 499/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

u r č u j e  

 

ode dne 28.6.2016 podle § 104 odst. 1 a § 107 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náměstka primátora  

 

Ing. Karla Šlachtu,  

 

který bude zastupovat primátora města po dobu jeho nepřítomnosti nebo v době, po kterou 

primátor nevykonává svou funkci (§ 73 odst. 3, § 79 odst. 1 a 107 zákona o obcích) 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 29, zdrželi se 2, nehlasovali 9, usnesení bylo schváleno.  

Protože máme ještě stále hodně času do interpelací, které začnou ve tři hodiny, tak než 

vyhlásím přestávku dovolte, abych ze své pozice primátora poděkoval bývalým radním a 

náměstkům za to, co se nám ve městě za toto období podařilo, slovy bývalého pana radního 

Bělici, říkal mi, když jsme se naposledy viděli, snad se sejdeme v lepších časech. Tak věřme, 

že ty lepší časy pro město Havířova hlavně pro občany pomalinku a jistě budou nastávat. 

Víme, že žijeme v těžkém období, kdy se nám hroutí OKD ani v ocelářství to není nejlepší, 

takže myslím si, že zájmy občanů a našeho města by nám měly být prvořadé a chtěl bych 

poděkovat a věřím, že ta spolupráce do budoucna bude bezproblémová. A já vyhlašuji pro 

tuto chvíli 10 minut přestávku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘESTÁVKA 

 
10 min. 
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46. INTERPELACE 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím prezenci. Budeme pokračovat j v jednání, jsme usnášení schopni. Bod č. 46 

interpelace. Nejdřív mají právo zastupitelé. Pan zastupitel Plawny.  

 

INTERPELACE č. 1        MMH/60 127/2016 

 

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

Dobrý den, všem současným, bývalým i nastupujícím. Nicméně, já bych chtěl poprosit. 

Minule jsme o tom hovořili, jestli by nemohli nejprve interpelovat občané, aby tady nemuseli 

čekat případně dvě hodiny, až se všichni vymluvíme, až potom kdyby mohli interpelovat 

zastupitelé.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, já se poradím samozřejmě s panem tajemníkem, pokud si to odsouhlasíme, tak přímo 

při jednání, tak od příště navrhnu, aby byli první zařazení občané, odhlasujeme to a dáme 

přednost občanům a potom přijdou na řadu zastupitelé. Tam je ten problém té hodiny, ale 

myslím si, že to zvládneme. Takže dobře, příště to uděláme opačně, pokud to projde vašimi 

hlasy.  

Takže pokud se zatím zastupitelé nerozmyslí, tak jsou tady vystoupení občanů. Takže první se 

přihlásil pan Stanislav Šír a ten chce písemnou odpověď, obsah interpelace je dláždění 

přilehlých schodů, takže je to záležitost OKS. 
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INTERPELACE č. 2        MMH/60 128/2016 

 

Stanislav ŠÍR, občan města Havířova 

………………………………….. 

 

 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Jako druhý je přihlášen pan Michal Podloučka, ten má osobní přednes a obsah je osobní 

doprava. Takže máte slovo. 
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INTERPELACE č. 3        MMH/60 129/2016 

 

Michal PODLOUČKA, občan města Havířov 
……………………………….…..  
Krásné pondělní odpoledne, vážení občané, pane primátore, milé zastupitelky a zastupitelé, 
přítomní hosté. Rád bych požádal o shovívavost s časovým limitem, kdy mírně překročím čas 
tři minuty. Zároveň prosím některého ze zastupitelů, aby navrhl schválit usnesení, které zadá 
radě města připravit úpravu jednacího řádu tak, aby byl během zasedání ZMH pořizován 
audiovizuální záznam a byl zveřejněn. Potěšilo b uzpůsobení místa pro občany k interpelacím, 
abych nemusel tady využívat stolečku pro ANO k přehazování papírů. Jsem určitě rád za 
návrh pana Plawneho, kdy můžou občané vystupovat jako první. Pro úplnost uvedu, že se 
jmenuji Michal Podloučka a jsem občanem Havířova. Jsem kandidátem do krajského 
zastupitelstva za politické hnutí NEZÁVISLÍ.  
Velice jsem zvažoval, jakým způsobem k vám dnes promluvit, protože dnešní zastupitelstvo 
je výjimečné. Nemyslím to ani ve vztahu k tomu, co se tu dnes děje, jako ve vztahu k tomu, 
co se děje v přístupu magistrátu k občanům a občanské aktivitě, která bojuje za občany města 
a není mířená proti městské radě, zastupitelstvu či úřednictvu města. Proto mě neskutečně 
mrzí, že i přes schůzku s panem primátorem, které si vážím, byl přístup úřednického aparátu 
takový, jaký byl. Myslel jsem si, a stále si to chci myslet, že do pracovní skupiny města 
k tématu MHD a Hranečník jsem byl jmenován na základě svých zkušeností v dané 
problematice. Ale přijde mi, že důvodem bylo mě umlčet. Má práce je snižována, jsem 
obcházen při jednáních a vše je dohodnuto dříve, než se mám možnost vyjádřit.  
Poslouchal jsem tvrzení, že není možné dělat změny, protože je brzy cokoliv vyhodnocovat 
po zavedení terminálu Hranečník. Ale město i kraj tyto změny dělají a to například omezením 
víkendové dopravy, či zrušením rychlíkové linky na Hranečník o letních prázdninách.  
Je mi vyčítáno, že když není po mém, nedokážu se s tím smířit. Ovšem tady už nejde ani tak o 
mě, jak o občany našeho města. Všichni víme, že lidé se stěhují. A i když hromadná doprava 
představuje jen část celku, vše souvisí se vším a pokud je znesnadňováno dojíždění do práce 
tak, že pak má menší výběr pracovních míst, je jedna z voleb odstěhovat se pryč z města, či 
z regionu.  
Už jsem minule uváděl potíže se světelnou křižovatkou ulic Dlouhá třída - 17. Listopadu  
a 17. listopadu – Studentská. Údajně vše odpovídá platné legislativě a tím je vše v naprostém 
pořádku. Lituji, ale když to neodpovídá zdravému rozumu nemůžeme to jen tak nechat. 
Prosím tedy tímto zástupce města, komisí či úředníků, svolejme místní šetření a pojďme se na 
místo podívat a vyjasnit si celo problematiku. Podobně bych rád řešil další světelné 
křižovatky ve městě. Když jsem se pokusil o spolupráci přes komisi pro bezpečnost silničního 
provozu, která toto projednala a bude dále projednávat a OK pro Šumbark připomínky již 
projednala.  
Dále bych tímto na závěr požádal radu města o zdůvodnění, proč bylo revokováno opakované 
rozhodnutí rady, které nepřiznávalo ČSAD Havířov a.s. částku 1 681 483,- Kč. Přitom dle 
vyjádření právního odboru města, nemá na tuto částku dle smlouvy dopravce nárok a byla mu 
stržena i ze zálohových plateb. Nejednalo se totiž o pokrytí rozdílu mezi náklad a tržbami, ale 
o přiměřený zisk. Co se prosím změnilo od předchozích několika schůzí rady. Zároveň 
doplním, že v rámci stejné schůze rady ze dne 15.06.2016 byl pověřen zástupce města aby 
schválil v rámci valné hromady zmíněné společnosti záměr rozdělení zisku společnosti za 
účetní období 2015 v částce přes 35 mil. korun, výplatě podílu a zbývající část zisku se 
převedla do nerozděleného zisku minulých let. Má to znamenat, že celkový zisk firmy ČSAD 
Havířova za účetní období 2015 překročil 35 mil. korun? 
Děkuji za pozornost a stále pevně věřím, že zastupitelstvo a rada je tady pro naše občany. 
Přeji příjemné a pohodové prožití léta a vydařenou dovolenou těm, kteří se na ni chystají. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, samozřejmě je to hodně dotazů, takže budeme reagovat písemně. Já se jen zeptám, 

jestli někdo, paní Zdena Mayerová, jestli chce reagovat. Nechce, děkuji, takže určitě písemně.  

Dál je přihlášen občan Jiří Jekl, obsah interpelace – parkování ve městě.   

 

INTERPELACE č. 4        MMH/60 130/2016 

 

Jiří JEKL, občan města Havířov 

……………………………….….. 

Dobré odpoledne pane primátore, vážení poslanci, vážení zastupitelé, milí diváci. Rád bych 

nejprve poděkoval všem zastupitelům našeho města za zrušení poplatku za odpad dětí do tří 

let. A rovněž děkuji za to, že v ulicích našeho města se od začátku tohoto roku objevilo více 

kontejnerů na tříděný odpad.  

A nyní jedna prosba, i když vím, že tento problém je na mnohých místech Havířova  to je 

parkování. Jedná se o nedostatek parkovacích míst na ulici Stavbařské, který je způsoben 

například tím, že na ulici Příčné sídlí komerční objekt společnosti RPG a mnoho firem, které 

disponují mnoha služebními auty, parkuje právě na místech občanů, kteří tam bydlí. Problém 

s parkováním nastává ovšem i ve dnech kdy jsou velké kulturní akce v KDPB a konají se 

v podvečerních a večerních hodinách. V roce 2012 mi bylo tehdejším panem náměstkem 

Petrem Smrčkem odpovězeno, že revitalizace ulice Stavbařské, včetně parkovacích míst je 

v investicích pod čarou. Takže bych se chtěl zeptat, kam se tento projekt posunul v roce 2016. 

Děkuji a stejně jako Michal přeji hezkou dovolenou a pěkné prázdniny.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan vedoucí Vašek kývá hlavou, že teď neodpoví. Takže odpovíme písemně. 

Připravíme podrobnou odpověď, sám teďka k tomu problému nic nevím, takže by bylo nefér 

tady něco říkat prázdná slova. Takže odpovíme. Děkuji. Dále je přihlášen Jan Szturc. Obsah 

interpelace demolice budov bývalého dolu Dukla. Takže mu dávám slovo. 
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INTERPELACE č. 5        MMH/60 131/2016 

 

Jan SZTURC, občan města Havířov 

……………………………….….. 

Dobrý den, vážený pane primátore, vážení zastupitelé. Žádám Vás o vysvětlení demolice, 

dříve chráněných, více než 100letých původních objektů v areálu bývalého dolu Dukla. Jedná 

se o nejstarší objekty z minulého století a jedny z nejkrásnějších na území města, vystavěných 

v novogotickém stylu. Původní vyjádření v médiích zněla, že celkem zůstane v areálu 

zachováno 12 objektů včetně čtyř památkových chráněných budov. Těmi jsou stará 

zámečnická dílna z roku 1907, kdy se začala tehdejší jáma Suchá budovat. Lampovna, 

kombajnová dílna a kompresorovna. Uchován zůstane i památník obětem důlního neštěstí. 

Tolik z médií. Kdy byly vyňaty z fondu kulturních památek a na čí podnět? Město o této 

skutečnosti muselo vědět. Proč zde není vůle po investorovi chtít zachovat ducha místa? 

Vždyť budovy byly plánovány k administrativnímu využití. Mohly být chloubou areálu. 

Takhle tam máte jen šedou kuču. Chápu, že je důležité dát lidem v regionu práci, ale jde to i 

při využití stávajících budov, které původně stavebnímu záměru firmy Mőlnlycke 

nepřekážely. Jakým právem si dovolujete ničit, nechat zničit symbol regionu a práci našich 

předků. Objekty nebyly nějak toxicky zatíženy nebo staticky narušeny. Až do nedávného 

konce těžby byly zcela funkční. Týká se stejný osud i dosud stojících budov? Jak té z roku 

1907, tak té správní z roku 1959 s uměleckou výzdobou, vitráží od Viléma Wűnsche, 

MOZAIKY O. Schindlera, supraporty A. Kalvody a dalších, viz obrazová příloha.  

Nebo to byla zase jen vějička pro lid, jako např. keramický reliéf na autobusovém nádraží, 

jenž se nacházel v interiéru a původně na nových vizualizacích ztvárněných přenesen do 

exteriérů nad výdejnou jízdenek, nakonec ovšem v tichosti zdemolován, aby nakonec jen bylo 

řečeno, že přání projektanta se nesetkalo se zájmem investorů.  

Není snad v našem městě objekt, kromě domů na Hlavní třídě, které by zde získaly 

památkovou či kulturní ochranu. A ty co ji mají o něj v tichosti, bez diskuse přicházejí. Kdo 

to má na svědomí? Památkáři města nebo snad kraje? Na čí politickou objednávku? 

Co bude další na řadě? Životický zámek? 

Věřím, že kdyby byl zájem města skutečný a neodvolávalo se na rozmar jiného vlastníka, tak 

vlakové nádraží už je dávno také prohlášeno památkou a Vy byste se mohli soustředit jen na 

záležitosti kolem jeho rekonstrukce a ne dlouhodobě řešit nejen spory s ochránci tzv. 

bruselského architektonického stylu, ale to jak by soudobé nádraží mělo nejen vypadat, ale jak 

by mělo být vybavené. Viz trapná tragédie kolem realizace autobusového nádraží a jeho 

dodatečně roubovaných přílepků, pekárny a čekárny.  

Co na to říkají bývalí horničtí pracovníci z řad zastupitelstva? Hornické slovo už nemá váhu, 

stane li se horník zastupitelem? Bylo opravdu nutné se tolik investorovi podbízet? Zůstanou 

už vám je ty parádnické uniformy, co vytáhnete občas do průvodu, fotky a nějaké kroniky.  

Jenom dva odstavce. 

O co chcete v budoucnu opírat minulost Havířova, když už tu nic původního nezbude? 

Tím jak Havířov ztrácí nejeden ze svých symbolů doporučuji změnit název na Sorelov, nebo 

Kotulov či dokonce Kyvadlov.  Protože na nic jiného než na domy na Hlavní třídě 

(mimochodem barevností necitlivě revitalizované), Kotulovu dřevěnku a Bránu s kyvadlem a 

pramenem, už na dnešních pohlednicích města nezbývá místo. Vlastně ani ten Sorelov bych 

Vám nedoporučil, je to přeci jen také soukromý majetek, který pokud by se vlastník (ať už je 

to kdokoliv, protože Bakalovy hrátky jsou značně neprůhledné) rozhodl zbourat, pak město 

by se vzmohlo opět jen na otřepanou frázi, že objekty nejsou naše, nemůžeme dělat nic… 
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Proč v Brně (OC Vaňkovka) v Opavě (OC Breda) i v nedaleké polské Bielsko-Bialej  

(OC Sfera) tyto objekty dokázali zachovat (minimálně onen vnější plášť), výborně využít a 

zanechat tak připomínku průmyslového rozmachu města? Ty jejich slouží jako obchodní 

centra, to naše mohlo a mělo být administrativní (a možná i logistické) budovy.  

Zdá se, že pro mrzký peníz lze prodat vše. Vnímám to jako zradu našeho města, nechat se 

bourat to, co jej definovalo nebo dosud (na jak dlouho?) definuje. 

Očekávám od vás vyjádření k dané věci na všechny dotazy. Děkuji  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, samozřejmě to je hodně dotazů, n druhou stranu bych možná oponoval, že zrovna 

dnešní doba přeje obecně památkám a nelze podsouvat, že by státní úředníci nebo 

z památkové péče nechránili dostatečně rozličné objekty, víme, jaké jsou problémy při 

rozšiřování některých objektů nebo změn účelu používání, když zmiňujete brněnskou 

Vaňkovku, můžu aji říct třeba v Polsku v Poznani nebo v Lodži tam jsou taky takové stejné 

obchodní zóny a ještě daleko větší po bývalých textilních továrnách, tak se byvíte o objektech 

které jsou v centrech města a samozřejmě každé město se snaží zachovat takové památky. 

Objekty na dole Dukla se samozřejmě, nejsme všeho vlastníkem, je tam společnost Asental na 

druhou stranu myslím si a jsem přesvědčen, že pokud ty objekty tam mají architektonickou 

hodnotu budou zachovány a nebudou zbourány.  Na druhou stranu nesmíme taky zastavit 

rozvoj města. Představa, že se zachrání všechno to je také mylné a scestné a i památkáři 

citlivě reagují a snaží se udělat kompromis tak, aby se nezastavil rozvoj města. Myslím si, že 

nikdo z nás nemůže říct, že by zvedl ruku pro likvidaci nějaké kulturní památky. A myslím si, 

že město Havířova přistupuje citlivě k těmto bych řekl objektům nebo pokud se tady 

nacházejí nějaké reliéfy, myslím si, že lidé, kteří přijíždějí do Havířova oceňujou jak máme 

některé sochy opravené, nelikviduje se nic, takže nesouhlasím plně s vašim názorem. Řekl 

bych, že je to z vaší strany příliš subjektivní, ale máte na tento názor právo. My vám na 

všechny otázky samozřejmě odpovíme písemně.  

Dále je přihlášen občan Henryk Szypka a obsah interpelace je uzavření pozemní komunikace 

Fryštátská plus obchvat. Osobní přednes. Takže já mu dávám slovo.   
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INTERPELACE č. 6        MMH/60 135/2016 

 

Henryk SZYPKA, občan města Havířov 

……………………………….….. 

Dobrý den pane primátore, vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení hosté. Rád bych zde 

vznesl připomínku směrem k dle mého názoru nešťastnému řešení obchvatu z důvodu oprav 

pozemní komunikace na ulici Fryštátská, která probíhá v současné době až do 30. 11 2016. 

Systém světelné signalizace pro kyvadlový provoz na ulici Hornosušská brzdí dopravu a 

způsobuje kolon v dobách nejen dopravní špičky, kdy řada vozidel dosahuje až za nákupní 

středisko Hruška na ulici 17. listopadu. Obdobná situace nastává také v opačném směru 

v Prostřední Suché. Pokud je mnou změřený, přednastavený 4 minutový interval správný, 

nemůže zabezpečit plynulý provoz během dopravní špičky i mimo ni včetně víkendů.  

O víkendech, kdy provoz není tak intenzivní, by mohl být řízen čidly viz. Křižovatka ulic  

17. listopadu a Dlouhá třída, kdy zbytečně 4 minuty čekající vozidlo na jedné straně nedává 

vlastně přednost žádnému vozidlu, které by mělo projíždět ze směru Prostřední Suchá či 

opačně. Taktéž nevhodné je, nejen dle mého názoru, řešení dopravního značení (Zákaz 

odbočení vpravo) na křižovatce Hornosušská-Budovatelů u restaurace Urban. Kde tam ty 

kolony vlastně ještě zvětšují tuto zácpu. 

Prosím o vysvětlení důvodu tohoto řešení vzniklé situace, která potrvá až do 30.11.2016. 

V takovémto dlouhém časovém horizontu vznikají opravdu časté dopravní zácpy. Tyto zácpy 

působí nejen na nervové soustavy všech řidičů motorových vozidel, ale i obyvatel rodinných 

domů v této lokalitě. Děkuji 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, samozřejmě vám odpovíme písemně. Já tu problematiku tak neznám, co se týče těch 

intervalů, to je určitě špatné, pokud by to šlo nějak změnit, byl bych samozřejmě taky rád. 

Zeptám se paní vedoucí Mayerové, zda je schopná, nebo Ing. Petrovský, jestli by reagoval.  

 

Ing. Vojtěch PETROVSKÝ, vedoucí stavebního a silničně správního úřadu 

Dobré odpoledne pane primátore, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, hosté. O tomto 

problému víme je to zpracováno, stanovení dopravního značení dával krajský úřad, protože to 

je investice kraje, respektive správa a údržba krajských komunikací. Od úterka tady tento stav 

trvá, je to momentálně v řešení, v tomto týdnu by se to mělo nějakým způsobem posunout 

k lepšímu s tím, že tento problém je momentálně z toho důvodu, že zatím funguje školní rok. 

jakmile začnou prázdniny, tak nebude taková intenzita dopravy, hlavně ve vztahu ke škole 

Mládežnická, kde vlastně to bylo v letošním roce, v loňském roce byla zjednosměrněná a 

proto vlastně u Hrušky dochází k tomu, že tam je velká intenzita dopravy, zejména ráno, 

kolem 7:30 – 8:00. To jsou ty největší problémy a potom je to v odpoledních hodinách 

řekněme mezi 13:00 a 14:30. Děláme to, řešíme to s investorem s údržbou komunikací a 

samozřejmě ve spolupráci s krajským úřadem, ale tohlencto je už záležitost stavby a jsme tam 

v jednání. V tomto týdnu by to mělo být nějakým způsobem řešeno. Prosím o trpělivost, sám 

tam bydlím, známe se od vidění, sám jsem si to prožil dvakrát, je ten interval opravdu 4 

minutový. Je to výborný nápad s těmi čidly, hold musíme být trpěliví, bude se tam dělat 

kanalizace, snižovat nivelita komunikace, bude se tam dělat chodník, kvůli bezpečnosti 

chodců. Relativně je to krátká doba na tak rozsáhlou akci a tak, řekl bych, poměrně velkou 

investici. Pokud takhle stačí, tak odpovídám takto. Pokud budeme mít nějaké řešení na stole 

dáme vám vědět. Děkuji vám. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Také děkuji Ing. Petrovskému za vysvětlení a odpovíme i písemně.  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Tím jsme vyčerpali všechny přihlášené občany a já se táži zastupitelů, zda se chcou ještě 

přihlásit do interpelací? Pan zastupitel Baránek 

 

INTERPELACE č. 7        MMH/60 166/2016 

 

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

Dobré odpoledne dámy a pánové, vážení zastupitelé, zastupitelky, vážení hosté. Rád bych zde 

předložil výzvu ke složení mandátu zastupitelů adresovanou paní Tomaniecové, panu 

Burešovi a panu Hrabčákovi. První dva jmenovaní jsou a byli dne 19.6.2016 

celorepublikovým předsednictvem z Hnutí ANO vyloučeni. Klub zastupitelů ANO 

v Havířově se od jejich jednání silně distancuje, protože byli zvoleni za program Hnutí ANO 

2011 a měli by tak přenechat, dle našeho názoru, místo těm, kteří nezradili své přesvědčení. 

Za to děkujeme.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, táži se zastupitelů, kterých se to týká, pan Bureš, pan Hrabčák a paní Tomaniecová, 

zda chtějí reagovat? Nechtějí reagovat, dobře.  

Dál do interpelací, hlásí se někdo? Pokud ne, tak já končím bodu Interpelace a tím jsme 

vyčerpali celý program zastupitelstva a já končím 12. zasedání ZMH. Děkuji vám za aktivní 

účast a přeji pěkný zbytek dne. Na shledanou. 

 

 

 

KONEC 

 
15:25 min. 

 

 

 

 

 

 
V Havířově dne: 01.07.2016 

Zapsala: Vladimíra Mikulášová   

    referentka kanceláře primátora                           ……………………………………… 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 
Příloha č. 1 -  prezenční listina (9 listů) 

Příloha č. 2 -  slib (1 list) 

Příloha č. 3 -  Materiály pro 12. zasedání ZMH (originály včetně svolání) 
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O  V  Ě  Ř  E  N  Í 
 

zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 27.06.2016 

v sále Kulturního domu RADOST 
 ___________________________________________________________________________ 

 

      Ověřil/la jsem zápis ze 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

          konaného dne 27. června 2016  v sále Kulturního domu RADOST. 

 

 Potvrzuji svým podpisem, že zápis odpovídá průběhu zasedání  

 a přijatým usnesením. 
 

 

 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ v. r.               

členka Zastupitelstva města Havířova                                …………..………………………. 

 

 

 

Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ v. r. 

členka Zastupitelstva města Havířova                                 .…………..………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS v. r.                     Ing. Eduard HECZKO v. r. 

primátor města                                                             náměstek primátora  

                                                                    pro ekonomiku a správu majetku  

 

 

 

 

 

 

PROTOKOL O NAHLÍŽENÍ DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 
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12. zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného 27.06.2016 
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