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Zápis ze 13. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 14.07.2016 
 

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže dobrý den, krásné odpoledne, poprosil bych o prezenci. Takže prosím ještě jednou o 

prezenci. Takže děkuji. Takže vážené dámy, vážení pánové máme právě 13:03 a oficiálně 

zahajuji 13. 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 37 členů, je nás tedy nadpoloviční většina, takže dnešní zasedání je 

schopno se platně usnášet. Z nepřítomných členů zastupitelstva města se omluvili Ing. Karel 

Šlachta z důvodu dovolené, PaedDr. Milada Halíková z pracovních důvodů, Mgr. Tomáš 

Ptáček z důvodu dovolené, Mgr. Daniel Vachtarčík z důvodu dovolené, Bc. Josef Bělica 

z pracovních důvodů a Robert Masarovič z pracovních důvodů. Zasedání Zastupitelstva města 

Havířova bylo svoláno podle §92 odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích. 

Nyní přistoupíme ke schválení předsednictva dnešního zasedání zastupitelstva.  

 

 

500/13ZM/2016 

13:05hod. 

1. Schválení předsednictva 13. zasedání ZMH dne 14.07.2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Návrh usnesení zní, Zastupitelstvo města Havířova schvaluje předsednictvo 13. Zasedání 

Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.07.2016 ve složení: Bc. Daniel Pawlas, 

primátor města, Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, 

Mgr. Jana Feberová, náměstkyně primátora pro sociální rozvoj a 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. 

 

Hlasování o předsednictvu: 
Pro:                            35 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

 

Přijaté usnesení č. 500/13ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.07.2016 

ve složení: 
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Zápis ze 13. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 14.07.2016 
 

Bc. Daniel Pawlas, primátor města  

Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

Mgr. Jana Feberová, náměstek primátora pro sociální rozvoj 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 35, 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 16x a bylo přijato celkem 663 usnesení. Magistrát města 

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

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

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

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

právní ochrany děti, která v letošním roce zasedala 3x. Z každé schůze této komise je 

pořizován zápis, který je založen na odboru kanceláře primátora. Nyní přistoupíme ke 

schválení programu dnešního zasedání. 

 

 

501/13ZM/2016 

13:08hod. 

2. Schválení programu 13. zasedání ZMH, konaného dne 14.07.2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Program dnešního zasedání zastupitelstva jste všichni obdrželi spolu s materiály 

v elektronické podobě. Má někdo nějaké připomínky nebo doplnění? Pan zastupitel Šimek  

 

Mgr. Rudolf ŠIMEK, člen Zastupitelstva města Havířova (HpH) 

Hnutí pro Havířov má k dispozici právní rozbor, s kterého vyplývá, že koaliční smlouva, která 

byla uzavřena po posledních komunálních volbách a stvrzena 26 podpisy zastupitelů za 

KSČM, Hnutí pro Havířov a politického hnutí ANO a z této smlouvy vyplývá, že koaliční 

smlouva nebyla relevantně vypovězena, tudíž pro nás z toho vyplývá, že k některým bodům 

dnešního zastupitelstva nebudeme hlasovat. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Dál do rozpravy hlásí se někdo? Nikdo, takže pokud nikdo nemá připomínky budeme 

hlasovat o navrženém programu 13. Zasedání zastupitelstva města Havířova. Prosím o 

hlasování. 

 

 

 

 

 

 

http://www.havirov-city.cz/
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Zápis ze 13. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 14.07.2016 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            30 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:                7 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

 

Přijaté usnesení č. 501/13ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 14. července 2016 dle přílohy 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 30, nehlasovalo 7, 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. 10, ale budou zařazeny dvě hodiny od začátku dnešního 

zasedání (tzn. Na 15:00 hod.) 

Usnesení k jednotlivým bodům schváleného programu dnešního zasedání zastupitelstva se 

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

zasedání žádám zastupitele, kteří podají pozměňovací návrh usnesení ke schválení 

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

Hlasování proběhne, až bude zobrazen přesný pozměňující návrh.  

 

 

502/13ZM/2016 

13:10hod. 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 13. zasedání ZMH, konaného  

dne 14.07.2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Zastupitelstvo města Havířova volí jako ověřovatele zápisu o průběhu 13. Zasedání 

zastupitelstva města Havířova konaného dne 14.04.2016 paní Bc. Alenu Olšokovou a pana 

Karla Ďurkáče. Má někdo jiný návrh? Nikdo, Takže dále bych se chtěl zeptat, zda navržení 

členové zastupitelstva paní Bc. Alena Olšoková a pan Karel Ďurkáč tuto nominaci přijímají? 

Děkuji… Děkuji… (mimo mikrofon zastupitelé nominaci přijali)  

Vzhledem k tomu, že jiný návrh nebyl podán a ověřovatelé nominaci přijali nechávám 

hlasovat o předneseném návrhu. Prosím o hlasování. 
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Zápis ze 13. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 14.07.2016 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

 

Přijaté usnesení č. 502/13ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 14.07.2016  

paní Bc. Alenu OLŠOKOVOU 

 pana Karla ĎURKÁČE  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 37, usnesení bylo schváleno. 

 

 

503/13ZM/2016 

13:12hod. 

4. Zpráva o ověření zápisu z 12. zasedání ZMH, konaného dne 27.06.2016  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Návrh usnesení. Zastupitelstvo města Havířova bere na vědomí zprávu ověřovatelek zápisu 

z 12. Zasedání ZMH, konaného dne 27. června 2016. Na 12. Zasedání byly jako ověřovatelky 

zápisu určeny paní Mgr. Stanislava Gorecká a paní Bc. Alena Zedníková. Obě ověřovatelky 

zápis z 12. Zasedání zastupitelstva ověřily a potvrdily svým podpisem, že odpovídá průběhu 

zasedání a přijatým usnesením. Nyní žádám ověřovatelku paní Mgr. Stanislavu Goreckou, 

aby v souladu s jednacím řádem zastupitelstva podala zprávu o ověření správnosti zápisu. 

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO) 

Dobrý den všem. Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, zápis jsem přečetla a protože 

odpovídal průběhu zasedání 12. ZMH a přijatým usnesením, tak jsem stvrdila svým podpisem 

jeho správnost. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Taktéž žádám ověřovatelku paní Bc. Alenu Zedníkovou, aby v souladu s jednacím 

řádem zastupitelstva podala zprávu o ověření správnosti zápisu. 
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Zápis ze 13. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 14.07.2016 
 

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

Dobrý den také všem. Ano, zápis jsem přečetla, ověřila jsem svým podpisem, že je správně 

zapsané 12. Zasedání zastupitelstva města Havířova. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

zastupitelstva? 

Nikdo, takže protože ke zpracovanému zápisu z 12. Zasedání zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 27.06.2016 nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky budeme hlasovat  

o tom, že zprávy ověřovatelek zastupitelstva města Havířova bere na vědomí, prosím  

o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

 

Přijaté usnesení č. 503/13ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelek zápisu z 12. zasedání ZMH, konaného dne 27. června 2016  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 37. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno.  

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. 

 

 

504/13ZM/2016 

13:36 hod. 

5. Změny složení výborů Zastupitelstva města Havířova  

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

o d v o l á v á   …………………… (ČSSD) z funkce člena kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Havířova 

v o l í              …………………….. do funkce člena kontrolního výboru  

Zastupitelstva města Havířova s účinností od 15.7.2016 
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Zápis ze 13. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 14.07.2016 
 

o d v o l á v á   Bc. Pavla Rapanta (ČSSD) z funkce předsedy finančního výboru 

Zastupitelstva města Havířova 

v o l í             …………………………… do funkce předsedy finančního výboru 

Zastupitelstva města Havířova s účinností od 15.7.2016 

o d v o l á v á   Ing. Miloslava Hanuse (KSČM) z funkce člena finančního výboru 

Zastupitelstva města Havířova 

v o l í               Bc. Pavla Rapanta (ČSSD) do funkce člena finančního výboru 

Zastupitelstva města Havířova s účinností od 15.7.2016 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Takže pan zastupitel Martínek. 

 

Ing. Jiří MARTÍNEK, zastupitel města Havířova (ČSSD) 

Dobré odpoledne pane primátore, vážené vedení města, vážení zastupitelé, vážení hosté. Já za 

náš klub navrhuji odvolání člena Kontrolního výboru pana Vladimíra Talagu. Návrh usnesení 

v písemné podobě jsem předal. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Dál se hlásí paní zastupitelka Kočí Palkovská. 

 

Iveta KOČÍ PALKOVSKÁ, členka zastupitelstva města Havířova (ANO) 

Dobré odpoledne vážené dámy, vážení pánové, všichni hosté v sále. My navrhujeme 

protinávrhem v tomto bodu odvolat paní Mgr. Michaelu Horňákovou, zvolit na toto místo 

jako členku Kontrolního výboru paní Mgr. Stanislavu Goreckou. Odvolat pana Vladimíra 

Talagu, zvolit na místo člena Kontrolního výboru pana Ing. Ondřeje Baránka. A co se týká 

funkcí ve výboru finančním, navrhujeme odvolat paní Bc. Darju Tomaniecovou a zvolit jako 

člena Róberta Masaroviče, kterého zároveň požadujeme zvolit do funkce předsedy Finančního 

výboru. Písemný návrh předávám. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Pan náměstek Heczko. 

 

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

Dobrý den dámy a pánové i ode mě, dovolte mi, abych ještě i já provedl jednu úpravu návrhu 

usnesení, který byl součástí materiálu, kde je uvedeno, že odvoláváme z funkce člena 

Finančního výboru Ing. Miroslava Hanuse, abysme.. Chtěl bych navrhnout, aby to nebyl Ing. 

Miroslav Hanus, ale pan David Ondráček. Úpravu usnesení odvolání pana Davida Ondráčka 

z funkce člena Finančního výboru zastupitelstva města. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Technická pan zastupitel Plawny. 

 

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

Žádám o 10 minutovou přestávku. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, vyhlašuji 10 minutovou přestávku. 
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Zápis ze 13. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 14.07.2016 
 

PŘESTÁVKA 

 
10 min. 

 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže budeme pokračovat v jednání zastupitelstva. Přítomno 37, jsme usnášeni schopni, 

budeme pokračovat. Máme otevřenou rozpravu k bodu č. 5, já bych si vzal s dovolením slovo 

a měl bych návrh na usnesení, které by znělo, že ZMH odvolává Vladimíra Talagu z funkce 

člena Kontrolního výboru ZMH, potom by bylo za 2. volí Mgr. Stanislavu Goreckou do 

funkce člena Kontrolního výboru ZMH s účinností od 15.07. Za 3. odvolává Bc. Darju 

Tomaniecovou z funkce člena Finančního výboru ZMH. Za 4. odvolává Davida Ondráčku 

z funkce člena Finančního výboru ZMH a za 5. volí Róberta Masaroviče členem Finančního 

výboru ZMH s účinnosti od 15.07. a navrhuji, abysme o každém návrhu hlasovali odděleně, 

zvlášť. Pan zastupitel Martínek. 

 

Ing. Jiří MARTÍNEK, zastupitel města Havířova (ČSSD) 

V tomto případě stahuji svůj návrh k tomuto usnesení.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Ano, děkuji. Paní zastupitelka Kočí Palkovská. 

 

Iveta KOČÍ PALKOVSKÁ, členka zastupitelstva města Havířova (ANO) 

I my v tomto případě stahujeme původní návrh.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Ano, děkuji. Dál do rozpravy hlásí se někdo? Nikdo, takže já končím rozpravu a budeme 

hlasovat o mém návrhu usnesení.  

Takže nejprve budeme hlasovat o odvolání Vladimíra Talagy z funkce člena Kontrolního 

výboru ZMH. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o odvolání Vladimíra Talagy: 
Pro:                            35 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Pro 35, nehlasovali 2, usnesení bylo schváleno. Teď budeme hlasovat, že volíme Mgr. 

Stanislavu Goreckou do funkce člena Kontrolního výboru ZMH s účinností od 15.07.16. 

Prosím o hlasování. 
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Zápis ze 13. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 14.07.2016 
 

Hlasování o volbě Mgr. Stanislavy Gorecké: 
Pro:                            34 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Pro 34, zdržel se 1, nehlasovali 2, usnesení bylo schváleno. Dále budeme hlasovat o dalším 

návrhu, že odvoláváme Bc. Darju Tomaniecovou z funkce člena Finančního výboru ZMH. 

Máme tam asi nějaký problém technický, takže momentíček počkáme. Takže můžeme, takže 

hlasujeme o odvolání Darji Tomaniecové z funkce člena Finančního výboru ZMH. Prosím o 

hlasování. 

 

Hlasování o odvolání Bc. Darji Tomaniecové: 
Pro:                             6 

Proti:                          26 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Pro 6, proti 26, zdrželi se 3, nehlasovali 2, usnesení nebylo schváleno. Tak dále máme, že 

odvoláváme Davida Ondráčku z funkce člena Finančního výboru ZMH. No takže budeme 

hlasovat o tomto návrhu. 

 

Hlasování o odvolání Davida Ondráčka: 
Pro:                            34 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Pro 34, zdržel se 1, nehlasovali 2, usnesení bylo schváleno. A posledním návrhem je, že 

volíme Róberta Masaroviče členem Finančního výboru zastupitelstva města Havířova 

s účinností od 15.07.2016. Tak můžeme hlasovat. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            31 

Proti:                        2 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 
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Přijaté usnesení č. 504/13M/2016: 

 
Zastupitelstvo města Havířova  
 
o d v o l á v á   pana Vladimíra Talagu (ČSSD) z funkce člena kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Havířova 
v o l í             Mgr. Stanislavu Goreckou (ANO)do funkce člena kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Havířova s účinností od 15.7.2016 
o d v o l á v á   pana Davida Ondráčka (KSČM) z funkce člena finančního výboru 

Zastupitelstva města Havířova 
v o l í               Róberta Masaroviče, MSc. (ANO) do funkce člena finančního výboru 

Zastupitelstva města Havířova s účinností od 15.7.2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Pro 31, proti 2, zdrželi se 2, nehlasovali 2, usnesení bylo schváleno. Tak tím jsme se úspěšně 
prokousali bodem č. 5, tak a přejdeme k bodu č. 6. 

 

 

505/13ZM/2016 

13:44hod. 

6. Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností  

s majetkovou účastí města 
 

 

Průběh rozpravy: 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme 
hlasovat o návrhu usnesení. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            29 
Proti:                        0 
Zdržel se:                 1 
Nehlasoval:              7 
Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

 

Přijaté usnesení č. 505/13M/2016: 
 
Zastupitelstvo města Havířova 
 

n a v r h u j e 

 
podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 
1. v obchodní společnosti ČSAD Havířov, a.s., IČO  45192081                                                                                
    odvolání Bc. Daniela Pawlase  z funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov, a.s.                                                                
    zvolení  Ing. Věroslava Ryšky do funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov, a.s. 
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2. v obchodní společnosti Depos Horní Suchá, a.s., IČO 47677287   

    odvolání  Julia Vidy z funkce člena dozorčí rady  Depos Horní Suchá, a.s.   

    zvolení  Ing. Petra Oborného do funkce člena dozorčí rady Depos Horní Suchá, a.s.   

3. v obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČO  28564111 

    odvolání  Bc. Ivana Bureše z funkce člena dozorčí rady KIC Odpady, a.s.  

    zvolení  Ing. Karla Šlachty do funkce člena dozorčí rady KIC Odpady, a.s.  

 

u k l á d á 

 

zaslat návrhy na odvolání a zvolení zástupců města obchodním společnostem ČSAD Havířov, 

a.s., Depos Horní Suchá, a.s. a KIC Odpady, a.s.   

 

Z: vedoucí OPS 

T: 10.8.2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro    29 , zdržel se    1 , nehlasovalo     7 , usnesení bylo schváleno 

Další bod je bod č. 7 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností Městská 

realitní agentura, s.r.o. a ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

 

 

506/13ZM/2016 

13:46hod. 

7. Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. a ZÁMEK Havířov, s.r.o. 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní zastupitelka Iva Georgiu. 

 

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

Dobrý den vážené dány, vážení pánové, vážení zastupitelé, jen krátce. Chtěla bych říct, že při 

tolika bytech náš jednatel, pan Masarovič, ušetřil 20 mil. Kč. Rozumíme tomu, že je to málo, 

že chcete ušetřit aspoň 40 nebo více? Proto vyměňujete jednatele?  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, beru to jako konstatování, nevím jestli to je dotaz na konkrétní osobu. Je to asi 

řečnická otázka. Dál do rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo, končím rozpravu a budeme hlasovat 

o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            29 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              7 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

 

Přijaté usnesení č. 506/13M/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n a v r h u j e   
 

dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, ke dni konání nejbližší valné hromady  

1. u obchodní společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen „MRA, s.r.o.“)              

odvolání   Róberta Masaroviče, MSc., z funkce jednatele MRA, s.r.o. 

zvolení    Ing. Miloslava Hanuse do funkce jednatele MRA, s.r.o. 

odvolání   Mgr. Rudolfa Šimka z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 

zvolení     Jana Látky do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 

odvolání   Mgr. Ivy Georgiu z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 

zvolení     Martina Porembského  do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 

2. u obchodní společnosti ZÁMEK Havířov, s r.o. (dále jen „ZÁMEK Havířov, s.r.o.“) 

odvolání  Aleše Pawlase z funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

zvolení  Jaroslavy Sloveňákové do funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro    29 , zdržel se    1 , nehlasovalo    7  , usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 8 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností TSH a.s. a HTS, a.s. 

 

 

507/13ZM/2016 

13:54hod. 

8. Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností TSH a.s.  

a HTS, a.s. 
 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

1. změnu stanov obchodní společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem  

Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO: 25375601, zapsané v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále jen „TSH a.s.“) 

v článku 12 „Představenstvo“, odst. 12.2. „Složení, ustanovení a funkční období 

představenstva“, takto: 

bod 12.2.1. nově zní: „Počet členů představenstva je stanoven na 6 (šest).“ 
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2. změnu stanov obchodní společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem  

Havířov-Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01, IČO: 61974706, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1113  

(dále jen „HTS, a.s“.), v článku 12 „Představenstvo“,  odst. 12.2. „Složení, ustanovení  

a funkční období představenstva“ takto: 

bod 12.2.1. nově zní: „Počet členů představenstva je stanoven na 6 (šest).“ 

 

n a v r h u j e                
 

podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů, ke dni konání nejbližší valné hromady 

1. v obchodní společnosti TSH a.s.: 

odvolání   Ing. Ondřeje Baránka z funkce člena představenstva TSH a.s. 

zvolení   Bc. Pavla Rapanta do funkce člena představenstva TSH a.s.  

odvolání  Ivety Kočí Palkovské z funkce člena představenstva TSH a.s.  

zvolení  Vojtěcha Kozáka do funkce člena představenstva TSH a.s. 

zvolení  Alice Hegyi do funkce člena představenstva TSH a.s. 

odvolání   Mgr. Stanislavy Gorecké z funkce člena dozorčí rady TSH a.s. 

zvolení  Miroslava Poláka do funkce člena dozorčí rady TSH a.s. 

 

2. v obchodní společnosti HTS, a.s.: 

odvolání   Bc. Josefa Bělici z funkce člena představenstva HTS, a.s. 

zvolení  Ing. Břetislava Petra do funkce člena představenstva HTS, a.s. 

zvolení  Ing. Václava Wichra do  funkce člena představenstva HTS, a.s. 

odvolání   Bc. Aleny Olšokové z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

zvolení  Evy Radové do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

odvolání   Ing. Petra Špoka z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

zvolení  Bc. Aleny Zedníkové do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

odvolání   Martina Taussiga z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

zvolení  Petra Robosze do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

 

Průběh rozpravy: 

  

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Já bych navrhl v části schvaluje rozšířit toto usnesení a to 

v bodu č. 1 změna stanov společnosti TSH, a.s. a na konec věty bych doplnil text:  

V článku 14 „Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti“ odst. 14.1. „Další 

podmínky výkonu funkce“ bodu 14.1.4. se mění ve větě druhé  

poměr rozdělení zisku mezi představenstvo a dozorčí radu z 1,6 : 1 na 2 : 1 a bod 14.1.4. nově 

zní: „Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za období, kdy vykonávali funkci, kromě 

odměny i tantiéma (podíl na zisku), o jejíž výši rozhoduje valná hromada v souvislosti 

s rozhodnutím o rozdělení zisku. V případě, že valná hromada rozhodne o podílu na zisku 

souhrnnou částkou pro dozorčí radu a představenstvo, bude finanční částka rozdělena 

v poměru 2:1 (představenstvo:dozorčí rada) s tím, že každý člen orgánu má nárok na odměnu  

ve stejné výši.“  

A v bobě č. 2 změna stanov společnosti HTS a.s. by vlastně byl ten text stejný, a na konci 

věty bych doplnil text:   v článku 14 „Všeobecná ustanovení o volených orgánech 

společnosti“ odst. 14.1 „Další podmínky výkonu funkce“  bodu 14.1.4. se mění ve větě druhé 

poměr rozdělení zisku mezi představenstvo a dozorčí radu z 1,66 : 1 na 2 : 1 a bod 14.1.4. 

nově zní: „Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za období, kdy vykonávali funkci, 
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kromě odměny i tantiéma (podíl na zisku), o jejíž výši rozhoduje valná hromada v souvislosti 

s rozhodnutím o rozdělení zisku. V případě, že valná hromada rozhodne o podílu na zisku 

souhrnnou částkou pro dozorčí radu a představenstvo, bude finanční částka rozdělena 

v poměru 2:1   (představenstvo:dozorčí rada) s tím, že každý člen orgánu má nárok na 

odměnu ve stejné výši.“ 

Takže to je můj návrh na doplnění ve schvalovací části. Dál do rozpravy, hlásí se někdo? 

Pan zastupitel Baránek. 

 

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

Dobrý den dámy a pánové. Já jsem původně nad ani nechtěl vystoupit, ale tady teda musím 

zatleskat, protože tady je v přímém přenosu vidět, jak to vlastně teda nějakým způsobem ve 

městě je. A jak to chodí. Je tady návrh v podstatě na zvýšení odměn a zvýšení i počtu 

statutárů vdaných městských společnostech s tím, že my  před rokem a půl nějakým 

způsobem jsme funkci výrobně technického náměstka zrušili a dneska, pokud mohu hovořit 

za TSH je ta společnost jedna z nejlepších finančních kondic, to znamená, já budu určitě proti 

a celý klub ANO taky, protože to je v přímém rozporu tady tohle. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Děkuji, tady se mění poměr reálné výše, představenstvo versus dozorčí rada.  

  

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

Poměr odměn a i počet členů pokud vím v představenstvu by měl být vyšší tak  to je moje 

otázka do budoucna, jestli to tak bude opravdu nebo ne. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Navrhuji zvýšení počtu členů představenstva, ale tady jako co se týče té výše odměn, tam tím, 

že je jeden člen navíc, tak vlastně se mění ten poměr. Jestliže dám příklad částku múžu říct 

hypotetickou 1000 Kč budu chtít rozdělit v poměru 66:1 nebo 2:1tak rozděluju tisícovku 

pořád, jenom v jiném poměru. Tam neměním částku.  

 

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

Proč se má navyšovat počet členů v představenstvech. Nechápu, děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Tak je to rozhodnutí rady a vlastně koalice, myslím si, že obě dvě společnosti byť jsou 

v dobré kondici, tak myslím si, že je čeká do budoucna hodně problémů a když vemu TSH 

víme, že skládkování končí po roce 20 a budeme muset dělat třídění odpadu, HTS stejný 

problém, víme, že se nám odpojujou bytové domy a je potřeba právě, aby noví členové 

pomohli a hledali řešení a jsou tam odborníci, kteří by byli schopni nějakým způsobem přispět 

k rozvoji této společnosti. 

   

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

Můžete je jmenovat ty odborníky, děkuju.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Tak jsou v návrzích, čtete v návrhu usnesení, kdo je navržený a myslím si, že tam jsou mezi 

nima, např. Břetislav Petr rozhodně je odborníkem na danou problematiku, dlouholetý 

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

A dál? 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
A tak máte návrh usnesení a nevím jestli mě chcete zkoušet, já tady řídím schůzi a nevím, já 

pouze navrhuji jsem jeden z členů rady a jsou tam jiní lidé, kteří se touto problematikou 

zajímají. Pan zastupitel Bureš. 

 

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

Dobrý den všem. Nechtěl jsem do toho vstupovat, ale chtěl bych se zeptat, jaký znalec byla 

třeba paní Kočí Palkovská? Takže to je to samé asi.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Děkuji, dál do rozpravy, hlásí se někdo? Paní zastupitelka Kočí Palkovská. 

 

Iveta KOČÍ PALKOVSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Vážený pane bývalý náměstku, já jsem byla úplně stejný odborník, jako vy na své pozici, ale 

já se nechci vzájemně urážet, já bych to jenom ukončila tuhletu diskusi, že my jsme se snažili 

v koalici snižovat počty statutárů ve společnostech a fungovalo to a nebáli jsme se obětovat i 

vlastní řady, ať už to byl Zámek nebo MRA. Teď je to úplně jinak, navyšuje se…. Ať si to 

každý přebere… jak chce… 

  

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Děkuji, dál do rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo se nehlásí do rozpravy, takže já končím 

rozpravu a nejdříve se bude hlasovat o mém návrhu na doplnění usnesení, které tam bylo 

vlastně na obrazovce ukázáno. Jestli můžu poprosit, aby tam bylo ještě jednou zobrazeno,  

aby zastupitelé věděli o čem hlasují. Takže budeme hlasovat o mém návrhu na doplnění  

ve schvalovací části. Dobře, takže budeme hlasovat o tomto návrhu.  

 

Hlasování o návrhu Bc. Pawlase: 
Pro:                            28 

Proti:                        5 

Zdržel se:                 2  

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro    28 , proti   5 , zdržel se    2 , nehlasoval    2  , usnesení bylo schváleno. 

A teď budeme hlasovat o materiálu jako o celku, prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            28 

Proti:                        1 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              6 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 
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Přijaté usnesení č. 507/13M/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

1. změnu stanov obchodní společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem  

    Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO: 25375601, zapsané v  

    obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664  

    (dále jen „TSH a.s.“):  

    v článku 12 „Představenstvo“, odst. 12.2. „Složení, ustanovení a funkční období   

    představenstva“, takto: 

    bod 12.2.1. nově zní: „Počet členů představenstva je stanoven na 6 (šest).“a  

    v článku 14 „Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti“ odst.  

    14.1. „Další podmínky výkonu funkce“ bodu 14.1.4. se mění ve větě druhé  

    poměr rozdělení zisku mezi představenstvo a dozorčí radu z 1,6 : 1 na 2 : 1 a  

    bod 14.1.4. nově zní: 

    „Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za období, kdy vykonávali  

    funkci, kromě odměny i tantiéma (podíl na zisku), o jejíž výši rozhoduje valná   

    hromada v souvislosti s rozhodnutím o rozdělení zisku. V případě, že valná  

    hromada rozhodne o podílu na zisku souhrnnou částkou pro dozorčí radu a  

    představenstvo, bude finanční částka rozdělena v poměru 2:1  

    (představenstvo:dozorčí rada) s tím, že každý člen orgánu má nárok na odměnu  

    ve stejné výši.“ 

 

2. změnu stanov obchodní společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se   

   sídlem Havířov-Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01, IČO: 61974706,   

   zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,    

   vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s“.),  

   v článku 12 „Představenstvo“,  odst. 12.2. „Složení, ustanovení a funkční období   

   představenstva“ takto: 

   bod 12.2.1. nově zní: „Počet členů představenstva je stanoven na 6 (šest).“ a  

   v článku 14 „Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti“ odst. 14.1   

   „Další podmínky výkonu funkce“  bodu 14.1.4. se mění ve větě druhé poměr   

   rozdělení zisku mezi představenstvo a dozorčí radu z 1,66 : 1 na 2 : 1 a bod  

   14.1.4. nově zní: 

   „Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za období, kdy vykonávali   

   funkci, kromě odměny i tantiéma (podíl na zisku), o jejíž výši rozhoduje valná  

   hromada v souvislosti s rozhodnutím o rozdělení zisku. V případě, že valná  

   hromada rozhodne o podílu na zisku souhrnnou částkou pro dozorčí radu a  

   představenstvo, bude finanční částka rozdělena v poměru 2:1  

   (představenstvo:dozorčí rada) s tím, že každý člen orgánu má nárok na odměnu  

   ve stejné výši.“ 

 

n a v r h u j e                
 

podle §  84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, ke dni konání nejbližší valné hromady 

1. v obchodní společnosti TSH a.s. : 

    odvolání  Ing. Ondřeje Baránka z funkce člena představenstva TSH a.s. 
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    zvolení  Bc. Pavla Rapanta do funkce člena představenstva TSH a.s.  

    odvolání Ivety Kočí-Palkovské z funkce člena představenstva TSH a.s.  

    zvolení Vojtěcha Kozáka do funkce člena představenstva TSH a.s. 

    zvolení Alice Hegyi do funkce člena představenstva TSH a.s. 

    odvolání  Mgr. Stanislavy Gorecké z funkce člena dozorčí rady TSH a.s. 

    zvolení Miroslava Poláka do funkce člena dozorčí rady TSH a.s. 

 

2. v obchodní společnosti HTS, a.s. : 

    odvolání  Bc. Josefa Bělici z funkce člena představenstva HTS, a.s. 

    zvolení Ing. Břetislava Petra do funkce člena představenstva HTS, a.s. 

    zvolení Ing. Václava Wichra do  funkce člena představenstva HTS, a.s. 

    odvolání  Bc. Aleny Olšokové z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

    zvolení Evy Radové do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

    odvolání  Ing. Petra Špoka z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

    zvolení Bc. Aleny Zedníkové do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

    odvolání  Martina Taussiga z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

    zvolení Petra Robosze do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.  

 

  

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro    28 , proti   1 , zdržel se    2 , nehlasoval    6  , usnesení bylo schváleno. 

Bod č. 9 - Delegace zástupců statutárního města Havířova na valné hromady obchodních 

společností s majetkovou účastí města 

 

 

508/13ZM/2016 

13:56hod. 

9. Delegace zástupců statutárního města Havířova na valné hromady  

    obchodních společností s majetkovou účastí města 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            30 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              7 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 
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Přijaté usnesení č. 508/13M/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

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 bodu 1 a 4  takto: 

1. ČSAD Havířov, a.s., IČO 45192081, členy ZMH: 

    Soňu Ryšánkovou Dosedělovou, nahradníka Ing. Karla Šlachtu 

4. KIC Odpady, a.s., IČO 28564111, členy ZMH:  

    Bc. Pavel Rapanta, náhradníka Ing. Eduarda Heczka 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘESTÁVKA 

 
01:05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



19 
Zápis ze 13. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 14.07.2016 
 

10. INTERPELACE 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím o prezenci. Takže budeme pokračovat v jednání, je nás přítomno 36, jeden se 

neprezentoval, pan zastupitel Hrabčák a ten se omlouval z dalšího jednání. Takže máme bod 

č. 10 interpelace, takže já otevírám rozpravu k interpelacím. Paní zastupitelka Gorecká.  

 

 

INTERPELACE č. 1        MMH/66 761/2016  

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO) 

Ještě jednou dobré odpoledne všem, já bych měla jednu, asi jednoduchou otázku pro vedení 

města. Doslechla jsem se, že by snad měli být odvoláni ředitelé městských firem nebo 

některých příspěvkových organizací. Navíc jsem se doslechla, že teda jednu z pozic ředitelů, 

konkrétně SSRZ by měl nově zastávat pan Bc. Bureš. Je to pravda? Můžete mi k tomu něco 

říct?  

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Nevím co to je za informace po městě, já za sebe musí říct, že jsme o pozicích ředitelů na 

žádných městských společnostech zatím nejednali a takový zatím požadavek na mě vznesen 

zatím nebyl v tuto chvíli. Řešila se tady změna koalice, dneska jsme řešili dozorčí rady a 

představenstva, ale o této záležitosti nějak se, a to můžu tady zodpovědně říct, jsem se 

s nikým tady jako nebavil a nikdo mě neoslovoval. Ale neříkám, že něco takového nemůže 

nastat. Nevím, co bude zítra. V tuto chvíli ale není nic na pořadu dne.  

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO) 

Mě by spíš zajímalo, jestli pan Bc. Bureš bude ředitelem SSRZ. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Nedokážu vám na toto odpovědět, protože není to na pořadu dne tato otázka v tuto chvíli.  

O tom rozhoduje ZMH, RMH, může být cokoliv, stát se na světě,  

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO) 

Můžu dostat odpověď do 30 dnů písemně? Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Určitě, dostanete odpověď, že k dnešnímu dni nebylo nijak rozhodnuto. Ale samozřejmě 

odpovíme vám písemně.  

Paní zastupitelka Zedníková. 

 

 

INTERPELACE č. 2        MMH/66 763/2016 

 

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

Dobrý den ještě jednou. Já bych chtěla využít toho, že tady vidím mezi dalšími paní Ing. 

Mayerovou. Já bych chtěl jenom zareagovat na to, jak ona velmi rychle zareagovala na moji 

připomínku, kterou jsem vznesla na mojí první radě, kde jsem byla přítomna. Takže bych 

chtěla poděkovat, že se velmi rychle dal do pořádku park na Nábřeží, který po těch deštích, 

které jsme tady měli před měsícem, nevypadal pěkně. Stezka byla taková celá škaredá a paní 

inženýrka mě hned druhý den informovala o tom, jak bude vypadat harmonogram úklidových 
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prací. Opravdu já tam chodím denně, téměř denně, takže teď je to tam moc hezké  a příjemně 

se tam prochází. A ne jenom mi. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Také děkujeme, jsme rádi, že můžeme někdy aji pochválit, že většinou na nás na magistrátě je 

pořád nějaká kritika, tak jsem rád, že občas se umíme pochválit a že to jsou schopni lidé říct.  

Dokavaď se nepřihlásí někdo ze zastupitelů, tak tady jedna…a paní zastupitelka Olšoková. 

 

 

INTERPELACE č. 3        MMH/66 764/2016 

 

Bc. Alena OLŠOKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO) 

Dobrý den všem přeji. Já bych jenom opakovaně chtěla vyzvat zastupitele pana Bureše, pana 

Hrabčáka, který už není přítomen a slečnu Tomaniecovou, aby se vzdali svých 

zastupitelských mandátů, protože skládali slib za hnutí ANO. Dneska už u našeho stolu 

nesedí. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, takže mám tady zatím přihlášeného jednoho občana, nikdo ze zastupitelů se zatím 

nehlásí, takže já ho vyzvu. Je to pan Radslav Masný a obsah interpelace bude cena tepla 

v Havířově.  

 

 

INTERPELACE č. 4        MMH/66 766/2016 

 

Radslav MASNÝ, občan Havířova 

…………………………………….. 

Dobré odpoledne, předpokládám, že interpelace pro občana trvají 3 minuty, já se obávám, že 

to bude trošku delší. Kdyby jste byl tak velkorysý a nechal mě hovořit o dvě nebo tři minuty 

déle. Já když jsem tady byl předposledně, protože na poslední zastupitelstvo jsem radši nešel, 

když jsem slyšel a četl v novinách co se tu bude dít, jakože se potom ve finále nic nedělo. 

Jsem tady raději nešel z toho důvodu. Dostal jsem odpověď, já jsem si totiž myslel, že už tady 

nepůjdu, ale dostal jsem odpověď takovou, že jsem si řekl, tak tady ještě jednou zajdu, 

naposledy, to vám slibuju. Ať už ta další odpověď bude jakákoliv. Podělím se s vámi o větu, 

která mě potěšila. Vážený pane ing. Váš zájem o problematiku teplárenství ve městě havířově 

nás velmi potěšila. Tak jsem vám přišel udělat znovu radost. Problematika tepla ve městě 

Havířově je opravdu složitá. Já jsem dostal reakci na svou interpelaci, která mě neuspokojila, 

kdy v té odpovědi, kterou se pokusím rozebrat, jsou tam informace, které jsou, já nechci 

použít slovo mlživé, ale použiju třeba méně informované, což mě překvapuje z důvodu toho, 

že je to podepsané ředitelem společnosti. Takže, já na úvod jenom řeknu toto. Kdysi existoval 

Bytový podnik Havířova a Bytový podnik Havířov se rozdělil na MRA a HTS. Ten účel byl 

proto, aby se zachovala cena nájemného ve městě relativně levná a aby se udržela cena tepla 

relativně levná. Bývalo zvykem, že město hlídalo, teď mluvím o teplárenství o teple, bývalo 

zvykem, že město hlídalo cenu tak, aby byla co nejnižší a proto nepožadovalo od společnosti 

ani dividendy. Pochopil jsem z odpovědi, kterou jsem dostal, že společnost vykazuje zisk 

někde mezi 3 – 5% kapitálového jmění společnosti, nedostal jsem konkrétní číslo, tedy můžu 

počítat. Kapitálové jmění společnosti 344 mil. Kč 5% odhadem zisk někde mezi 10 – 18 mil. 

Kč dokážu si odhadnout, že dividendy městu ze společnosti tvoří cca 10 mil. Kč ročně. To je 

můj hrubý odhad, myslím si, že nebudu daleko od pravdy. Bývalo zvykem, že to město si ty 

peníze nebralo, nechávalo je ve společnosti respektive a hlídalo cenu tepla. Na odpověď proč 
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roste cena tepla mi bylo vysvětleno, že je to  z důvodu úbytku obyvatel a rostoucího počtu 

prázdných bytů. Mám tomu rozumět tak, že město nesaturuje byty? Tomu nerozumím. 

Protože pokud netemperujete byty, pak vám vzniknou jiné a jiné problémy s tím spočívající. 

To znamená já jsem přesvědčený o tom, že tohle význam na cenu tepla nemá. Nevěřím tomu, 

že když je nějaký byt prázdný, že o to méně účtuje HTS třeba MRA nebo jiné. Mám tady 

vysvětleno dál, že klesá odběr GJ z důvodů odpojení řady klientů. To si myslím, že je vážný 

problém, který má HTS do budoucna. Protože s tou politikou, která momentálně je, s tou 

cenou tepla která je městu reálně hrozí, že někteří velcí odběratelé můžou časem přemýšlet 

nad tím, že se odpojí od HTS a půjdou na alternativní zdroje. Já sii jen přeju ať se to nestane, 

protože v tu chvíli vše výrazně poroste cena tepla. Můžu spekulovat, ale nechci to říkat. Můžu 

spekulovat, kteří velcí odběratelé v tuto chvíli nad tímto krokem uvažují. Kde je podle mě 

důvod? Já vám řeknu kde je důvod. Kde já si myslím, že je jeden z důvodů, proč HTS má 

teplo výš, než by měla mít. Já si myslím, že hlavním důvodem je nákup ceny tepla od 

společnosti VEOLIA. Bývalo zvykem, že HTS kupovala od VEOLIE za jednosložkovou cenu 

tepla. To vám nic moc neříká. Jednosložková cena tepla skutečně promítá veškeré náklady 

společnosti a zisk tedy výrobce do ceny. Momentálně však HTS nějakou dobu nakupuje za 

dvousložkovou cenu tepla, což v praxi znamená to, že měsíčně je jí fakturován fix, ať je teplo 

nebo zima, prostě jde ji fix plus dodatečné faktury za skutečný odběr tepla. Já jenom můžu 

zase spekulovat, kolik představuje ten fix. Ten fix představuje z mého pohledu částku někde 

mezi 70-100 mil. Kč ročně, které bude HTS automaticky platit plus potom nějaké množství 

tepla. Plus další dodatečné faktury. Co  to v praxi znamená? Dvousložková cena tepla je 

strašně výhodná pro odběratele, tedy pro  město ve chvíli kdy jsou dlouhé zimy. Ve chvíli, 

když jsou teplé zimy, jako je v tuto chvíli už dva roky teď co se děje, je pro dodavatele 

výhodná dvousložková, pro odběratele nikoliv. Protože neplatíte skutečně odebraná množství. 

Platíte ten fix. Snažím se tím říct, že doporučuju nově příchozím členům do představenstva a 

dozorčí rady, aby se podívali na to, co já mám napsáno jako bod interpelace. Nicméně nevím, 

zda mám jako občan právo tuto informaci získat. Kdo a kdy přistoupil ke změně 

z jednopoložkové ceny tepla na dvousložkovou cenu tepla. Kdo a kdy a jak je definována 

fixní cena v té smlouvě mezi VEOKIÍ a HTS. Protože tam bude zakopaný pes. Já vám to 

vysvětlím jinak ještě. Existuje matematický vzorec, kde 1/3 ceny tepla je  tvořená, tvoří 

surovina, 1/3 ceny tvoří zisk a náklady výrobce a 1/3 ceny tepla tvoří zisk a náklady 

distributora. V praxi to znamená, jestli máte cenu tepla někde zhruba 500 Kč/GJ, že nějakých 

170 Kč/GJ tvoří cena uhlí na vstupu, 170 Kč/GJ tvoří náklady a zisk VEOLIE  

a170 Kč/GJ tvoří náklady a zisk HTS. Ten problém nastává v situaci, která je teď, kdy cena 

uhlí snížila na světových trzích o 50 %. To znamená, ta cena uhlí zlevňuje to teplo na zhruba  

85 Kč/GJ. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já bych poprosil, protože už bylo 7 minut. 

 

Radslav MASNÝ, občan Havířova 

…………………………………….. 

Já jsem vás na začátku žádal, aby jste mě nechal 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já vím, ale, dobře já ještě vám dám 3 minuty. 10 minut myslím si, že to stačí na tu interpelaci. 

Protože zase na druhou stranu, přednášku bychom tady neradi slyšeli. 
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Radslav MASNÝ, občan Havířova 

…………………………………….. 

Já vím, ale já mám za to, pane primátore, včetně vaší odpovědi, že ani vy se v té problematice 

nevyznáte. Já se vám snažím říct, co je za problém, který může teoreticky vzniknout. To 

znamená já teďkom v tuto chvíli dám body pro interpelaci, kdy čekám, že na některé nemám 

právo dostat odpověď nebo nemusím dostat odpověď, na některé můžu dostat odpověď. Tu 

prvou jsem řekl. Kdo a kdy přistoupil ke změně z jednopoložkové na dvoupoložkovou cenu.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já vás teďko přeruším, protože s technickou chce vystoupit paní zastupitelka Alice Hegyi. 

 

Alice HEGYI, členka Zastupitelstva města Havířova(KSČM) 

Dobrý den, Alice Hegyi. Chtěla bych požádat, aby mohlo zastupitelstvo odsouhlasit, zda 

může být pokračováno v téhle přednášce.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji. Takže budeme hlasovat kdo je pro, aby občan Radslav Masný mohl pokračovat 

ve své interpelaci. Takže kdo je pro? 

Pro   28, proti   3, zdrželi se    4, nehlasovali 2. Můžete pokračovat. Prosím. 

 

Radslav MASNÝ, občan Havířova 

…………………………………….. 

Dotaz číslo dvě: neuvažujete na přistoupení zpět na jednosložkovou cenu tepla s 

dodavatelem? Která je, já tvrdím, průkaznější.  

Dotaz číslo tři, na který si myslím, že byste se mohli podívat. Jak konkrétně (v odpovědi na 

interpelaci mám, že HT snížila své fixní náklady) snížila. 

Tady na toto se raději ptát nebudu, takže poslední dotaz. Kdy naposledy kontroloval 

energetický regulační úřad cenu tepla HTS. Já jenom podotýkám, že to funguje, aspoň z toho 

co vím, to funguje tak, že nemusí management nebo ředitel nebo jednatel společnosti HTS 

automaticky přistoupit na zvýšení ceny tepla od odběratele. Pokud se mu to nezdá, může 

rozporovat tu cenu u energetického regulačního úřadu. Já se ptám, jestli byl tento krok aspoň 

učiněn. Děkuji 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře děkuji, samozřejmě vám odpovíme písemně, protože v tuto chvíli vám jistě nikdo není 

schopen adekvátně a zodpovědně odpovědět o co žádáte. Takže odpovíme v zákonné lhůtě.  

Dále se hlásí pan zastupitel Baránek.  

 

 

INTERPELACE č. 5        MMH/66 769/2016 

 

BARÁNEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Dobrý den ještě jednou. Já jsem, díky tomu, že jsem byl ještě místopředseda TSH a ta 

společnost za rok a půl mi poměrně leží na srdci, tak bych rád nějakým způsobem předestřel, 

co se tam za ten roka a půl nějakým způsobem událo a rád bych taky ještě poděkoval. To 

znamená, my před tím rokem a půl, když jsme s vedením té firmy se bavili o tom, jakým 

způsobem ta společnost má pokračovat, tak jsme chtěli, abychom vybudovali moderní 

společnost, kde budou zaměstnanci rádi a hrdí na to, že pracují tam. Protože ať je to jak chce, 

patří tato společnost k jedním největším zaměstnavatelům v Havířově, k dnešnímu dni cca 

130 lidí. A my jsme zdědili takovou jakoby trochu Popelku. Je tam hodně činností, které 
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jakoby tato společnost odvádí a my jsme chtěli ty podmínky srovnat. My jsme chtěli srovnat 

s firmami ostatními městskými, jako je HTS, jako je Zámek a jako aby v podstatě ti lidi tam 

byli spokojeni. Zrušili jsem v prvním kroku pozici výrobně technického náměstka, jako dá se 

říct politickou trafiku, podařilo se nám prosadit zvýšení platů zaměstnanců, na základě 

rozhovorů se zaměstnanci jsme jim a to si dovolím říct, že se podařilo vybudovat společnými 

silami, důstojné zázemí, to znamená nové šatny, které tam vznikají, tak teď mají být předány 

k užívání, pásku zřejmě bude stříhat někdo jiný, nicméně to není důležité. Důležité je, že tady 

toto bylo prosazeno. Zásadním způsobem jsme zabránili nesystémovým čerpáním prostředků, 

které tam byly k dispozici pro různé zájmové skupiny a spolky a podařilo se nám tyto 

prostředky nasměrovat s rozhodnutím představenstva do školek a škol. Tyto školy a školky, 

kde jim bylo pomoženo v podstatě poznáte poměrně jednoduše, protože tam bude viset 

cedulka partner TSH pomáhají. Co se týče nějakých prognóz a vývoje té společnosti do 

budoucna, tam bych chtěl poděkovat panu předsedovi Gongolovi a ostatním partnerům, 

protože v podstatě se snažíme o to, aby ta společnost se rozvíjela dál a podařilo se nám tam 

oživit myšlenku třídící linky na směsný komunální odpad, kterou bychom rádi  nějakým 

způsobem prosadili a uvedli v život, protože za a) nás k tomu nutí nějakým způsobem 

legislativa za b) odpady v podstatě jediná komunita, kterou ten Havířov jakoby má je dobře, 

že to má pod svojí zprávou, navíc to plně koresponduje s našim programovým prohlášením, 

co se týče rozvoje zaměstnanosti a ekologie. Takže, ještě jednou bych chtěl poděkovat a budu 

se těšit, že nové vedení bude postupovat v takovém směru, který by měl být řádný a správný a 

musím říct, že je budeme pozorovat bedlivě. Děkuju vám.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Kozák. 

 

Vojtěch KOZÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den Kozák ČSSD, já bych chtěl jenom apelovat slova pana Baránka. Za minulého 

vedení, než jste tam byli vy, rekonstrukce šaten už byla dávno připravena, vy jste jenom 

pokračovali v daném projektu, takže jste něco možná vybudovali, nevíme. A druhá věc, že 

opravdu teďka zaměstnanci budou spokojeni, když už tam nebudete.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dál do rozpravy hlásí se někdo? Takže poslední možnost přihlásit se do interpelací. 

Občané nejsou žádní přihlášení, takže pokud už ne, takže já končím rozpravu a tím máme 

vyčerpaný celý program, máme 15:22 a končím 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

děkuji vám za aktivní účast 
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KONEC 

 
15:22 minut 

 

 

 

 

 

 
V Havířově dne: 25.07.2016 

Zapsala: Vladimíra Mikulášová   

    referentka kanceláře primátora                           ……………………………………… 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 
Příloha č. 1 -  prezenční listina (8 listů) 

Příloha č. 2 -  Materiály pro 13. zasedání ZMH (originály včetně svolání) 
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O  V  Ě  Ř  E  N  Í 
 

zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 14.07.2016 

v sále Kulturního domu RADOST 
 ___________________________________________________________________________ 

 

      Ověřil/la jsem zápis ze 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

          konaného dne 14. července 2016 v sále Kulturního domu RADOST. 

 

 Potvrzuji svým podpisem, že zápis odpovídá průběhu zasedání  

 a přijatým usnesením. 
 

 

 

 

Bc. Alena OLŠOKOVÁ v. r.               

členka Zastupitelstva města Havířova                                …………..………………………. 

 

 

 

Karel ĎURKÁČ v. r. 

členka Zastupitelstva města Havířova                                 .…………..………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….....                             ...…..…….……………………... 

 

Bc. Daniel PAWLAS v. r.                   Ing. Karel ŠLACHTA v. r. 

primátor města                                                            náměstek primátora  

                                                                   pro hospodářský rozvoj  
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PROTOKOL O NAHLÍŽENÍ DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 

13. zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného 14.07.2016 
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………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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