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Zápis z 9. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 25.01.2016 
 

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže vážené dámy, vážení panové a vážení hosté. Máme právě 13:01 a oficiálně zahajuji 9. 

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 39 členů, je nás tedy nadpoloviční většina, takže dnešní zasedání je schopno 

se platně usnášet. Z nepřítomných členů zastupitelstva města se omluvili: Paní zastupitelka 

Tomaniecová, čerpá řádnou dovolenou, paní zastupitelka Želinská, také čerpá řádnou 

dovolenou a paní PaedDr. Halíková, ta je v poslanecké sněmovně a paní zastupitelka 

Zedníková, mám informaci, že se dostaví v průběhu zasedání cca za 15 min. 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. 

 

 

 

356/9ZM/2016 

13:04hod. 

1. Schválení předsednictva 9. zasedání ZMH dne 25.01.2016 
 

                                                                 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Návrh usnesení zastupitelstvo města Havířova schvaluje předsednictvo 9. zasedání ZMH, 

konaného dne 25.01.2016 ve složení Daniel Pawlas, primátor města, Eduard Heczko, 

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

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

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

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

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

 

 

Hlasování o předsednictvu: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 356/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.01.2016 

ve složení: 
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Zápis z 9. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 25.01.2016 
 

Bc. Daniel Pawlas, primátor města  

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

Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 

Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, jeden nehlasoval, usnesení bylo schváleno. Konstatuji, že bylo předsednictvo 

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 loňském roce zasedala 24 x a bylo přijato celkem 

1270 usnesení a v roce letošním zasedala 1x a na této schůzi bylo přijato 59 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. 28. 

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

ochrany dětí, která v loňském roce zasedala 6x. Z každé schůze této komise je pořizován 

zápis, který je založen na odboru kancelář primátora. Nyní přistoupíme ke schválení 

programu dnešního zasedání. 

 

 

357/9ZM/2016 

13:07hod. 

2. Schválení programu 9. zasedání ZMH dne 25.01.2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

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

doplnění nemá, přistoupíme k hlasování. Prosím o hlasování. 

 

 

Hlasování o návrhu programu: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

 

 

http://www.havirov-city.cz/
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Zápis z 9. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 25.01.2016 
 

Přijaté usnesení č. 357/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25. ledna 2016 

dle přílohy 

                                                                              

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, jeden nehlasoval, 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. 29, 

ale budou zařazeny dvě hodiny od začátku dnešního zasedání (cca 15:00hod.) Usnesení k 

jednotlivým bodům schváleného programu dnešního zasedání zastupitelstva se schvalují 

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

žádám zastupitele, kteří podají pozměňovací návrh usnesení ke schválení hlasováním, aby jej 

neprodleně předali obsluze hlasovacího zařízení pro zapsání na plátno. Hlasování proběhne, 

až bude zobrazen přesný pozměňovací návrh. 

 

 

 

358/9ZM/2016 

13:09 hod. 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 8. zasedání ZMH, konaného  

    dne 25.01.2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Návrh usnesení. Zastupitelstvo města Havířova volí jako ověřovatele zápisu o průběhu 9. 

zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.01.2016 paní Bc. Moniku 

Havlíčkovou a pana Miroslava Polaka. Má někdo jiný návrh? Nevidím. Takže dále bych se 

chtěl zeptat, zda navržení členové zastupitelstva paní Bc. Monika Havlíčková a pan Miroslav 

Polak tuto nominaci přijímají? Ano, děkuji. Ano, děkuji. Vzhledem k tomu, že jiný návrh 

nebyl podán a ověřovatelé nominaci přijali, nechávám hlasovat o předneseném návrhu. 

Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o zvolení ověřovatelů: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3     

Přítomno celkem 40 členů 
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Zápis z 9. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 25.01.2016 
 

Přijaté usnesení č. 358/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 25.01.2016  

 

paní Bc. Moniku HAVLÍČKOVOU  

pana Miroslava POLAKA  

                                                                            

 

359/9ZM/2016 

13:11hod. 

4. Zpráva o ověření zápisu z 8. zasedání ZMH, konaného dne 14.12.2015  
        

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Zastupitelstvo města Havířova bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 8. zasedání ZMH, 

konaného dne 14. prosince 2015. Na 8. zasedání ZMH byli jako ověřovatelé zápisu určeni  

paní Bc. Darja Tomaniecová a pan Bc. Radim Hanzel. Oba ověřovatelé zápis z 8. zasedání 

zastupitelstva ověřili a potvrdili svým podpisem, že odpovídá průběhu zasedání a přijatým 

usnesením. Vzhledem k tomu, že je paní Bc. Tomaniecová z dnešního jednání omluvena 

zprávu o ověření zápisu z 8. zasedání ZMH v jejím zastoupení podá pan  zastupitel Bc. Josef  

Bělica. Žádám tedy pana Bc. Josefa Bělicu, aby v souladu s Jednacím řádem ZMH podal 

zprávu o ověření správnosti zápisu za paní Tomaniecovou. 

 

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

Vážený pane primátore, vážení zastupitelé, dámy a pánové. Paní Tomaniecová zápis 

zkontrolovala, svým podpisem potvrdila jeho správnost a tudíž tento zápis považuje za 

schválený a správný. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. A nyní žádám ověřovatele pana Bc. Radima Hanzela, aby v souladu s Jednacím 

řádem ZMH podal zprávu o ověření správnosti zápisu. 

 

Bc. Radim HANZEL, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den pane primátore, dobrý den vážení zastupitelé. Zápis z 8. zasedání ZMH jsem 

přečetl a jeho správnost jsem stvrdil svým podpisem. 

 

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 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 14.12.2015 nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, budeme hlasovat o 

tom, že zprávu ověřovatelů ZMH bereme na vědomí. Prosím o hlasování. 
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Zápis z 9. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 25.01.2016 
 

Hlasování o zprávě ověřovatelů: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č.  359/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 8. zasedání ZMH, konaného dne 14. prosince 2015  

                                                                             

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Do každého zápisu je možno nahlédnout na oddělení kanceláře primátora Magistrátu města 

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

uvedené v § 16, odst 3 a § 17 zákona o obcích. 

 

 

 

360/9ZM/2016 

13:13hod. 

5. Kontrola plnění usnesení ZMH 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Návrh usnesení. 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. Prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Má 

někdo k tomuto materiálu nějaké připomínky? Pokud nemá, budeme tedy hlasovat o 

předloženém materiálu. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o kontrole plnění usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

 

 



7 
Zápis z 9. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 25.01.2016 
 

Přijaté usnesení č. 360/9ZM/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:  

úkoly: krátkodobé (tabulka 05.01.) 

 

242/6ZM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rekonstrukce MK Anglická“       

334/8ZM/2015 Žádost o změnu účelu dotace poskytnuté Nemocnici s poliklinikou Havířov 

 

úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.02.) 

 

979/21/ZM/05 Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR do majetku města 

536/10/ZM/08 Výkup částí pozemků parc. č. 1078/16  a  1078/15,  k.ú. Bludovice                

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

úkoly: krátkodobé (tabulka 05.01.) 

 

118/4ZM/2015 Vypořádání dokončené stavby „Chodník ul. Frýdecká, rekonstrukce  

stávajícího a výstavba nového - 1. etapa“     

217/6ZM/2015 Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově a poskytnutí věcného daru PČR 

Havířov  

229/6ZM/2015 Prodej části pozemku parc.č. 4227, k.ú. Havířov-město          

287/7ZM/2015 Úplatný převod parkoviště městu, na části pozemků k.ú. Havířov 

– město,parc. č. 425/2 a 441, od společnosti TURČINA s. r. o.                  

292/7ZM/2015 Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ 

– umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol  

293/7ZM/2015 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015  

sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní 

dotace a dary“ 

304/7ZM/2015 Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2015   

315/8ZM/2015 Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově a poskytnutí věcného daru JSDH 

Havířov Město 

320/8ZM/2015 Prodej části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá   

328/8ZM/2015 Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji“ 

     332/8ZM/2015 Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 v rozpočtu 

odboru školství a kultury 

336/8ZM/2015 Nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací města Havířova 

340/8ZM/2015 Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova 
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Zápis z 9. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 25.01.2016 
 

v roce 2015 změna usnesení 

346/8ZM/2015 Příprava výběrového řízení Moravskoslezského kraje na dopravce k zajištění 

dopravní obslužnosti oblasti „Karvinsko a Orlovsko“ veřejnou linkovou 

dopravou a změna způsobu financování   

347/8ZM/2015 Dodatek č. 3 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně 

souvisejících kanalizací (statutární město Havířov – SmVaK Ostrava a.s.) 

 

úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.02.) 

 

781/14/ZM/09 Dar pozemků k.ú. Šumbark, pro účely realizace stavby 

„Okružní  křižovatka silnice II/479 s MK Anglická Havířov - Šumbark“  

1289/24/ZM/10 Dohoda o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod-  

„Příprava území po ukončení hornické činnosti- polyfunkční území areálu 

bývalého dolu Dukla“ a uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, jeden nehlasoval, usnesení bylo schváleno. A nyní přistoupíme k projednávání 

jednotlivých bodů jednání dle schváleného programu. Máme bod číslo 6. 

 

 

 

361/9ZM/2016 

13:14hod. 

6. Prominutí části poplatku a úroku z prodlení – Libuše Nitrová     
 

 

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:                            36 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 361/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  
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Zápis z 9. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 25.01.2016 
 

 

 

s c h v a l u j e  

 

prominutí části poplatku a úroku z prodlení ve výši ………………..  p. Libuši Nitrové, t.b. 

…………………… pod podmínkou, že na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude 

zbylá část poplatku z prodlení, tj. ……………….  jmenovanou řádně uhrazena  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

 

 

362/9ZM/2016 

13:14hod. 

7. Záměr prodeje pozemků v kat. území Havířov-město na výstavbu  

    restaurace KFC 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            27 

Proti:                        0 

Zdržel se:                   12 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 362/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

   

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

2
, parc.č. 

2199 o výměře 114 m
2 

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

2
, v kat. území 

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

(přesná výměra bude stanovena až na základě 

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

29391903 za účelem výstavby  restaurace rychlého občerstvení KFC  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 27, zdrželo se 12, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 
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Zápis z 9. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 25.01.2016 
 

363/9ZM/2016 

13:15hod. 

8. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4085/5, k.ú. Havířov-město 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 363/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo  města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

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

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

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

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

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 

 

 

364/9ZM/2016 

13:17hod. 

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

    zřízení pozemkové služebnosti 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení.  
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Zápis z 9. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 25.01.2016 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 364/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo  města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

- prodej části pozemků parc.č. 952 o výměře cca 276 m
2 

a  parc.č. 951/1 o výměře cca 114 m
2
,  

celkem cca 390 m
2 

v kat. území Havířov-město (přesná výměra bude určena na základě 

geometrického zaměření) společnosti AUTO TOMAN, s.r.o., Havířov, Dlouhá  65, IČO 

47974915,  za účelem umístění zpevněné plochy, komunikace a technické infrastruktury 

v rámci rekonstrukce stávajícího autosalonu a to za cenu v místě a čase obvyklou 500,- Kč/m
2  

( tj. cca 195 000,- Kč) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku + DPH za podmínky, 

že  pískoviště a vybavení dětského hřiště bude přesunuto společností AUTO TOMAN , s.r.o., 

na místo určené zástupcem odboru komunálních služeb před započetím jakýchkoliv prací na 

pozemku 

 

- zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířov, k části 

pozemku parc.č. 930,  k.ú. Havířov-město  v majetku povinného společnosti  

AUTO TOMAN, s.r.o., Havířov, Dlouhá  65, IČO  47974915, spočívající v umístění pěší 

komunikace za jednorázovou úhradu ve výši  3 000,- Kč + DPH (výměra cca 40 m
2
) 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  30.6.2016 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 

 

 

365/9ZM/2016 

13:18hod. 

10. Prodej částí pozemků parc.č. 485/1, parc.č. 511/23 a parc.č. 511/66,  

      k.ú. Bludovice  
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Zápis z 9. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 25.01.2016 
 

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:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 365/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

prodej částí pozemků parc.č. 485/1, ost. plocha, neplodná půda , parc.č. 511/23, ostatní 

plocha, zeleň a parc.č. 511/66, ostatní plocha , zeleň o celkové výměře cca 450 až 500 m
2
,  

kat. území Bludovice ( výměra bude určena na základě geometrického zaměření) panu 

Jaromíru Janečkovi, bytem ……………….., za účelem zřízení předzahrádky, dětského hřiště 

a k zajištění přístupu k zadní části budovy,  a to  u pozemků parc.č. 485/1  

a parc.č. 511/66 za cenu v místě a čase obvyklou 440,- Kč/m
2 

 a u pozemku parc.č. 511/23 

za cenu v místě a čase obvyklou 390,- Kč/m
2  

(tj. cca 218 400,- Kč) + 1 700,- Kč za 

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

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  30.6.2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, 1 se zdržel, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 

 
 

366/9ZM/2016 

13:19hod. 

11. Darování  pozemků v k.ú. Šumbark  Moravskoslezskému kraji v rámci  

      vypořádání stavby „Okružní křižovatka sil. II/479 a ul. Anglická  

      v Havířově – Šumbarku“  
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Zápis z 9. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 25.01.2016 
 

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:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 366/9ZM/2016:      

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

v rámci vypořádání dokončené stavby „Okružní křižovatka sil. II/479 a ul. Anglická 

v Havířově – Šumbarku“ darování  pozemků v majetku  statutárního města Havířova v k.ú. 

Šumbark, parc. č. 2458/3 a 2458/5 o celkové výměře 233 m
2
, zastavěných částí kruhového 

objezdu sil. II/479, jehož vlastníkem je Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 117,  

702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, ul. 

Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČO: 000 95 711   

 

p o v ě ř u j e 

 

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

darovací smlouvy  

                                                                                                               

                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                T:  30. 6. 2016  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

367/9ZM/2016 

13:20hod. 

12. Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 444/5, k.ú. Bludovice   
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Zápis z 9. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 25.01.2016 
 

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:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 367/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e  

 

odkoupení  pozemku parc.č. 444/5, lesní pozemek o výměře 295 m
2
, k.ú. Bludovice v majetku 

společnosti VOS plus s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Místek, F. Čejky 427, IČO: 14613948,  

za kterou nabídku učinila Ing. Hana Sazovská, insolvenční správkyně. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 

 

 

368/9ZM/2016 

13:21hod. 

13. Výkup podílů pozemků zapsaných na LV č. 1645 a LV č. 1655,  

      k.ú. Šumbark            
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 
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Zápis z 9. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 25.01.2016 
 

Přijaté usnesení č. 368/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. od vlastníků: pana Karla Stavinohy, bytem ……………………, pana Jana Stavinohy, 

bytem ……………………. a paní Aleny Guňkové, bytem …………………… 

- výkup jejich podílů ve výši 17/780, zapsaných na LV č. 1645,  kat. území Šumbark na 

pozemcích parc.č. 391/6, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 m
2
,  parc.č. 1203/13,  

ost. plocha, zeleň o výměře 34 m
2
, parc.č. 1203/14, ost. plocha, zeleň o výměře 24 m

2
,  

parc.č. 1213/30, ost. plocha, zeleň o výměře 70 m
2
, parc.č. 1213/64, ost. plocha, zeleň  

o výměře 78 m
2
 za cenu smluvní , a to u pozemku parc.č. 391/6 ve výši 500,- Kč/m

2 

 a u ostatních pozemků za cenu 250,- Kč/m
2
, pro každého ze spoluvlastníků podíl  

ve výši 1 155,- Kč 

- výkup  jejich podílů ve výši 17/60, 
 
zapsaných na LV č. 1655, kat. území Šumbark na 

pozemcích parc.č. 284/13, ost. plocha, neplodná půda o výměře 540 m
2
, parc.č. 285/8,  

ost. plocha, ost. komunikace o výměře 777 m
2
 za cenu smluvní ve výši 500,- Kč/m

2
,  pro 

každého ze spoluvlastníků podíl ve výši 186 575,- Kč 

 

2. úhradu bezdůvodného obohacení těmto spoluvlastníkům pouze za užívání pozemku parc.č. 

285/8, k.ú. Šumbark tři roky zpětně od ledna 2013 do prosince 2015  

ve výši 26 418,- Kč pro každého spoluvlastníka podle § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník a od ledna 2016 do doby uzavření kupní smlouvy 

 

n e s c h v a l u j e  

 

úhradu daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 22 527,- Kč vlastníkům vykupovaných 

nemovitostí dle bodu 1., panu Karlu Stavinohovi, bytem ……………………., panu Janu 

Stavinohovi, bytem ………………................. a paní Aleně Guňkové, bytem ………….,  

…………………….. 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  30.6. 2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 

 

369/9ZM/2016 

13:22hod. 

14. Výkup pozemků a RD čp. 285, k.ú. Dolní Suchá - paní Ludmila  

      Obracajová            
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Zápis z 9. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 25.01.2016 
 

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:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3      

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 369/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e  

 

výkup  pozemků parc.č. 2632, orná půda o výměře 2 686 m
2
, parc.č. 2633/1, trvalý travní 

porost o výměře 1 275 m
2
, parc.č. 2633/3, trvalý travní porost o výměře 69 m

2
, parc.č. 2633/4, 

trvalý travní porost o výměře 21 m
2
, parc.č. 2634/1, orná půda o výměře 1 500 m

2
, parc.č. 

2635, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 417 m
2
, parc.č. 2636, zahrada o výměře 479 m

2
, 

parc.č. 2637, ostatní plocha o výměře 88 m
2
 , celkem  6 535 m

2
 a rodinný dům čp. 285  

na pozemku parc.č. 2635 včetně příslušenství, vše v kat. území Dolní Suchá od paní Ludmily 

Obracajové, bytem …………………………………… za cenu dle znaleckého posudku za 

administrativní cenu v celkové výši 1.130.000,- Kč 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

370/9ZM/2016 

13:22hod. 

15. Rozšíření záboru v rámci stavby „Odkanalizování Havířova, část města  

      Dolní Suchá – stoka EA-3“             
 

 

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.  

 

 

 



17 
Zápis z 9. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 25.01.2016 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 370/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

v rámci realizace stavby „Odkanalizování Havířova, část města Dolní Suchá - stoka EA-3“  

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, vedení, provozování a 

udržování kanalizační stoky včetně veřejných částí kanalizačních přípojek v k.ú. Šumbark  na 

pozemku parc. č. 2206/1  v rozsahu cca 45 m
2
, dle geometrického zaměření, ve prospěch 

vlastníka nemovité věci, jímž je oprávněný, statutární město Havířov,   

spoluvlastníci pozemku: Gustav Santarius, Kazimíra Santariusová, ……………….. ……….., 

hodnota služebnosti inženýrské sítě činí 125,-Kč/m
2
 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. při výměře cca 

45 m
2
  5625,- + 500,- = celkem cca 6125,- 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. 6. 2016  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 

 

 

371/9ZM/2016 

13:23hod. 

16. Zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby „Centrum dopravní  

      výchovy, dětské dopravní hřiště“  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení.  
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Zápis z 9. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 25.01.2016 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 371/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

k realizované stavbě č. 6098 „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště “ zřízení 

služebnosti inženýrské sítě na pozemku k. ú. Šumbark, parc. č. 2469/12, v rozsahu 25 m
2
, dle 

GP 1774-213/2015, ve prospěch statutárního města Havířova, vlastníka umístěné přípojky 

elektronických komunikací,   

vlastník pozemku: Autosport klub Formule v AČR, Havířov – Šumbark, U Závor 556/2a,   

                              IČO: 004 94 976  

hodnota pozemkové služebnosti činí 125,-Kč/m
2 

, tj. při výměře 25m
2 

celkem 3.125,-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. 6. 2016  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 

 

 

372/9ZM/2016 

13:24hod. 

17. Změna výše náhrady v rámci vypořádání stavby „Odkanalizování  

      Havířova – část města Prostřední Suchá“a stavby „Odkanalizování  

      Havířova – III. etapa část města Životice“               
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení.  
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Zápis z 9. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 25.01.2016 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 372/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

r u š í 

 

1. část usnesení ZMH č. 1178/26ZM/2014, ze dne 21. 6 2014,  v bodě  C3 a), kterým bylo 

schváleno zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k. ú. Prostřední Suchá,  parc. č. 2343,  

2345,  2349, 2361, 2364,  2368, v celk. rozsahu 466,24 m2 + 3ks šachtic,  dle GP 2826-50 

G/2013, dále parc. č. 2286, 2288, 2290, v celk. rozsahu 297,01 m2 + 3ks šachtic,  dle GP 

2826-50J/2013,   a hodnota pozemkové služebnosti byla stanovena  ve výši 100,-Kč/m2 + 

500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 763,25 ) + (3x 500,-) = 77.825,- Kč + DPH a za veřejné 

části přípojek na pozemcích, jednorázově  1000,-Kč +DPH 

povinný: RPG Byty, s.r.o., 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO: 

277 69 127 

  

2. část usnesení ZMH č. 284/7ZM/2015 ze dne 2. 11. 2015 v bodě 57, kterým bylo schváleno 

zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k. ú. Horní Suchá, parc. č. 3008/1 a parc. č. 

3149/2 v celk. rozsahu 636 m2 a 6 ks šachtic, dle GP 2278 -93a/2015,  

povinný: Valerie Gabzdylová, ………………………………….,  hodnota pozemkové 

služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 636) + (500,- x 6) = celkem 

82.500,- Kč 

 

s c h v a l u j e 

  

1. v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá“  

a) zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k. ú. Prostřední Suchá,  parc. č. 2343,  2345,  

2349, 2361, 2364,  2368,  2390, v celk. rozsahu 466,24 m2 + 3ks šachtic,  dle GP 2826-        

50 G/2013, dále parc. č. 2286, 2288, 2290, v celk. rozsahu 297,01 m2 + 3ks šachtic,  dle GP 

2826-50J/2013,  hodnota pozemkové služebnosti je  stanovena dle platné smlouvy  č. 

799/OSM/09 ze dne 24. 6. 2009,  ve výši 250,-Kč/m2 + 3000,-Kč/1 ks šachtice, tj.             

(250,- x 763,25 ) + (6 x 3000,-) =  208.812, - Kč + DPH a za veřejné části přípojek na 

pozemcích, jednorázově  1000,- Kč +DPH 

povinný:  RPG Byty, s.r.o., 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3,  

IČO: 277 69 127 

 

2. v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – III. etapa, část města Životice “ zřízení 

pozemkové služebnosti k pozemkům k. ú.  Horní Suchá, parc. č. 3008/1 a parc. č. 3149/2  

v celk. rozsahu 636 m2 a 6 ks šachtic, dle GP 2278 -93a/2015,  

povinný: Valerie Gabzdylová, …………………………, hodnota pozemkové služebnosti je 

sjednána dle platné smlouvy 34/OSM/2013 ze dne 24. 1. 2013 ve výši 250,-Kč/m2 a 2500,- 

Kč/1ks šachtice, tj. (250,- x 636) + (2500,- x 6) = celkem 174.000,- Kč 
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p o v ě ř u j e 

 

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

smluv   

                                                                                                                Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                T:  30. 6. 2016  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 

 

 

373/9ZM/2016 

13:25hod. 

18. „Rekonstrukce sil. III/4745 Havířov – U Šimaly“ - Smlouva o sdružení  

      veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů  

      k třetím osobám           
 

 

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:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 373/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů 

k třetím osobám se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se 

sídlem Úprkova 795/1, 723 02 Ostrava, IČO: 00095711 ve znění přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e  

  

1. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Smlouvu o 

sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím 

osobám ve znění přílohy č. 1  
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2. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem smlouvy o dílo se 

zhotovitelem stavby 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, nehlasovali 2, usnesení bylo schváleno. 

 

 

374/9ZM/2016 

13:27hod. 

19. Návrh úprav rozpočtu VII. na rok 2015 – rozpočtová opatření  

      č. 142. – 146.  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Rapant. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

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

Tento bod byl projednáván na Finančním Výboru a já bych rád tlumočil jeho stanovisko. 

Finanční Výbor doporučuje ZMH schválit rozpočtová opatření č. 142-146 a na jejich základě 

schválit nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2015. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji předsedovi Finančního Výboru. Dál do rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo, takže končím 

rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 374/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 142. – 146., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 142. – 146. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu 

města Havířova na rok 2015: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 839 102,08 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 890 194,94 tis. Kč 
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tř. 2 - nedaňové příjmy 41 850,81 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 5 463,95 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 901 592,38 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 797 864,02 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 474 487,24 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 925,67 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 37 176,21 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 240,00 tis. Kč 

 

stavební a silniční správní úřad 40,00 tis. Kč 

 

odbor organizační 214 800,08 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 14 712,67 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 259 985,07 tis. Kč 

 

odbor správy a rozvoje majetku - oddělení investic 219 902,69 tis. Kč 

 

odbor správy a rozvoje majetku - oddělení správy majetku 20 395,00 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 76 999,87 tis. Kč 

 

odbor ekonomický 606 997,11 tis. Kč 

 

odbor správy a rozvoje majetku - oddělení strategického 

rozvoje 4 331,23 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 17 981,64 tis. Kč 

    b) příspěvky organizacím 323 376,78 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 710,00 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 870,00 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 834,00 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 975,00 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 885,00 tis. Kč 

 

MŠ Kosmonautů 780,00 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 340,00 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 965,00 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 1 570,00 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 756,85 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 331,95 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 930,00 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 765,00 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 790,00 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 650,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 730,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 700,00 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 540,00 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 845,00 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 560,00 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 3 619,24 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 3 167,84 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 300,68 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 3 871,87 tis. Kč 
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ZŠ Gorkého 3 383,90 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 099,08 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 6 516,05 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 3 076,97 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 6 494,15 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 3 420,58 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 3 805,60 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 5 536,74 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 043,40 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 1 892,52 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 2 539,04 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 118,16 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 6 627,10 tis. Kč 

 

ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 684,23 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 42 224,56 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 19 337,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 45 590,29 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních 

služeb Havířov 15 729,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 35 941,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 32 231,76 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 44 598,22 tis. Kč 

    III. Financování celkem -41 238,06 tis. Kč 

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

 

splátky jistin úvěrů -142 540,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +101 301,94 tis. Kč 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 

 

 

375/9ZM/2016 

13:28hod. 

20. Přeúvěrování dříve přijatých úvěrů města Havířova za výhodnějších  

      úrokových podmínek 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Rapant. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak i tento bod byl projednáván na Finančním Výboru a jeho stanovisko je takové. Finanční 

Výbor doporučuje ZMH schválit usnesení navržené v předloženém materiálu. Zde bych rád za 
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sebe pochválil vedení města za zodpovědný přístup při nakládání s veřejnými prostředky. 

Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji předsedovi Finančního Výboru. Dál do rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo, končím 

rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 375/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. záměr přijetí úvěru na přeúvěrování dříve přijatých úvěrů města Havířova v České  

    spořitelně, a.s., a Všeobecné úverové bance, a.s., za výhodnějších úrokových podmínek než  

    jsou ve sjednaných úvěrových smlouvách a to  k  20. 7. 2016,   

2. vyhlášení veřejné zakázky na poskytnutí úvěru na přeúvěrování s tím, že tento úvěr bude  

    sjednán se splatností jistiny a úroků do 31. 12. 2021 a s pevnou úrokovou sazbou. 

 

Z: vedoucí EO 

                                

u k l á d á  

 

předložit smlouvu o přijetí úvěru na přeúvěrování ke schválení Zastupitelstvu města 

Havířova. 

 

Z: vedoucí EO 

T: do 30. 6. 2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno. 
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376/9ZM/2016 

13:29hod. 

21. Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání mimořádné valné  

      hromady 29.1.2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3      

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 376/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. termín konání mimořádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.,  

    IČO: 47677287,  dne 29. ledna 2016 v 9:00 hodin v sídle společnosti Solecká 1321/1,  

    735 35  Horní Suchá  

2. program mimořádné valné hromady ve znění Přílohy č. 1  

 

u k l á d á 

 

zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu mimořádné valné hromady takto: 

bod 2. Volba orgánů mimořádné valné hromady 

            - hlasovat pro zvolení osob shodně s návrhem představenstva dle Přílohy č. 2 

bod 3.  Volba člena představenstva 

            - hlasovat pro schválení člena představenstva Ing. Vavřince Fójcika na dalších pět let 

bod 4. Schválení auditora pro rok 2015 

            -  hlasovat pro schválení auditora pro rok 2015:   

              Auditorská společnost CONSULT, s.r.o. 

  

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno. 
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377/9ZM/2016 

13:30hod. 

22. ČSAD Havířov a.s. – informace o průběhu mimořádné valné hromady  

      dne 7.12.2015 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 377/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o průběhu mimořádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem  

U Stadionu 1654/8, Podlesí, 736 01 Havířov,  IČO  45192081 (dále jen „společnost“), konané 

dne 7.12.2015 v sídle společnosti CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, Hranice I -Město, dle 

důvodové zprávy  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, všichni zastupitelé, usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

378/9ZM/2016 

13:31hod. 

23. SmVaK Ostrava a.s. - kooptace člena dozorčí rady 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

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

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 378/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

neschválení návrhu na kooptaci Ing. Antonína Polického do funkce člena dozorčí rady 

společnosti SmVaK Ostrava a.s., IČO 45193665,  na dobu do konání nejbližší valné hromady  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno. 

 

 

379/9ZM/2016 

13:32hod. 

24. Odměny členům zastupitelstva  
 

 

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:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 379/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s t a n o v í 

 

s účinností od 1.2.2016 

 

1) výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce takto: 
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     - za výkon funkce člena Rady města Havířova ve výši 4 872 Kč/měsíc a příplatek podle  

       počtu obyvatel ve výši 703 Kč/měsíc tj. celkem 5 575 Kč/měsíc, 

     - za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva města Havířova nebo předsedy komise  

       Rady města Havířova ve výši 3 486 Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši  

       703 Kč/měsíc tj. celkem 4 189 Kč/měsíc, 

     - za výkon funkce předsedy zvláštního orgánu zřízeného primátorem města podle  

       zvláštních právních předpisů ve výši 6 176 Kč/měsíc, 

     - za výkon funkce člena Zastupitelstva města Havířova ve výši 1 194 Kč/měsíc a dále  

       příplatek podle počtu obyvatel, ve výši 703 Kč/měsíc, tj. celkem 1 897 Kč/měsíc 

s tím, že měsíční odměna bude vyplacena za každou vykonávanou výše uvedenou funkci, 

 

2) předsedům komisí Rady města Havířova, příp. předsedům zvláštních orgánů zřízených  

    primátorem města podle zvláštních právních předpisů, kteří nejsou členy Zastupitelstva  

    města Havířova, měsíční odměnu za výkon funkce ve výši, která náleží za výkon této  

    funkce členům zastupitelstva dle odstavce 1) tohoto usnesení 

 

3) v případě vzniku výše uvedené funkce v průběhu roku 2016 náleží odměna za výkon této  

    funkce ode dne jmenování nebo zvolení do funkce. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, zdržel se 1, usnesení bylo schváleno. 

 

 

380/9ZM/2016 

13:33hod. 

25. Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            36 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 4 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 380/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

r o z h o d l o  
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nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), ust. § 44 písm. 

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů  

v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 4725/1 v k.ú. Havířov - město, 

v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 4725/2 v k.ú. Havířov - město 

v rozsahu přílohy č. 1 a 2 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 36, zdrželi se 4, usnesení bylo schváleno. 

 

 

381/9ZM/2016 

13:34hod. 

26. Zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova  

      za rok 2015 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 381/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období leden až 

prosinec 2015. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno. 
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382/9ZM/2016 

13:35hod. 

27. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3      

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 382/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

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

 

     2. zprávy o provedených kontrolách plnění usnesení dle Příloh č. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5  

         za období prosinec 2015 – leden 2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

383/9ZM/2016 

13:36hod. 

28. 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. 
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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. 383/9ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období  

od  03.12.2015 – 13.01.2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno. Tak. Kdyby nebylo mně, pana zastupitele Rapanta, 

ověřovatelů, tak se nikdo nedostal ke slovu. Všechno bylo perfektní. Máme teďka interpelace, 

což je trošičku problém. Podle jednacího řádu jsou zařazeny na 15 hodinu. Já bych si 

z dovolením navrhl, abychom odhlasovali, že bysme přešli na interpelace zastupitelů, 

případně interpelace občanů, kteří se už dostavili. Udělali bysme interpelace a pokud 

stihneme, před 15 hodinou, udělali bysme ještě přestávku. Tím bysme ušetřili čas. Takže já 

navrhuji, abychom teď odhlasovali bod interpelace, uděláme dotazy zastupitelů, občanů a 

potom počkáme do 15 hodiny na řádné interpelace. Takže já dávám návrh, aby byl otevřen 

bod interpelace. Prosím o hlasování. 

 

 

Hlasování o otevření bodu „Interpelace“: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3     

Přítomno celkem 40 členů 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, 2 se zdrželi, usnesení bylo schváleno. 

 

 

I N T E R P E L A C E 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže jsou otevřené interpelace. Takže prosím zastupitele. První se přihlásil pan zastupitel 

Jantoš. 
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INTERPELACE č. 1                                                                                 MMH/8332/2016 

 

Ing. Pavol JANTOŠ, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Takže dobrý den pane primátore, vážení zastupitelé, dámy a pánové. Můj první dotaz je na 

Vás, pane primátore. Nejprve by mě zajímalo z jakého důvodu společnost MRA, s.r.o. 

nedodržuje zákony České republiky, konkrétně pak zákon č. 106/1999Sb o svobodném 

přístupu k informacím? Dne 14.12.2015 jsem u MRA, s.r.o. podal žádost o informaci. Tato 

žádost nebyla vyřízena v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Poté jsem 

u MRA, s.r.o. podal stížnost proti postupu MRA, s.r.o. při vyřizování mé žádosti. Ani tato 

stížnost nebyla vyřízena. Tentýž problém má i můj kolega, zastupitel Ing. Karel Šlachta. 

Máme to snad chápat tak, že MRA, s.r.o. něco tají a odepírá ostatním právo na informace? 

Chtěl bych jen upozornit, že se řádného vyřízení mé žádosti budu domáhat u soudu. 

Společnost Zámek Havířov tento zákon dodržuje a žádost, která ji byla doručena, řádně 

vyřídila. Proč MRA ne? Druhý dotaz je na ředitele MRA, s.r.o. pana Ing. Tichého. Pane 

řediteli, na můj dotaz jste odpověděl tak, že snížení výnosů z nájmu nebytových prostor je 

dáno tím, že byly schváleny individuální výjimky z výše nájemného a výši nájemného určuje 

město, nikoliv MRA. Dále jsem po Vás požadoval tabulku snížených nájmů za rok 2015. Proč 

jste mi poslal tabulku všech nebytových prostor, která vůbec neobsahuje schválené 

individuální výjimky? Navíc jste mi poslal tabulku za roky 2011, 2012, 2013, 2014. Četl jste 

vůbec můj dotaz? Raději Vám to ještě jednou zopakuji. Požaduji tabulku individuálních 

výjimek z výše nájemného v nebytových prostorech za rok 2015. Nezatěžujte, prosím 

pracovníky MRA úkoly, které po Vás nechci. Třetí dotaz je na Vás pane Masaroviči, MSc. Ve 

Vaší odpovědi na mou interpelaci uvádíte, že paní Kolářová se vulgárně vyjadřovala také 

k osobě druhého jednatele pana JUDr. Štefana Langera. Je velice zajímavé, že tato skutečnost 

není uvedena v „Zápise z projednání porušení povinností zaměstnance“. A není uvedena ani 

v samotné výpovědi. Já Vám řeknu proč. Protože jste lhář, toto jste si vymyslel a snažíte se do 

problému s výpovědí vtáhnout i druhého jednatele. Dále bych Vás upozornil na zásadní 

rozpor, který se vyskytuje ve Vaší odpovědi, ve které uvádíte, že jste se dalšího jednání s paní 

Miroslavou Kolářovou nezúčastnil a víte pouze od pana ředitele, že na paní Kolářovou nebyl 

vyvíjen nátlak. V zápise se uvádí. Cituji: „Z výše uvedeného důvodu vedení společnosti paní 

Miroslavě Kolářové oznámilo, aby si podala žádost o ukončení pracovního poměru. 

V opačném případě výše uvedené zvlášť hrubé porušení povinností vyplývajících z právních 

předpisů vztahujících se k vykonávané práci paní Miroslavy Kolářové, bude řešeno výpovědí 

podle §52 písm. g) zákoníku práce.“ Jednoduše řečeno. Buď si dáte výpověď sama, nebo Vám 

to zavaříme. To je určitě korektní atmosféra. A navíc za jakého důvodu ve své odpovědi lžete 

a uvádíte, že jste u tohoto jednání nebyl, když na tom dokumentu je Váš podpis? A proto se 

Vás ptám pane Masaroviči, kde je odpověď na moje dva jednoduché dotazy? Jaký vulgární 

výraz použila paní Kolářová? Jaký KODEX zaměstnance jste myslel, který porušila paní 

Kolářová, protože ve společnosti MRA, s.r.o. takový dokument v té době neexistoval? Na tyto 

dotazy se mohlo odpovědět velice jednoduše. Vy místo jednoduché odpovědi popíšete celou 

A4, kde vyzdvihujete, jak dobře slyšíte a uvádíte lživé informace. Doufám, že konečně 

dostanu na jednoduchý dotaz, jednoduchou odpověď. Na závěr už mám jenom dva dodatky. 

Když byl primátorem pan Zdeněk Osmanczyk, tak se nikdy nestalo, že by někdo nedostal 

odpověď na svou interpelaci. Ale asi je to v osobnosti pana primátora. Začínám mít dojem 

pane primátore, že jakmile by se nějaká interpelace mohla dotýkat Vás nebo Vašich 

příbuzných nebo sponzorů KSČM, tak tazatel vůbec nedostane odpověď. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. V první části jste se mě dotazoval, proč neplní zákonné povinnosti MRA. Já Vám 

odpovím písemně, poradím se s právním odborem MMH. Další byl směřován dotaz na pana 
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ředitele MRA pana Tichého, takže se ho ptám, zda chce odpovědět nebo písemně? Kýve 

hlavou, takže písemně. A třetí byl pan radní Masarovič, tak se táži, zda chce reagovat nebo 

písemnou formou? Dobře, takže taky písemně. Dál se přihlásil pan zastupitel Robosz. 

 

INTERPELACE č. 2                                                                                 MMH/8333/2016 

 

Petr ROBOSZ, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den. Mám dotaz na pana náměstka Heczka. Mohl byste mi vysvětlit vaše vyjádření, 

které je uvedené na stránkách magistrátu a zní: „Příjmy rozpočtu Havířova ovlivní skutečnost, 

že na jeho území nebudou od ledna 2016 herny, ale pouze dvě kasina. Tak letošní příjem 22 

milionů korun z provozu výherních loterijních terminálů nelze očekávat.“ Tak se ptám, proč 

herny jedou dál. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Náměstek Heczko. 

 

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

Dobrý den vážené dámy, pánové. Čili určitě to mé vyjádření bylo správné, protože příjem 

nepočítáme v rozpočtu, protože obecně závaznou vyhláškou jsme zakázali provozování 

výherních hracích přístrojů. A ta druhá část té otázky, která ale nesouvisí s mým článkem, na 

kterou jste se pral, proč ještě fungují kasina, to se musíme zeptat tady odboru živnostenského, 

městské policie, protože ti mají kontrolovat výkon obecně závazné vyhlášky. Čili směřuji 

otázku pak na MP a příslušné odbory magistrátu, které Vám odpoví, proč ještě dneska fungují 

některé herny. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji. Paní zastupitelka Feberová. 

 

INTERPELACE č. 3                                                                                 MMH/8334/2016 

 

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

Pěkné odpoledne Vám všem v sále. Vážený pane primátore, vedení města, zastupitelé. Já 

mám takový trošku jiný dotaz, který směřuje spíš asi na pana náměstka Vachtarčíka a týká se 

strategie vzdělávání v oblasti polytechnického vzdělávání dětí na ZŠ. Havířov má zhruba 17 

ZŠ a 10 SŠ a v koncepci rozvoje školství jsem se dočetla jednu důležitou větu, že všechny 

instituce a školská zařízený by měly spolu spolupracovat. A tím to asi končí, protože mám 

když chodí děti ze ZŠ do prvních ročníků, já konkrétně jsem ze střední školy technických 

oborů, tak vyloženě nám chybí nějaká manuální zručnost těchto dětí, protože na ZŠ se 

všechno směřuje na počítače a trošku ta rukodělná činnost, trošku jde stranou. A my bychom 

přišli s takovým návrhem, jak takovou spolupráci se ZŠ trošku rozšířit. Vtáhli bychom děti ze 

ZŠ k nám do školy, jsme schopni vytvořit třeba dvouhodinové programy, kde žáci budou 

manuálně pracovat, ošahají si všechny materiály. Přičichnou k různým oborům, které 

nabízíme, ale teď by mně zajímalo, na koho se můžeme obrátit na městě, co se týká různých 

projektů a nebo takové nějaké užší spolupráce mezi ZŠ a mezi středními. Kdybychom teda 

s takovým nápadem přišli, jakože asi přijdeme. To by mně zajímalo. A nejenom mně, ale 

mluvím i ústy našeho managementu naší školy. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

Dobré odpoledne. Vážení hosté, zastupitelé. Těch otázek bylo několik, já zkusím postupně. 

Co se týče podpory polytechnického vzdělávání, určitě to neskončilo na papíře. My jsme 

velmi rádi, že i ministerstvo kultury a školství vypsalo jednu ze svých výzev v roce 2015, a to 

na vybavení dílen, pracovních dílen na ZŠ. Já teď z hlavy nevím kolik škol se do tohoto 

projektu přihlásilo, ale rozhodně několik ZŠ se vybavilo nově dílnami. Tzn. na ZŠ se stále 

technické práce učí. Co se týče podpory ze strany města tak my jsme si plně vědomi potřeby 

vzdělávat naši mládež v oblasti techniky a přírodních věd, což jsme garantovali a podpořili i 

v letošním rozpočtu, kdy jsme vyčlenili v odboru školství určitou částku na propojení našich 

ZŠ se světem techniky v dolní oblasti Vítkovice. A co se týče případné spolupráce s SŠ velmi 

jednoduše, obraťte se na odbor školství, Váš materiál předáme na nejbližší poradě ředitelů a 

pak je to otázka konkrétní spolupráce, konkrétní ZŠ s konkrétní SŠ. Nikdo se této spolupráci 

nebrání. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Rapant. 

 

INTERPELACE č. 4                                                                                 MMH/8335/2016 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Ještě jednou pěkné odpoledne. Já bych měl dotaz na pana náměstka Vachtarčíka. Můžete nám 

prosím Vás okomentovat průběh výběrového řízení na ředitele SSRZ a sdělit nám, zda již 

komise někoho navrhla radě? Zda rada tento návrh schválila? V kuloárech se údajně hovoří o 

tom, že chcete toto výběrové řízení zrušit a vedením společnosti přímo někoho jmenovat. 

Můžu, prosím? 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pane náměstku, prosím. 

 

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

Já těžko můžu předjímat, protože RMH se bude výběrem ředitele na SSRZ ve středu 27.1., 

takže těžko můžu teď říkat jak se k této věci postaví rada města. Já můžu pouze sdělit, že na 

výběrovém pohovoru se dostavili 3 ze 4 uchazečů, kteří splnili požadované kritéria a z nich 

komise jakoby určila pořadí pouze první místo. Další dva kandidáty nedoporučila. Ale jakým 

dalším způsobem bude postupovat rada města je těžko předjímat. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Děkuji za odpověď. Já bych pokračoval dál. Potom mám reakci na interpelaci, kterou jsem na 

minulém zastupitelstvu interpeloval osvětlení na ulici Okrajové. Musím uznat, že moje 

interpelace, kterou jsem dostal, nebo respektive informace k té interpelaci a kterou jsem tady 

sdělil, týkající se nedostatečného osvětlení, nebyla zcela přesná. Provedl jsem proto své 

vlastní místní šetření a zjistil jsem, že tma, která na uvedené ulici je, není pouze vlivem 

vzrostlých stromů, ale především tím, že úplně chybí na jedné straně ulice veřejné osvětlení. 

Proto bych rád dal návrh nebo požadavek, aby se zpracoval plán na realizaci nového osvětlení 

na této ulici, to je na straně, kde toto osvětlení chybí. Děkuji za vyřízení. A další poslední 

moje interpelace je na pana ředitele Tichého. Pane řediteli, Vaše odpověď na moji interpelaci 

není úplná, neodpovídá na všechny mé dotazy, navíc občané se z interpelace písemné nic 

nedozvědí a taky by to rádi slyšeli. Můžu Vás tedy požádat pane řediteli s dovolením pana 

primátora, jestli byste mohl jít k mikrofonu, jste přece odborník a odpověděl byste občanům 
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na dotazy, které jsem se ptal? Tzn. existuje akční plán na snižování počtu volných bytů, 

nebytových prostor a snižování energií? Jednoduchá odpověď ano, ne. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Poprosím pana ředitele Tichého. 

 

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

Dobrý den vážený pane primátore, vážené zastupitelstvo. Pane Rapant, součástí dnešního 

programu interpelací bude i prezentace za činnost společnosti MRA, s.r.o. v roce 2015, kde 

řada z Vašich dotazů bude zodpovězených. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobře. V případě, že to bude na pořadu dnešních interpelací nechápu, proč jste mi to teda 

neposlal, ale to nevadí. Já bych se rád vrátil k číslům a k tomu, co jste mi teda v odpovědi na 

mou interpelaci poslal. Tj. k volným bytům a nebytovým prostorům. Budu vycházet z roku 

2015. Město mělo na konci loňského roku 256 neobsazených bytů se započítanou nájemní 

plochou 15889 m
2
. Když budeme počítat s průměrnou cenou nájmu za m

2
 ve výši 50,-Kč, tak 

zjistíme, že měsíčně nevybereme na nájmech 794.000,-Kč. Což za rok dělá 9,5 milionů. Počet 

neobsazených nebytových prostor se pohybuje v průměru kolem 25, kde předchozí nájemci 

těchto nebytových prostor dohromady platili městu nájemné za rok ve výši 1.886.000,-Kč. 

Tzn. že město za rok 2015 nevybralo na nájemném za byty a nebytové prostory částku skoro 

11,5 milionů korun. Když k tomu připočítáme částku 6 milionů za spotřebu energií u volných 

bytů, o kterých jsem hovořil minule, a kterou MRA platí, tak zjistíme, že jen za rok 2015 

město přišlo Vaší nečinností o částku 17,5 milionů korun. Znova opakuji neexistuje akční 

plán, neexistuje jasná vize v řízení společnosti a nikomu to nevadí. A proč? Protože to pane 

řediteli není Vaše firma, tydle peníze nejdou z Vaší kapsy, a protože to zaplatí město a občané 

ve svých nájmech. A přitom je to naprosto jednoduché. Kdokoliv z nás bude mít k dispozici 

vlastní volný byt, tak má 2 možnosti. Buď ho pronajme za podmínek, které někdo jiný na trhu 

akceptuje a nebo náklady s držením bytů zaplatí ze své vlastní kapsy. A tak se ptám, proč to 

má město platit ze své vlastní kapsy? Proč vedení MRA proti tomu nic nedělá? Můžete nám 

to prosím Vás pane řediteli vysvětlit, proč město ročně přichází o částku 17,5 milionů korun? 

A ještě jedna věc na závěr. O 17,5 milionů město přichází na nájmech za rok. Za 10 let je to 

175 milionů korun, to už je skoro 15% ročního rozpočtu. Já se tedy ptám proč, a kolik že si 

město chtělo vzít úvěr na výměnu oken v městských bytech? Nebavili jsme se náhodou o 

částce 160 milionů korun? Víte já si vážím každého, kdo pro město poctivě pracuje. A toto je 

jen pro ostatní srovnání a ukázka toho jak tady někteří hospodaří s majetkem a s veřejnými 

prostředky. Závěrem pane řediteli poslední dotaz. Můžete nás prosím informovat, za jakých 

podmínek, pokud již k tomu došlo, jste uzavřeli smlouvu o úvěru na 160 milionů korun a 

kolik to město bude stát? Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Táži se zda chce pan ředitel reagovat nebo písemně? Vidím, že písemně. Dobře. Pan 

zastupitel Jantoš. 

 

 

INTERPELACE č. 5                                                                                 MMH/8336/2016 

 

Ing. Pavol JANTOŠ, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Ještě jednou dobrý den. Na posledním zastupitelstvu, kdy jsem otevřel případ nesmyslné 

výpovědi paní Miroslavy Kolářové, jste nás pane primátore informoval, že se budete zabývat 
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situací v MRA, s.r.o. Vím, že jste měl schůzku s předsedou odborové organizace na MRA, 

s.r.o. panem Pamulou. Domluvili jste se, že ve společnosti MRA, s.r.o. proběhne anonymní 

anketa ohledně situace v této společnosti. Mám v rukou výsledky této ankety a vůbec nejsem 

překvapen. Když jsem si pročítal otázky týkající se jednatelů a ředitele společnosti, tak 

odpovědi vycházely vždy negativně. Dovolte mi uvést konkrétní příklady. Důvěřujete řediteli 

Vaší pracovní organizace? Odpověď ano a spíše ano 15%, ne a spíše ne 85%. Důvěřujete 

jednatelům Vaší pracovní organizace? Ano a spíše ano 4%, ne a spíše ne 96%. Myslíte si, že 

Vás zaměstnanecká organizace skutečně motivuje k pracovním výkonům? Ano a spíše ano 

16%, ne a spíše ne 84%. Chodíte do Vaší pracovní organizace s obavou zvýšeného stresu a 

napětí? Ano a spíše ano 90%, ne a spíše ne 10%. Co nato říkáte pane primátore? Myslíte si, že 

takhle vypadá spokojená a dobře fungující společnost? Vypadá to, že jediní, kteří jsou  v této 

společnosti spokojeni, jsou naši jednatelé společnosti pan Masarovič a pan Langer a 

samozřejmě nový pan ředitel. Ještě aby nebyli oba jednatelé spokojeni. Zvedli si odměnu 

z 15.000,-Kč na 25.000,-Kč měsíčně, ale pro zaměstnance evidentně nejsou peníze na 

odměny, když jim je pořád snižují. Budu konkrétní. Mohl byste mi, pane Masaroviči 

vysvětlit, proč byly odměny za 3 čtvrtletí vyplaceny pouze ve výši 20%? Mohl byste dále 

vysvětlit, proč byly krácené i odměny za 4 čtvrtletí? Tvrdíte, že společnost funguje perfektně. 

Tak se ptám, proč to snížení? Uvedu jako příklad další dvě otázky z ankety. Jsou Vaše 

případné nápady a návrhy uvedené do praxe zpětně hmotně nebo morálně odměněny? Ano a 

spíše ano 6%, ne a spíše ne 94%. Cítíte, že jste za Vámi odvedenou kvalitní práci pochváleni, 

máte pocit uznání? Ano a spíše ano 14%, ne a spíše ne 86%. Odpověď ohledně ankety bych 

chtěl i od Vás pane primátore, protože od pánů jednatelů Masaroviče a Langera zase dostanu 

pouze nějaký blábol nebo by uvedli něco, co se k tématu nevztahuje. Tak jako při odpovědi na 

dotazy ohledně nesmyslné výpovědi paní Kolářové a ohledně nebytových prostor. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Také děkuji a samozřejmě dostanete písemnou odpověď. Za sebe můžu říct, že samozřejmě 

pracovní klima na pracovišti je podstatnou a důležitou součástí, aby firma prosperovala. Aby 

ta zpráva byla komplexní je potřeba se také podívat na to, jak daná firma v daném účetním 

roce hospodařila, to je taky silným ukazatelem. Zatím nemáme výsledky hospodaření. 

Hospodaření, pracovní klima, to by mělo jít ruku v ruce tak, aby více méně akcionář nebo 

majitel byl spokojen a zároveň aby i zaměstnanci byli na svém pracovišti spokojeni. Já 

samozřejmě informaci a odpověď svoji podám, ale i v návaznosti právě na hospodaření MRA. 

Tak teď ka přejdeme na interpelace občanů, pokud tady jsou přítomni. 

 

 

INTERPELACE č. 6                                                                                 MMH/8337/2016 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Mám tady, pokud tady je interpelace č.1 pan Stanislav Šír. A je to obsah interpelace, podnět 

k opravě, prostor před domem na ulici Jarošova 17-21a. Takže jestli je tady pan? Nebude 

vystupovat. Dobře. Takže odpovíme písemně. 

 

Stanislav ŠÍR, ………………………………………….. 

(pozn. Zapisovatelky: zde naskenovaný dotaz pana Stanislava Šíra)  
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INTERPELACE č. 7                                                                                 MMH/8338/2016 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dále interpelace č.2 Jaroslav Hanzel, je to obsah interpelace, přednádraží Havířov. Takže se 

táži, jestli je tady přítomen pan Hanzel teďka? Ano, takže prosím. Prosím na mikrofon. 

 

Jaroslav HANZEL, ………………………………….. 

Já jsem tento projekt četl a říkám, je to perfektní. Díky projektantům, co to stvořili a přeju 

Vám, aby tam to bylo udělané, co člověk potřebuje, tak jak to bylo napsané. Tu píšu. Tento 

projekt splňuje všechny podmínky, jaké byly skutečně řečeny. Občané Havířova to schvalují. 

Děkujeme projektantům za prospekt č.3. a přál bych jim, aby to udělali skutečně pořádně, 

perfektně pro město Havířov. Občané Havířova jsou občané, kteří jsou starší ročníky, si to 
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zaslouží, aby nemokli a tak dále jak to bylo psané. A ještě jednu věc. Četl jsem zkrátka 

v novinách, prý tam ti mladí psali, že oni mají taky projektanty a že jim se to nelíbí a že 

nebyli pozvaní. A že občani nemají zkrátka právo vyjadřovat. Já říkám ne. Občané mají právo 

vyjadřovat, my tu bydlíme, je to naše město a je to v pořádku, že to se zvedlo. Gratuluji a 

dávám ruku na oheň, že to bude. A byl bych tak velice rád, kdyby to bylo napsané. Toto 

nádraží si vypomohli občané, daným výborem. To přednádraží. A to nádraží…bych řekl tak. 

Nuže viním tyto lidi Žáka, projektanty mladých a určitě to tam nebylo jen tak, určitě tam 

bylo….to podplatili, bo aby tam bylo divadlo, no tak promiňte….to jak se říká, tady bum. To 

je všecko a úspěch Vám přeju, dokončte to, tak jak je to tady. Děkuju Vám všeckym, že to 

bude. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Taky děkujeme.  

 

INTERPELACE č. 8                                                                                 MMH/8339/2016 

    

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dále máme interpelaci č.3, je to dotaz k průmyslové zóně Dukla, ale chce občanka písemně a 

nechce, aby bylo jméno tady zveřejňováno. Jedná se o průmyslovou zónu, investoři. 

 

Marie HUČÍNOVÁ, ………………………………… 

(pozn. zapisovatelky: zde naskenovaný dotaz paní Marie Hučínové) 
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INTERPELACE č. 9                                                                                 MMH/8340/2016 

  

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dále máme interpelaci č.4, Jan Nezhyba, obsah interpelace prodej pozemku na výstavbu 

restaurace KFC.  

 

Jan NEZHYBA, ………………………………… 

Dobrý den vážení zastupitelé, pane primátore. Jsem Jan Nezhyba, bydlím, jsem občanem 

města Havířov, jsem členem spolku nebo sdružení OPS, které tady kdysi usilovalo o to, aby 

se nestavěla spalovna a přicházím k Vám v rámci interpelace, promluvit ve věci možného 

prodeje nebo plánovaného prodeje pozemku v Havířově pro realizaci záměru výstavby KFC. 

Pominu-li jakési vlastní antipatie k této společnosti je zde zcela jiný problém, ale podle mého 

mínění stěžejní. Tímto problémem je onen pozemek a tedy i umístění plánované stavby. Jde o 

fakt, že se pro tento záměr prodává pozemek, který je nezastavěný, je travnatou plochou 

s několika stromy. Podle mého úsudku a dění v Havířově je zřejmé, že nám začíná střed města 

zet prázdnotou. Řekněme si na rovinu, že drtivý podíl na tomto faktu má i hloupá cenová 

politika společnosti RPG. To ale přeci neznamená, že se budeme posouvat na okraj města a že 

budeme vehementně zastavovat zelené plochy v našem městě. Je tedy na místě, a já bych Vás 

poprosil, o znovuzhodnocení Vašich postojů k tomuto problému nejen pro tento případ 

samotný, ale i pro rozhodování do budoucna. Pro další. Rád bych Vás upozornil na fakt, proč 

je potřeba zachránit zelené plochy v našem městě a proč bychom se tímto tématem měli 

výrazně zabývat. Odjakživa byl Havířov městem zeleně a je na nás jestli chceme mít v našem 

městě zeleň a nebo nadále chceme být městem v zeleni. Tyto plochy, byť nám to na první 

pohled nepřipadá mají své neocenitelné místo v tvorbě mikroklimatu. V dnešní době, kdy je 

nám, kdy jsou sucha aktuálním a palčivým problémem a i naše město extrémně sálá teplem 

v letních obdobích, je na místě chránit a cenit si každý kousek zeleně v našem městě. Stav 

zeleně díky suchu a intenzivní údržbě v Havířově je na mnoha místech už teď kritický a právě 

hygienické funkce těchto ploch jsou neocenitelným faktorem v městské zástavbě, které 

zasahujou právě do palčivých problémů, které řešíme. Mám na mysli kvalitu ovzduší a 

prašnost. Dalo by se o tomto tématu hovořit ještě dlouho a popisovat Vám návaznosti, ale 

zřejmě to není potřeba, protože veřejně dostupných informací je spousta. Dovolím si tedy 

ještě jednu připomínku a spíše doporučení. Pokud už zástavba těchto ploch je podle Vás 

naprosto nevyhnutelným faktem, je potřeba dbát na to, aby dopad takové výstavby a provozu 

těchto budov plně a účelně konečně kompenzoval tyto změny v mikroklimatických 

podmínkách. Mám na mysli to, že novostavby po většinou bývají ražení technobeden. Je na 

místě tyto objekty, aby byly plánovitě opatřovány zelenými střechami, aby nám tak ve městě 

nevznikaly další sálající plochy a zpevněné plochy bez retence srážkových vod. Aby, když už 

budeme mít ve městě jen tu zeleň, aby se stále dalo v našem městě normálně žít. Dle mého 

úsudku totiž takovým postupem vytváříme pro další podobné záměry nebezpečný precedenc. 

Otázka by měla být. Je tato problematika při schvalování zohledňována? A zastupitelé berou 

v patrnosti i tyto aspekty? Děkuju.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Určitě Vám odpovíme písemně. Co se týče zeleně a udržitelnosti ekologie mělo by to 

jít ruku v ruce. Já plně s Váma souhlasím, že každá stavba, která dneska se komponuje do 

městské zástavby má být nejen architektonicky cenná, ale zároveň má být ohleduplná 

k životnímu prostředí. Určitě při zpracovávání tohoto projektku s kanceláří architekta města a 

samozřejmě investorem budeme spolupracovat. Odpovíme písemně. Takže budeme na to 

dbát. Dobře děkuji, protože vidím, že se v současné době žádný zastupitel nehlásí a 

interpelace, které tady podali občané jsou také vyčerpány, takže já přerušuji jednání schůze 
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zastupitelstva do 15 hodiny, kdy bude termín řádných interpelací. Takže vyhlašuju 50 

minutovou přestávku. 

 

 

PŘESTÁVKA 

 
50 minut 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže budeme pokračovat v jednání zastupitelstva. Prosíme o prezenci. Tak je nás přítomno 

39, 1 neprezentován, paní zastupitelka Hegyi, ta se omlouvá z jednání. Takže můžeme 

pokračovat. Otevírám znova bod 29 interpelace. Takže první na řadu přijdou zastupitelé. Pan 

zastupitel Bělica. 

 

INTERPELACE č. 10                                                                               MMH/8341/2016 

 

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

Tak ještě jednou dobrý den dámy a pánové. Dnes jsme tady toho zaslechli na adresu 

některých našich zastupitelů hodně. Já bych teda požádal o zhruba 10 minut Vašeho času. 

Bych si dovolil Vám promítnout takovou krátkou prezentaci společnosti MRA, kterou 

připravil pan ředitel společně s jednateli, abychom si mohli některé věci poměrně jednoduše 

vysvětlit. Já se teda omlouvám některým opozičním zastupitelům, ale nehodlám se pouštět do 

osobních invektiv. Já věřím, že to teda vezmete jako slušnost nikoliv slabost. Děkuji. Základní 

slajd, který představuje orgány společnosti, myslím si, že k tomu není potřeba nic dál 

vysvětlovat, toaleto všichni víme. Zřízení společnosti, čím se zabývá, samozřejmě tento 

materiál potom bude k dispozici, aby jej dostali všichni předsedové zastupitelských klubů, 

následně všichni zastupitelé. Rozsah spravovaných objektů, u tohoto slajdu mně zarazila 

jedna základní věc, že v minulosti za bývalého vedení, tzn. bavme se o letech 2014 a zpět, 

žádný takový souhrnný materiál nevznikl a v podstatě, jakoby dohledávat skutečný počet 

spravovaných bytových jednotek, nebytových prostorů, ateliérů, garáží a dál, jak to vidíme, 

muselo až nové vedení společnosti, což mně osobně teda překvapilo. Setkání vedení 

společnosti s jednateli a dozorčí radou. Tady myslím si důležitá čísla, na která stojí upozornit 

je, že setkání s jednateli probíhá na týdenní bázi v roce 2015. Jak je vidět v minulých letech 

tomu tak nebylo, tak samo setkání v rámci kontrolního orgánu, tzn. dozorčí rady, probíhá 

podstatně častěji než tomu bylo v minulosti. Od zahájení restrukturalizace společnosti bylo 

v roce 2015 zaměstnanci MRA řešeno 170 opatření a 84 operativních úkolů dle aktuálního 

harmonogramu a opatření. Ten harmonogram těch opatření je samozřejmě znám, je to 

poměrně rozsáhlý soubor v excelu, kde vedení společnosti společně s jednateli samozřejmě 

ten progres je schopno dokladovat. Počty zaměstnanců a mzdové náklady. Samozřejmě tady 

padaly jakési interpelace ohledně toho, že nové vedení vyhazuje zaměstnance a jak s nima 

nepěkně zachází. Já bych tady podotkl jednu věc. V roce 2015, jak vidíte s přilehlé tabulky, ti 

zaměstnanci nebyli v žádném hojném počtu propouštěni a nevznikl tam ani žádný masakr 

v tomto směru. Mzdové náklady, to je položka, o kterou jsem se zajímal, nicméně je třeba si 

uvědomit, že ten pokles v mzdových nákladech, protože tabulka, která potom rozděluje 

mzdové náklady managementu a lidí v dělnických profesích jasně ukazuje, že lidé 

v dělnických profesích si zhruba o 2000,-Kč měsíčně polepšili, takže ten pokles v mzdových 
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nákladech je vážený pane Jantoši v odměnách managementu. Změny v organizaci práce 

střediska údržba. Od 1.9. došlo ke sloučení střediska údržby a střediska MTZ na společné 

středisko vnitřních zakázek MTZ. Cílem zlepšování vzájemné komunikace, snížení nákladů 

provozu, zkrácení termínů mezi zadáním a vyúčtováním zakázek, účelné předcházení 

reklamacím. Hlavní náplní je zabezpečení oprav a údržby bytových a nebytových objektů. 

Tam je, myslím si, nejdůležitější ten poslední bod, že v roce 2015 na základě veřejných 

soutěží byly nově uzavřeny rámcové smlouvy. Toto pro mě bylo osobně velkým 

překvapením, že v minulosti se běžné spotřební věci, které ta společnost používá k opravám 

bytů a vůbec ke svému provozu, nesoutěžily, že se zadávaly z ruky. To pro mě bylo osobně 

velkým překvapením a potom si ukážeme kolik se na tom ušetřilo peněz, tzn. od roku 2015 

jsou všechny tyto služby pokryty rámcovými smlouvami a jsou řádně vysoutěženy. Úspory 

nákladů při soutěži dodavatelských služeb při opravách volných bytů. Tady si myslím, že 

tadleta tabulka nás bude jako zastupitele velmi zajímat a hlavně ty součty. Já se Vám 

omlouvám za ten sloupec s DPH, nicméně já bych si to dovolil vysvětlit. On je tam prostě 

nutný z jednoho prostého důvodu, když se ty soutěže a služby, když se to soutěží, tak ne 

všechny položky spadají do DPH 21%, tzn. nedá se to jenom paušálně odečíst tato částka 

21%, ale jsou tam prostě i služby, které podléhají jinému zdanění ze zákona. Ale myslím si 

důležité číslíčko, které by nás tady mohlo zajímat je úspora oproti cenám z roku 2014 oproti 

ceníku, kdy se opět zakázky zadávaly z ruky a nesoutěžily se. Já myslím, že tohle číslo mluví 

samo za sebe. Bezmála 10 milionů korun. Opravy volných bytů. Počet opravovaných bytů, 

tady když se podíváme opět na tu cenu, vidíme zhruba stejný počet opravovaných bytů, ale ta 

cena je zase někde jinde. Ano řádně se to soutěží. Úspory nákladů při soutěži dodavatelských 

služeb při opravách ZŠ, MŠ a střediska volného času Asterix. Předpokládané ceny, které byly 

nastaveny dle ceníku z roku 2014 kdy se opět zakázky z předchozích let zadávaly z ruky a 

nesoutěžily se řádně oproti cenám, které byly v konečném důsledku vysoutěženy. Ten pokles 

a ta úspora z městského rozpočtu, protože všechny ty peníze, která MRA na tom provozu 

ušetřila, jsou peníze města, tzn. peníze všech občanů města. Toto mluví za vše. Tak tady 

potom máme celkem zajímavou tabulečku, já se omlouvám, tady máme celkem zajímavou 

tabulečku. Já bych si dovolil upozornit na pár zajímavých čísel, když tady padli sponzoři 

politických stran. Revize plynu. 2.617.000,-. Nemusím se rozpovídávat o dalších jednotlivých 

položkách, které z té tabulky jsou jasně vidět, nicméně zase na konci máme jednu poměrně 

zajímavou položku. Celkem úspora 4.800.000,-. Takže na co nové vedení šáhne, tam ušetří. 

Ano, řádně se soutěží, ano, sdružují se nákupy. Celkové dosažené úspory, které společnost 

dosáhla v roce 2015 v součtu všech těch jednotlivých číslíček 20 milionů 76 tisíc korun. 

Poměrně výrazné. Ano, soutěží se, ano, sdružují se nákupy. Co k tomu víc dodat. Tak. Opravy 

domovního fondu. Tady bych upozornil, sám jsem si ta čísla nechal trošičku vysvětlit. Tady je 

myslím si důležité občanům říct jednu důležitou věc. Todleto číslíčko najdu vždycky 

v materiálech do rozpočtu. S tímto se počítá na opravy bytového fondu. Ano, v minulosti se ta 

částka bezesporu vyčerpala, přečerpala lehce. V roce 2015 se tam vytvořila poměrně výrazná 

úspora, protože to, že ty peníze jsou na to určeny ještě neznamená, že se musí všechny utratit. 

Když se to řádně soutěží, ty opravy, a když se člověk chová s péčí řádného hospodáře, tak se 

ušetřit dá. Upozorňuji, že je to při zachování kvality těch služeb, tzn. že není pravda, že lidé 

nedostanou vyměněnou vanu nebo umyvadlo. Nevím, k tomu asi není třeba nic víc dodávat. 

Reklamace. Tady jsem se já osobně velmi divil, protože samozřejmě reklamace nájemníků 

vůči vyúčtování. To že si na kvalitu vyúčtování stěžovalo 20 lidí v loňském roce je číslo 

poměrně nízké, tady to asi svědčí o kvalitě těch služeb, která ta společnost dodává. Co je 

zajímavé, že do roku 2014 se nereklamovaly opravy bytů u jednotlivých dodavatelů. Ono to 

probíhalo tak, že když tam bylo něco špatně opraveno a šlo se na reklamaci, tak to opravili 

zaměstnanci. No a město to zaplatilo dvakrát. Takže za rok 2015 při těch soutěžích se 

reklamovalo 125 dodavatelských oprav, které samozřejmě opravovali dodavatelé. Takže opět 
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úspora. Právní služby. To tady bylo interpelováno několikrát. Tady je poměrně zajímavá 

tabulečka. Samozřejmě na právní služby v této společnosti má velký vliv nový občanský 

zákoník, to samozřejmě všichni občané registrují. Žaloby jsou podávány datovou 

elektronickou schránkou, nově podávané elektronické platební rozkazy. Jenom na této 

položce se ušetřily řádově desítky tisíc korun na poštovném a na tisku. Žaloby jsou rovněž 

podávány i k rozhodci, což velmi zrychlí a je schopno té společnosti, potažmo městu ty peníze 

z těch dluhů dodat poměrně rychleji. Samozřejmě tam ještě to má návaznost na v budoucnu 

uzavírané nájemní smlouvy, protože v případě, že ty smlouvy budou obsahovat rozhodčí 

doložku, je možná jednodušší a snáz vymahatelné, takže by tam mohl být vliv, řekněme na 

kauci, kterou by ti lidé mohli skládat, ale to je otázkou řešení. Takže taky nemá smysl probírat 

asi každý řádeček. Právní služby celkem. Tady na to padl dotaz. Já nevím. Toaleto je 

zajímavé číslo. Právní služby celkem 2014 1.460.000,-. Za rok 2015 672.000,-. Padl na to 

konkrétní dotaz. Ano, je tam úspora 50%, ano není tam zaměstnán nikdo z rodinných 

příslušníků. Stav pohledávek vlastníka statutárního města Havířov za nájemce bytů a 

nebytových prostor. Tady samozřejmě je vidět ten trend, že ten dluh každoročně narůstá. 

Vidíme, že narůstá zhruba stejně. Tam ta společnost do budoucna řeší jakýsi projekt ohledně 

sociálních služeb a s úřadem práce ohledně úhrady nájmů za sociálně slabé občany, což je 

myslím si velmi životaschopné, nicméně velmi důležité je, že procentuálně to vedení té 

společnosti drží pořád na číslech, které odpovídají asi a relativně se lepší v tom čase. Takže to 

je fajn. Strategie a cíle pro rok 2016. Zavedení nového informačního systému náhradou za dva 

stávající. Já osobně jsem byl v šoku, když jsem zjistil, že ta společnost nemá řádný informační 

systém ani něco, čemu se dneska říká CRM, aby se ty procesy a řekněme ty náklady daly 

nějakým způsobem hlídat. Běží tam jakési staré informační systémy, které musí být 

nahrazeny a ta společnost na tom intenzivně pracuje. Kompletní dokončení montáží RTN 

včetně pasportizace a následného navedení do nového informačního systému. Mě zaráží při 

tom všem, co tady padlo, jak to, že zaměstnanci té společnosti, když je to tam všechno tak 

špatně, zvládli namontovat ty RTNky v poměrně rekordním čase? Já si myslím, že ta 

motivace asi není tak úplně špatná, když jsou schopni provést montáž RTN ve zkrácené lhůtě 

prostě proto, že město muselo zrušit jedno výběrové řízení, protože nebyly prováděcí předpisy 

k vyhlášce. Takže prostě toto je velmi důležité a je třeba si to říct. Aplikace nové kolektivní 

smlouvy včetně inovativního systému hodnocení zaměstnanců, aplikace dotačního 

managementu. Tam neprobíhalo žádné vzdělávání zaměstnanců, na které se dají čerpat 

evropské dotace, takže já si myslím, že toto je celkem zajímavý způsob, jakým se zaměstnanci 

můžou ve společnosti vzdělávat. Zavedení dokument managementu. Já si nedovedu 

představit, že taková společnost, nemá vůbec žádný wokflow, že tam neputují dokumenty, že 

tam nikdo není zodpovědný za to, jakým způsobem ty dokumenty, kde jsou schvalovány a 

kdo se k nim má vyjadřovat. Ano, už to funguje. Rok. Příprava společnosti na certifikaci dle 

ISO 9001 kvality managementu, to je myslím si celkem stěžejní krok, pokud se to novému 

vedení a té firmě jako takové podaří, tak by to mohl být celkem zlomový bod v té společnosti. 

Propojení komunitních sociálních služeb s činností správců domovního fondu a bytových 

agentur včetně zvyšování právního povědomí zaměstnanců. Tam je myslím si důležité to 

propojení činností správců domovního fondu na komunitní sociální služby. Ty projekty 

pilotní už pracují, RMH je velmi aktivně podporuje a myslím si, že to je rovněž řešení 

některých sociálních problémů v rámci našeho města. Zavádění efektivních opatření 

vedoucích ke snižování dluhů. To s tím souvisí. Management vůbec zprávy těch sociálně 

slabých nájemníků, kteří mají nárok na příspěvek na bydlení, nicméně oni mnohdy ani neví 

jak si o to zažádat, takže ta firma na tom aktivně pracuje a myslím si, že to slibuje jakési 

přínosy do budoucna. Zavádění opatření ke snížení volných bytů v lokalitě Šumbark a zvýšení 

počtu společných vlastníků bytových jednotek ve správě společnosti. Takže já bych Vám 

poděkoval za pozornost, já jsem to proběhl celkem rychle. Tahleta prezentace bude 
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samozřejmě k dispozici všem zastupitelům a bude následně zveřejněna. Tam je třeba si říct 

ještě jednu věc. Samozřejmě toto předchází účetní závěrce, která proběhne v řádném termínu, 

takže tam jako většina těch čísel bude jasně dokumentovatelná a budou zveřejněny, opět tak, 

jak to nařizuje zákon. Takže já doufám, že jsem Vás dlouho nezdržoval, že jsem Vás příliš 

neunavil a v případě, že budete mít jakékoliv další dotazy, tak myslím si, že jednatelé i ředitel, 

pokud budou podány slušnou a normální formou, Vám velmi rádi odpoví. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Dál se táži, jestli někdo ze zastupitelů se chce přihlásit. Pan zastupitel Šlachta. 

 

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

Dobrý večer, vážený pane primátore, vážení zastupitelé. Prosím Vás, já budu potrestán za to, 

že dneska vystoupím, v soukromí, samozřejmě. To co jsme tady slyšeli teď těch 10 minut. 

Pane Bělica, proč jste to neudělal kolem té druhé? Když jsme měli čas. Na co jste čekal. A 

pak Vám řeknu, snůška, snůška. Osobně v mém bytě po firmě, která mi opravovala byt a byly 

tam závady, přišli a neopravovali to zaměstnanci, ale firma, tuším v roce 2014. Takže to byla 

lež, co jste řekl. Za druhé ISO, pokud víte, ta jsou systémové normy, nejsou to normy fyzické. 

Za třetí MRA je tady pro to, aby spravovala bytový fond města Havířova, těch 7 tisíc bytů. 

Proč se nezvedly opravy, když jste ušetřili 20 milionů, na co jsou? Ony nejsou pro to, aby 

nosili městu zisk, ale ty opravy, které jsou, abychom zušlechťovali tendleten majetek pro 

město. Takže to, co jste tu napsal je skutečně tendenční. A proč odpovídáte Vy, když tam jsou 

jednatelé, je tam ředitel. Politická věc? Děkuji Vám. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Já se táži zastupitelů, zda se chcou přihlásit? Zatím ne takže přistoupíme k vystoupení 

občanů je tady interpelace č.5 a je to Jiří Jekl, obsah interpelace….aha, tak já se omlouvám, 

dáme přednost zastupitelce paní Feberové. 

 

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

Já se omlouvám za trošku pozdní reakci, ale já bych chtěla se ještě vrátit k těm tabulkám. Ono 

to bylo sice moc rychlé, ale mě zaujal ten fond rezerv na opravy bytů. Tam se nějaký tvoří a 

mně to připadá, jako že se to tvoří pro to, že se ty byty neopravují. Konkrétně 26 let jsem 

bydlela na Obránců míru 10 a během roku 2015 nás tam odešlo 10 rodin a ani jeden byt, 

protože tam mám ještě vazby na sousedy, kteří tam bohužel zůstali ještě, a ani jeden z těch 

bytů zatím nebyl vůbec opraven. Jak tedy potom v tom posledním, ty cíle a nějaké ty strategie 

na rok 2016, jak teda ten třetí bod budete řešit. To budete asi nějací kouzelníci. Jak chcete na 

Šumbark do takových těch oblastí nalákat lidi. To by mě teda zajímalo. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Táži se jednatelů nebo pana ředitele, jestli chcou reagovat? Takže odpovíme písemně. Dobře 

takže teďka vystoupení občanů. Takže pan Jiří Jekl, obsah interpelace odpady a MKS. Ještě 

jednou se omlouvám, že jsem ho zdržel. Zastupitelé mají přednost. Takže dávám slovo. 

Prosím. 

 

INTERPELACE č. 11                                                                               MMH/8342/2016 

 

Jiří JEKL, ………………………………….. 

Jekl, Nezávislí Havířov. Dobrý den pane primátore, dobrý den milí zastupitelé. Dovolte mi, 

abych se na Vás obrátil s žádostí o změnu ve vyhlášce o nakládání s odpady. Protože člověk 

se celý život učí, já v současné době se snažím aktivně přispět k tomu, aby Havířov neztrácel 
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obyvatelstvo, takže se nám poštěstilo, že se nám na konci minulého roku narodily dvojčátka a 

člověk, když je v té nové situaci, tak zjišťuje spoustu zajímavých věcí. Například to, že jako 

otci dvojčátek mi přijde nelogické, že rodina, která od státu na dvě děti dostává jeden 

rodičovský příspěvek, musí odpad platit za obě děti. Vím, že tuto nelogičnost v žádném 

případě nezpůsobilo naše město Havířov, přesto věřím, že vedení našeho města podpoří 

rodiče nejenom dvojčátek, ale i trojčátek a čtyřčátek, aby se jim prostě v našem městě dobře 

žilo. A ještě jedna věc v této souvislosti. Já věřím a rád bych věřil tomu, že pokud se 

v Havířově najde politická vůle, nebylo by na škodu, po vzoru Frýdku-Místku, osvobodit od 

placení odpadů děti do tří let. Já se podívám na zastupitele za KDU-ČSL, protože vím, že 

zrovna ve Frýdku-Místku KDU-ČSL bylo hodně aktivní v tom, aby rodiče malých dětí byli 

osvobozeni třeba do tří let od tohoto nemalého poplatku. Samozřejmě nemusí to být tři roky, 

ale myslím si, že nemluvím jenom za sebe, ale mluvím i za ostatní rodiče, se kterými jsem 

v kontaktu. Pokud se něco takového schválí, tak rozhodně se to nebude týkat nás, ale pro ty 

další děti, které přijdou do Havířova, si myslím, a hlavně pro jejich rodiče, že by taková 

pomoc byla určitě fajn a byla by vítána moc dobře a moc pozitivně. No a ještě jedna věc mně 

trápí, protože máme plesovou sezonu a Havířovské firmy a školy pořádají stále častěji své 

akce mimo naše město. Už nejenom Gymnázium Studentská, ale nově už i Gymnázium 

Komenského a další Havířovské subjekty opustily Havířovský společenský dům a své akce 

dělají v pěknějších a levnějších prostorech mimo naše město. Byl bych rád, kdyby, podle 

mého rozumná, nová rada našeho města konečně změnila ceny nájemného v Havířovských 

kulturních domech. Myslím si, že reklamy na prostory v Havířovských kulturních domech, 

které se nově objevily na havířovských zastávkách, moc nových nájemců nepřilákají. Moc 

děkuju za Váš čas a pěkné odpoledne. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Také děkujeme, určitě odpovíme písemně. Jinak, co se týče odpadu, tak rada se už zabývá 

touto problematikou a věřím, že najdeme řešení. Táži se, zda paní ředitelka MKS chce 

reagovat na ten druhý podnět? Nechce, takže odpovíme písemně. Takže pan zastupitel 

Plawny. 

 

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

Já chce jenom zareagovat. Pane Jekl vy jste tady minule nebyl, my jsme to navrhovali, rada se 

tím bude zabývat a pan náměstek Heczko přislíbil, že v únoru by to mělo být na 

zastupitelstvu, tak uvidíme, jestli najdeme ještě dalších 20 kolegů, kteří pro to zvednou ruku. 

 

INTERPELACE č. 12                                                                               MMH/8343/2016 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Dále se přihlásil občan Michal Bureš, obsah interpelace netopýři v domě, 

neuzamykání sklepních prostor. Takže já mu dávám prostor. Dobrý den. 

 

Michal BUREŠ, …………………………………. 

Já vám přeji dobrý den všem. Já jsem občanem města Havířova, bydlím na …………. 

………., konkrétně tenhle dům,, to zmíním. Bydlím tam asi rok a půl, je to byt MRA a 

s manželkou, se kterou tam bydlím, tak jsme to ten rok a půl zhruba tolerovali, ale 

v posledních dnech, jelikož manželka je teda těhotná. A nepřál bych nikomu, aby zažil to, co 

jsme zažívali my s těmi netopýry. Je to možná takové zvláštní, ale mně nedalo nepřijít sem a 

neříct to. Možná by to bylo více oficiálnější než to, co jsem dneska prožil a kde jsem volal a 

co jsem všechno řešil a domlouval a co jsem všechno zjistil. Jde o takovou věc, že v tom 

domě, kde bydlíme, v tom vchodě lítají netopýři. Bylo mi řečeno, nevěděl jsem, jak to mám 
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řešit, vlétl nám do bytu netopýr. Je velký problém prostě dostat netopýra z bytu, abyste ho 

nezabil, abyste mu neublížil, protože je to chráněné zvíře. To už bylo to poslední, co, nebo to 

bylo před tím, ale to byla poslední taková kapka byla to, že nám vletěl netopýr do výtahu a 

prostě, člověk nemohl užívat výtah, to je to poslední. Já sportuji, prostě, chodím pěšky, mně 

to problém nedělá, nicméně v tom vchodě bydlí spoustu starších občanů a nedokážu si 

představit, že by třeba ten výtah otevřel a dostal, nedej bože, infarkt z toho, že na něho naletí 

netopýr. To jsou dvě takové jako situace, kvůli kterých jsem se rozhodl sem přijít. Ale jsou tu 

i situace, kdy prostě ti netopýři lítají po schodištích, v prostorech mezi výstupními dveřmi 

z toho vchodu. A lidé pak nemůžou chodit ven. Oni se bojí prostě, já netuším, nevím jestli 

někde někdo byl, něco podával, prostě někdo řešil, každopádně, já jsem se rozhodl sem přijít a 

řešit to. Nevěděl jsem na koho se obrátit, proto jsem se obrátil tak, jak postup hovoří, správce 

toho daného vchodu a těch ostatních vchodů, což je pan Slavík z MRA. Jelikož ta poslední 

kapka byla o víkendě, tak on mně odkázal, samozřejmě v úřední den za panem Ing. Smolou. 

Myslím, že ho znáte. Dneska jsem si s panem Smolou sjednal schůzku, on si mně pozval a co 

bych k tomu řekl. Nenašli jsme úplné řešení. Pan Smola si představuje, že nájemníci otevřou 

v tom vchodě okna a ty netopýři vyletí, to jen tak ve zkratce, prostě mně to přijde úplně 

hloupé. Je to asi odborník na pravém místě a to se radil s někým z nějakého muzea v Ostravě, 

takhle mi to bylo řečeno. Mně to prostě nedalo, já jsem zavolal známému, který se zabývá 

netopýry, prostě to je shoda okolností. Ten mi celou situaci popsal. Řekl mi některé věci, 

které mi řekl i pan Smola. Ale pan Smola mi nevěřil, že ti netopýři tam lítaj. Každopádně já 

jsem vzal a natočil jsem si to, takže jsem mu ukázal, že opravdu ti netopýři lítají v tom vchodě 

byť je zima. Pořád to nechtěl pochopit. Důvod je teda ten, že jsem tady. Snažil jsem se 

dovolat na vedení MRA, bylo mi řečeno, že mají nějaké školení, tak předpokládám, že jsou 

tady, že mně poslouchají. A já bych rád prostě tohle vyřešil. Představte si, že máte doma 

těhotnou manželku ona se leká, to asi není vhodné pro těhotnou ženu, aby se lekala, ona se 

bojí chodit venčit pejsky, prostě má z toho takový nějaký komplex, já neříkám, že to je něco, 

co by se mělo řešit někde u psychiatra nebo psychologa, to určitě ne. Každopádně si nedokážu 

představit, že se mi narodí dítě a manželka bude mít strach jít s miminkem ven, byť bude 

v kočárku. Manželka bude mít strach. Prostě..nebo ne strach…ale já budu mít strach v práci, 

že ona nejde ven a nedej bože, že ten netopýr naletí do kočárku, ublíží nějak tomu dítěti, i 

když netopýři údajně neubližují dítěti. Jak je známo, každé zvíře, když je zahnáno do kouta, 

tak nějakým způsobem, prostě…..já vím, že to je úsměvné, ale věřte, že kdyby Vám vletěl 

netopýr domů po 12 hodinové šichtě s manželkou, která má skoro infarkt, tak byste se tak 

nesmál. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já to neznevažuji, samozřejmě je to problém. Je to zásadní problém v kvalitě bydlení. Asi 

nikdo z nás tady není odborník na netopýry a chov netopýrů. Obávám se, musíme se poradit 

s odborem životního prostředí, protože neví jestli…pokud by se netopýři přemístili na jiné 

místo, jestli nemají reflex a nevrátí se zase zpátky do stejného místa. Jo, nejsem odborníkem, 

nevím, jestli tady je odborník na faunu, zrovna tuto. Ale určitě to budem řešit spolu s odborem 

životního prostředí, jestli je nějaké řešení, jestli vůbec to lze. 

 

Michal BUREŠ, ……………………………………. 

Já jsem, jestli můžu ještě na tohle odpovědět, tak mně to nedalo. Já jsem čekal, že něco 

takového bude, že to budou řešit odborníci a podobně, snad. A já jsem se snažil dneska asi 4 

hodiny zjišťovat jak by to šlo vyřešit. Nejsem taky odborník, pan Smola, ještě jednou ho 

zmíním, mi řekl, že se s tím dělat úplně nic nedá, že ta zvířata jsou chráněná. Asi by se jim 

polámaly křídla, kdyby se vzali, a podobně. Každopádně řešení je a to je, sice je složitější, ale 

je. Existují firmy, které prostě, protože musí mít ta firma konkrétní nějakou vyjímku ze 
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zákona. Nikdo jiný s těmi netopýry nakládat nemůže. Existuje nějaký Český svaz ochranářů 

netopýrů a podobně, takže, já vás nechci tímhle zdržovat. Ale já tu nejsem sám za sebe. To je 

jeden vchod, kde je 40 nájemníků a to se týká i vchodů ostatních, protože oni nelítají jenom 

v našem vchodě, ale i ve vchodech ostatních. A není to problém posledního rokuje to problém 

několika let a několik let se to údajně neřeší. Jo a neřeší to pan Smola, údajně. Ale mně to 

přijde jako nějaký horký brambor, který si přehazuje MRA na magistrát a opačně. Takhle mi 

to bylo i prezentováno. Já nevím v minulých letech, já netvrdím, že to je Vaše chyba, jo to 

určitě ne. Každopádně to řešení je takové..aspoň…já bych chtěl dát takový návrh, já to klidně 

sepíšu, mně to problém nedělá, je takové, že se najme nějaká firma, která k tomu má nějaké 

kompetence, což je spoustu firem a ty mají na to přístroje a přišli a zjistili, kde ty netopýři 

jsou, kde ve sklepě, v šachtách, apod. a to, že by se ten problém nevyřešil a nevrátili se, to 

nemusím být odborník, já to dneska zjistil. Ti netopýři byť jsou chráněná zvířata se dají 

odvést pryč právě v zimním období do různých jeskyní apod. a to, že by se tam vrátili v létě, 

tak to je pravda, ale jsou pro to různá opatření, jako je zatěsnění škvír apod. Ale to bych Vás 

tady zdržoval hodně dlouho. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobrý. My to určitě pořešíme s odborem životního prostředí. Netušil jsem z MRA, že jsou 

speciální zákony na nakládání s netopýry. Jeno s nakládání s nebezpečnými odpady, ale že 

jsou i na zvířata. To nechci znevažovat, samozřejmě, ale určitě to pořešíme, protože tady 

nenajdeme řešení, jestli jsou nějaké speciální zákony, tak tady pan ředitel MP na mě kýval, 

jako myslivec určitě ví taky něco k tomu, takže to pořešíme. Dávám Vám slovo, že ve 

spolupráci s MRA a životního prostředí zkusíme najít řešení. 

 

Michal BUREŠ, ……………………………….. 

Řešení je, že můžu zavolat hlídku MP, ale bylo by asi divné, kdybych jim tam každý den 

volal. By si ťukali na hlavu prostě a co ten městský policista nebo ten strážník udělá, když 

přijde? Jo to vezme toho netopýra, odveze si ho někam, já sám jsem policista, vím jak to 

chodí, prostě, takže to není řešení, že vezme jednoho netopýra. To není řešení. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobrý, jo, protože čas interpelací, už je dost dlouho. Víme problém. Jestli máte ještě nějaký 

jiný problém? 

 

Michal BUREŠ, ……………………………….. 

Mám, ten nebude tak dlouhý. Ve vchodě, kde bydlím. Nedávno mi vykradli sklep, hlásil jsem 

to samozřejmě. Když jsem to řešil s panem Slavíkem, tak jsou tam únikové východy a ty se 

prý údajně, nebo oni to označují jako únikové východy, ale to únikové žádné východy nejsou, 

ty mříže. Oni fungovaly do určité doby, nechápu, proč nefungují teď. Ty sklepy se 

nezamykají, ty sklepy jsou průchozí a stahuje se tam různá sebranka lidí, vykrádají se ty 

sklepy a co vím, tak je větší trestný nápad, prostě v téhle věci. Kdyby se zamkly ty mříže a 

nereagovalo by se na to, že to je únikový východ, že se tam hasiči nemůžou dostat. Kolikrát 

se tam vykradl sklep a kolikrát tam hořelo? Ani jednou nehořelo, 20x se za rok vykradl sklep. 

Takže to je ještě taková maličkost. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, máme poznamenáno. Viděl jsem, že jednatelé si zapisujou bedlivě, takže odpovíme 

písemně a sjednáme nápravu. 
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INTERPELACE č. 13                                                                               MMH/8344/2016 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Je přihlášen pan zastupitel Rapant. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak ještě jednou pěkné odpoledne, já bych chtěl jenom reagovat a respektive se i omluvit na 

tu prezentaci, kterou tady Pepa prezentoval. Já jsem tady opravdu minule v té mojí interpelaci 

říkal, že oprava toho jednoho bytu vyjde dle materiálů, s kterých jsem vycházel, vyjde na 120 

tisíc. teď jsem si to jenom tak rychle přepočítal a ta suma je 98 tisíc. takže omlouvám se za 

zkreslené informace, ale přesto mi těch 98 tisíc připadá příliš na to, co se v těch bytech opraví. 

 

INTERPELACE č. 14                                                                               MMH/8346/2016 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Muras. 

 

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

Dobrý den pane primátore, kolegyně, kolegové, občané. Já se vrátím ob jeden příspěvek, 

protože MP, ne myslivci, prosím Vás, netopýr není lovná zvěř, takže nepatří do dikce 

myslivosti. Ale MP řešila různé případy. Takový nejzávažnější byl, když rodina odjela na 

víkend, vrátila se a v neděli měla doma 180 netopýrů. Plný byt kompletně zničený a tehdy 

jsme se tou otázkou zabývali a úplně stejně, jako to řešil pan Ing. Smola, jsme hledali 

odborníky. A opravdu jediný způsob jak se jich zbavit je večer otevřít a nad ránem zavřít ten 

objekt tak, aby byli…protože ta likvidace nebo to přestěhování netopýrů to je záležitost 

v podstatě na vědecké úrovni. To je velmi těžké a opravdu je to tak, jak to tady říkal ten pán, 

jak mu to Ing. Smola vysvětlil. Nebude to jednoduché. 

 

INTERPELACE č. 15                                                                               MMH/8347/2016 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Tak zatím nejsou žádní zastupitelé přihlášeni. Takže interpelace č.7 občanů. A je to 

pan občan Radim Mudra, obsah interpelace odpověď na dopis pana ředitel Tichého, MRA. 

 

Radim MUDRA, ……………………………….. 

Dobrý den vážený pane primátore, vážení zastupitelé. Požádal jsem na minulém jednání 

zastupitelstva o odpověď, co se týkalo třech bodů a musím říct, že taková vágní odpověď, 

kterou mi poslal pan ředitel Tichý, mně dost zaskočila. Jelikož jsem sloužil 8 let nebo jsem 

pracoval v radě města, kdybych měl odepsat takovouto odpověď občanovi, tak by jsem se 

minimálně styděl. Já jsem se jasně vyjádřil, co se týká toho bytu těch Habrových, tak jsem 

řekl do mikrofonu kdy podala MRA datum na soudní vystěhování. Tzn. pro mě datum kdy 

13.10., 16.11., ale odpověď zní ohledně manželů Habrových proběhlo soudní řízení 

užívaného bytu, ve kterém bylo rozhodnuto, že tito jsou povinni jimi užívaný byt vyklidit ve 

lhůtě 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí. Takže ten den toho právního rozhodnutí taky 

není vyspecifikováno, kdy to bylo. To je jedna záležitost. Potom mně překvapuje, že pan Habr 

už tam delší dobu nebydlí v tom bytě, tzn. že se tam nezdržuje, takže i když je to psané na oba 

dva, nicméně tam už několik měsíců se nezdržuje. Co se týkalo dotazu číslo dvě ohledně 

přidělování bytů, to jsem si přečetl, samozřejmě s odpovědí i pana Ing. náměstka Heczka jsem 

spokojen i co se týká datování 5.1. Odpověď forenzního auditu, jak jsem říkal už minule do 

mikrofonu. Forenzní audit, jelikož k mým blízkým kruhům společnosti ErnstYoung jsem se 
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dozvěděl, že audit už je několik měsíců vyhotoven. Překvapuje mně opět vágní odpověď, že 

byl již vypracován a ve formě písemné zprávy auditora, byl předán jednateli naší společnosti 

Róbertu Masarovičovi. Pan Masarovič tady minule hovořil o tom, že údajně forenzní audit 

leží na hospodářské kriminálce v Ostravě, každopádně věřím tomu. Jestli tam něco probíhá. 

Každopádně mně zajímá výsledek tohoto forenzního auditu, tzn. hospodaření MRA za 

uvedené období. Takovouto odpověď bych já požádal a jelikož nejsem spokojen, takže 

doufám, že písemná odpověď bude už relevantní. Jinak bych se potom musel obrátit na svého 

právního zástupce a právní formou to potom řešit. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Takže odpovíme písemně.  

 

INTERPELACE č. 16                                                                               MMH/8348/2016 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

A interpelace č. 8 Jiří Chudý, dotaz k času jednání ZMH a dotaz k úklidu a volných bytů 

MRA.  

 

Jiří CHUDÝ, ……………………………………. 

Dobrý den, pokud se nemýlím, tak dneska jste začali jednat kolem 13 hodiny. Chtěl bych 

jenom říct, že někteří občané mají taky zájem se tady podívat a ten, kdo je na ranní to 

nestihne, ten, kdo je na odpolední už tam jel a ten, co jde na noční většinou spí. To je jenom 

tak k tomu. Teď bych se chtěl zmínit ohledně volných bytů na Havířov-Šumbark. Hlavně 

obsazování těch volných bytů lidmi, o kterých se dopředu ví, že Vám to stejnak nebudou 

platit. Vy je tam klidně dáte. Vy tím uděláte takovou fajnou věc, že tam mají totiž i družstevní 

byty a ti lidé, jak vidí, co se tam děje, chcou pryč. A z nějakých 320 tisíc za ten byt, za 110 ho 

neprodá a ještě pořád je v nabídce za 110. Můžete si ho koupit. To je druhá věc. A třetí věc, 

co mně štve nejvíc, to hlavně na MRA. Úklid. Snížili úklid, prostě, povyhazovali uklízečky, 

dali jim možnost pracovat na živnost a nikdo se tam asi nebyl nikdy podívat, co se tam děje 

vlastně v tom věžáku, jak to vypadá. Prostě ty lidi to nezajímá, oni se tem nebyli nikdy 

ukázat. V každém případě, když snížili ty úklidy, tak ta uklizečka to nebude stíhat a bude to 

čím dál horší. Pak čekejte další odliv lidí z této části, protože tam žijou opravdu, stěhujete tam 

takové výborné občany, kteří chcou rozhodně žít společensky a hlavně neplatit, tzn. zadarmo. 

Tzn. že těch tam bude přibývat čím dál víc a těch slušných bude ubývat. Takže Vám mockrát 

děkuji, jak se chováte k nám občanům, kteří řádně bydlíme, řádně platíme. Vy jste nás vlastně 

dali na okraj. Takže Vám pěkně děkuji, nashledanou. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Samozřejmě Vám bude odpovězeno písemně, nevím jestli jednatelé k úklidům nebo 

pan ředitel, jestli chcou reagovat? Ano, pan ředitel chce reagovat, takže ho poprosím. 

 

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

Dobrý den ještě jednou pane primátore, vážení zastupitelé. Já děkuju za tento konkrétní 

podnět. Několikrát jsem se účastnil kontrol a to v jednotlivých činnostech MRA, takže rád 

bych si převzal informace o tom kde a v jakém stavu úklid je. A to, že byly propuštěny 

uklízečky není až tak zcela pravda. My jsme řešili koncepci úklidu, protože úklid nebyl 

společností MRA ufinancovatelný. V minulosti byly takové mzdové náklady na provádění 

této služby, které z plnění funkcí řádného hospodáře nebyly dále realizovány. Takže nová 

koncepce úklidu spočívá v tom, že uklízečkám byl snížen pracovní úvazek a byla jim 
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vytvořena podpora k založení OSVČ, aby dále mohly působit v místě, kde jsou na ně 

nájemníci zvyklí, takže rád prověřím, Váš konkrétní podnět. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Takže bude zodpovězeno písemně. Nemám tady už žádné interpelace a vystoupení 

občanů, táži se teda zastupitelů, zda se chcou ještě přihlásit do interpelací? Neregistruji, takže 

uzavírám bod 29. Interpelace a končím tím zastupitelstvo města Havířova. Máme přesně 

15:45 hod. a já končím 9. zasedání ZMH. Děkuji Vám a přeji pěkný zbytek dne. 

 

 

 

KONEC 

 
15:45 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově dne: 01.02.2016 

Zapsala: Veronika Richterová, DiS.   

    referentka odboru kancelář primátora v.r.          ……………………………………… 

 

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

Příloha č. 2 - originály materiálů včetně svolání 
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O  V  Ě  Ř  E  N  Í 
 

 

zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 25.01.2016 

v sále Kulturního domu RADOST 
 ___________________________________________________________________________ 

 

      Ověřil/la jsem zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

          konaného dne 25. ledna 2016  v sále Kulturního domu RADOST. 

 

 Potvrzuji svým podpisem, že zápis odpovídá průběhu zasedání  

 a přijatým usnesením. 

 
 

 

Bc. Monika HAVLÍČKOVÁ                

členka Zastupitelstva města Havířova v.r.                             …………..………………………. 

 

 

Miroslav POLAK 

člen Zastupitelstva města Havířova  v.r.                               .…………..………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Bc. Daniel PAWLAS                                  Ing. Eduard HECZKO 

primátor města v.r.                                                           náměstek primátora  

                                                                        pro ekonomiku a správu majetku v.r.  
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PROTOKOL O NAHLÍŽENÍ DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 

9. zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného 25.01.2016 
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