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Zápis ze 7. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 02.11.2015 
 

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže dobré odpoledne vážené dámy, vážení pánové, vážení zastupitelé. Máme právě 13:01 a 

já oficiálně začíná 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova a všechny vás srdečně vítám 

v prostorách Kulturního domu RADOST. V této chvíli je z celkového počtu 43 členů 

zastupitelstva podle prezenční listiny přítomno 41 zastupitelů, je nás tedy nadpoloviční 

většina a dnešní zasedání je schopno se platně usnášet. Omluven je Ing. Petr Smrček 

z pracovních důvodů a zatím se neprezentoval pan zastupitel David Ondráček, takže uvidíme, 

jestli dorazí. Zasedání Zastupitelstva města Havířova bylo svoláno podle § 92 odst.1, zák. 

č.128/2000 Sb. o obcích. K 30.10.2015 podal rezignaci zastupitel pan Ing. Zdeněk Osmaczyk. 

Na jeho místo nastoupí první náhradník z volební strany ČSSD pan MUDr. Milan Dlábek, 

který složí slib člena ZMH na začátku zasedání, aby mohl platně vykonávat svůj mandát. 

Rada města Havířova osvědčila, že MUDr. Dlábkovi vznikl mandát člena zastupitelstva dne 

31.10.2015. Nyní nový člen složí slib člena zastupitelstva. Než přečtu text slibu, žádám 

nového člena, aby předstoupil před zastupitelstvo města, následně po přečtení slibu pronesl 

slovo „SLIBUJI“ a  zároveň tento slib stvrdil svým podpisem na připravené listině u stolu 

zapisovatelek. Pro úplnost připomínám, že mandát zaniká odmítnutím složení slibu nebo jeho 

složením s výhradou. Žádám Vás dámy a pánové, abyste všichni povstali a po celou dobu 

čtení a skládání slibu setrvali ve stoje. 

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

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

republiky“ 

 

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

Slibuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji a blahopřeji panu MUDr. Milanu Dlábkovi k nastoupení do funkce člena zastupitelstva 

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

zastupitelstva města. Pane doktore, podpis. Dovolte mi, prosím, abych také touto cestou 

poděkoval Ing. Zdeňku Osmanczykovi za práci vykonanou pro město Havířov a jeho občany, 

ať už v pozici zastupitele, radního, náměstka pro hospodářský rozvoj, primátora, předsedy 

finančního výboru a v dalších organizacích, kde zastupoval město Havířov a snažil se prosadit 

zájmy občanů našeho města, za to mu patří velké poděkování. Nyní přistoupíme ke schválení 

předsednictva dnešního zasedání zastupitelstva. 

 

 

273/7ZM/2015 

13:07hod. 

1. Schválení předsednictva 7. zasedání ZMH dne 02.11.2015 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Návrh usnesení zní, zastupitelstvo města Havířova schvaluje předsednictvo 7. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 02.11.2015 ve složení: Bc. Daniel Pawlas, 

primátor města, Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku, 
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Zápis ze 7. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 02.11.2015 
 

Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj, Mgr. Daniel Vachtarčík, 

náměstek primátora pro sociální rozvoj, Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města 

Havířova. Chce někdo doplnit toto pracovní předsednictvo o další členy? Vzhledem k tomu, 

že návrh na doplnění předsednictva nebyl podán, nechávám hlasovat o pracovním 

předsednictvu v navrženém složení. 

 

Hlasování o předsednictvu: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 273/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 02.11.2015 

ve složení: 

 

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

o činnosti orgánů obce. O činnosti zastupitelstva města se mohou občané informovat přímo na 

jeho zasedání a přijatá usnesení jsou zveřejňována na úřední desce MMH a na internetových 

stránkách www.havirov-city.cz. Rada města v letošním roce zasedala 25 x a bylo přijato 

celkem 1070 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. 37. V souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., je zřízen zvláštní orgán obce - Komise sociálně 

právní ochrany dětí, která v letošním roce zasedala 5x. Z každé schůze této komise je 

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

schválení programu dnešního zasedání. 

 

 

 

 

 

http://www.havirov-city.cz/
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Zápis ze 7. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 02.11.2015 
 

274/7ZM/2015 

13:10hod. 

2. Schválení programu 7. zasedání ZMH dne 02.11.2015 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

podobě. Vzhledem k tomu, že Ing. Zdeněk Osmanczyk vykonával funkci předsedy 

Finančního výboru ZMH, které se vzdal současně s mandátem člena zastupitelstva, navrhuji 

doplnění programu o bod 38. „ Volba předsedy Finančního výboru ZMH“. Tento bod navrhuji 

zařadit na závěr programu 7. ZMH. Má někdo nějaké připomínky nebo doplnění? Pokud 

nikdo připomínky, případně doplnění nemá, přistoupíme k hlasování. Prosím o hlasování. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 274/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 2. listopadu 

2015 dle přílohy 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 42, usnesení bylo schváleno. Interpelace a příspěvky zastupitelů. Součástí každého 

programu zasedání zastupitelstva jsou interpelace zastupitelů a vystoupení občanů – dle 

Jednacího řádu Zastupitelstva města Havířova jsou v programu jako bod č. 37, ale budou 

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

bodům schváleného programu dnešního zasedání zastupitelstva se schvalují zvlášť, vždy po 

ukončení rozpravy k danému bodu. Vzhledem k plynulosti našeho zasedání žádám 

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

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

až bude zobrazen přesný pozměňovací návrh. 
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Zápis ze 7. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 02.11.2015 
 

275/7ZM/2015 

13:12hod. 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 7. zasedání ZMH, konaného  

    dne 02.11.2015 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Návrh usnesení. Zastupitelstvo města Havířova volí jako ověřovatele zápisu o průběhu 7. 

zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 02.11.2015 paní Soňu Dosedělovou a 

pana Pavla Rapanta. Má někdo jiný návrh? Dále bych se chtěl zeptat, zda navržení členové 

zastupitelstva paní Soňa Dosedělová a pan Pavel Rapant tuto nominaci přijímají? Ano, paní 

Dosedělová přijímá, pan Pavel Rapant taky. Takže budeme hlasovat o schválení ověřovatelů 

zápisu. Prosím o hlasování.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 275/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 02.11.2015  

 

paní Soňu DOSEDĚLOVOU  

pana Pavla RAPANTA  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 42, usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
Zápis ze 7. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 02.11.2015 
 

276/7ZM/2015 

13:14hod. 

4. Zpráva o ověření zápisu z 6. zasedání ZMH, konaného dne 14.09.2015  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Návrh usnesení. Zastupitelstvo města Havířova bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 6. 

zasedání ZMH, konaného dne 14. září 2015. Na 6. zasedání ZMH byli jako ověřovatelé 

zápisu určeni pan Ing. Bohuslav Muras a pan Vojtěch Kozák. Oba ověřovatelé zápis z 6. 

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

přijatým usnesením. Žádám nyní ověřovatele pana Ing. Bohuslava Murase, aby v souladu 

s Jednacím řádem ZMH  podal zprávu o ověření správnosti zápisu. 

 

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

Dobrý den, vážený pane primátore, kolegyně, kolegové, vážení hosté. Zápis z minulého 

zasedání zastupitelstva jsem přečetl a svým podpisem jsem ověřil jeho správnost. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji a nyní žádám ověřovatele pana Vojtěcha Kozáka, aby v souladu s Jednacím řádem 

ZMH podal zprávu o ověření správnosti zápisu. 

 

Vojtěch KOZÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den. Zápis jsem si přečetl z 6. zasedání zastupitelstva a byl v souladu se zasedáním. A 

stvrdil jsem ho 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 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 14.09.2015 nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, budeme hlasovat o 

tom, že zprávu ověřovatelů Zastupitelstvo města Havířova  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 276/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 6. zasedání ZMH, konaného dne 14. září 2015  
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Zápis ze 7. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 02.11.2015 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 42, usnesení bylo schváleno. Konstatuji, že zpráva byla schválena. Do každého zápisu je 

možno nahlédnout na odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova, a podle zákona 

o obcích má právo do nich nahlédnout každý občan města a osoby uvedené v § 16, odst 3 a § 

17 zákona o obcích. 

 

 

277/7ZM/2015 

13:15hod. 

5. Kontrola plnění usnesení ZMH 
   

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

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

sledování usnesení dle přiloženého materiálu. Ptám se, zda má někdo pozměňující návrhy na 

usnesení a doplnění materiálu? Otevírám rozpravu k tomuto bodu. pokud nemá, budeme tedy 

hlasovat o předloženém materiálu. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 277/7ZM/2015: 

 

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:  

 

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

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

k.ú. Havířov – město 

255/6ZM/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“ 
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Zápis ze 7. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 02.11.2015 
 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

 

915/20ZM/2013 Projekt revitalizace Městského kamerového dohlížecího systému  

a čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění Veřejného pořádku ve městě Havířově 

949/20ZM/2013 Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník 

Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního centra Talentované 

mládeže stolního tenisu v letech 2014 – 2015 

1169/26ZM/2014 Prodej části pozemku parc.č.  249, k.ú. Bludovice 

109/4ZM/2015 Prodej pozemků parc.č. 1451/3 a parc.č. 1452/11, k.ú. Šumbark 

144/4ZM/2015 „Měření rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická a Těšínská“  

– předběžné oznámení veřejné zakázky a zajištění budoucího financování 

185/5ZM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby č. 3026 „ Areál volného  

času Havířov“ 

186/5ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování  

Havířova - části města Prostřední Suchá“             

189/5ZM/2015 Zřízení  služebnosti pro účely stavby „1. etapa cyklostezek –stavba 1./01 

Havířov Žermanická přehrada“,  na pozemku parc. č. 4340,  

v k.ú. Havířov – město   

191/5ZM/2015 Úplatný převod technické infrastruktury v k.ú. Bludovice, ul. Datyňská  

197/5ZM/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“  

227/6ZM/2015 Prodej části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá      

228/6ZM/2015 Prodej části pozemku parc.č. 3014/1, k.ú. Bludovice      

230/6ZM/2015 Prodej části pozemků  parc.č. 35/1 a parc.č. 43, k.ú. Šumbark 

234/6ZM/2015 Prodej pozemku parc.č. 1629/54, k.ú. Bludovice 

237/6ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova  

– část města Dolní Suchá“           

245/6ZM/2015 Vyřazení neupotřebitelného majetku 

246/6ZM/2015 Převod movitých věcí do vlastnictví příspěvkové organizace                                                                                                                                                                                                                                                                         

247/6ZM/2015 Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím 

250/6ZM/2015 Návrh na zrušení Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu města Havířova                

251/6ZM/2015 Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 v rozpočtu 

odboru školství a kultury    

252/6ZM/2015 Souhlas s pořízením investičního majetku, snížení příspěvku na provoz  

a převod do fondu investic na rok 2015 – ZŠ M. Kudeříkové 

259/6ZM/2015 Uzavření smlouvy na provozování dešťové kanalizace   

261/6ZM/2015 Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Havířov a Armádou spásy 

v České republice, z. s. 

262/6ZM/2015 Rozdělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města 

Havířova v roce 2015 

266/6ZM/2015 Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2014  

a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

269/6ZM/2015 Vyjádření podpory dřívějším důchodům pro horníky 
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Zápis ze 7. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 02.11.2015 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 42, usnesení bylo schváleno. A nyní přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů, dle 

schváleného programu. 

 

278/7ZM/2015 

13:16hod. 

6. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku ve správě Městské  

    policie Havířov 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 278/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení dlouhodobého hmotného majetku města a jeho následné vynětí z evidence  

ve správě Městské policie Havířov, se sídlem Havířov-Města, Karvinská 1a 

Městského kamerového dohlížecího systému (dále jen „MDKS“)  

včetně jeho komponentů dle příloh č.1 - 3 

inv. č. 120002200131 z roku 2003 v celkové hodnotě 3 698 079,- Kč.  

na MKDS byla poskytnuta dotace MV ČR ve výši 1 200 000,- Kč s udržitelností na 5 let  

inv. č. 000000010168 z roku 2006 v celkové hodnotě 359 796,50 Kč.  

na MKDS byla poskytnuta dotace MV ČR ve výši 181 000,- Kč s udržitelností na 5 let   

(rozpuštěný transfer – 158 800,62 Kč) 

inv. č. 000000013627 z roku 2008 v celkové hodnotě 441 000,- Kč.  

na MKDS byla poskytnuta dotace MV ČR ve výši 350 000,- Kč s udržitelností na 5 let 

(rozpuštěný transfer – 274 533,36 Kč) 

 

u k l á d á 
 

zajistit ekologickou likvidaci 

          Z: ředitel MP 

       T: 11/2015 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 42, usnesení bylo schváleno. 

 

 

279/7ZM/2015 

13:53hod. 

7. Záměry prodeje nemovitých věcí  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Martinek. 

 

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

Dobrý den pane primátore, vážené zastupitelky, zastupitelé, vážení hosté. V tomto bodě bych 

chtěl navrhnout změnu usnesení, a to v bodě jedna neschvaluje, tedy tak jak je to v souladu 

s návrhem. Záměr prodeje nemovitosti č.p. 1548 Studentská 26 Havířov-Podlesí společnosti 

Carbokov a v bodě dvě změnu, tedy na schvaluje záměr prodeje nemovitých věcí části 

pozemků parcely číslo 348/5 na ulici Dlouhé 83, Havířov-Podlesí společnosti Zdravotní 

středisko Havířov Dlouhá, s.r.o. Důvod tohoto návrhu je, že lékaři s tohoto střediska projevili 

zájem o odkup této nemovitosti v středisku poskytují zdravotní péči pro občany našeho města, 

tudíž si myslím, že by bylo dobré tento záměr podpořit. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. A je tady přihláška do diskuze občana, paní JUDr. Jana Graňáková ve věci záměru 

prodeje nemovitých věcí, takže dávám slovo. 

 

JUDr. Jana GRAŇÁKOVÁ, ……………………………….. 

Vážení státní zástupci, vážení radní a vážení hosté. Ne…státní zástupci si pletu ze soudu. 

Omlouvám se. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Vy jste nás povýšila na… 

 

JUDr. Jana GRAŇÁKOVÁ, ……………………………….. 

Já jsem Vás povýšila na státní zástupce, pardon, omlouvám se. Já jsem chtěla vystoupit teda 

ve věci prodeje zdravotního střediska. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Jestli můžu poprosit, blíže k mikrofonu. 

 

JUDr. Jana GRAŇÁKOVÁ, ………………………………… 

Jo, já chci vystoupit ve věci prodeje střediska na ulici Dlouhá číslo 83. Zde bych chtěla 

podotknout tu skutečnost, že se snažíme o zakoupení tohoto zdravotního střediska od doby 

revoluce. Neusilovali bysme o prodej teda toho zdravotního střediska toliko v případě a 

nechali bychom to do roku 2017 v případě, že by nedošlo k tomu, že by došlo k odsouhlašení 

a k prodeji části zdravotnického střediska na ulici Dlouhé 83 a k rozdělení tohoto daného 

střediska. Já bych chtěla poukázat na to, že jsou snad pochybnosti o tom, o znaleckém 

posudku. Zde bych chtěla poukázat na to, že vlastně byl přibrán znalec. Ten znalec byl 
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přibrán vlastně z důvodu toho, aby byla ohodnocena nemovitost, část teda nemovitosti, která 

se nachází na ulici Dlouhá 83. Znalec ohodnotil znaleckým posudkem tuto nemovitost, 

konstatoval, že ze strany města po dobu 8 let nedošlo k žádné investici do této nemovitosti a 

díky tomu došlo k tomu, že tato nemovitost chátrá a ztratila na hodnotě. V době, kdy se 

kupovala nemovitost v roce 2007 od kraje, od Krajského úřadu, měla vlastně celé zdravotní 

středisko mělo hodnotu 8 milionů korun. Jenomže nelze vlastně vycházet jenom z této části 8 

milionů korun, protože situace na zdravotním středisku na ulici Dlouhá 83 je katastrofální. 

Zdravotní středisko se nachází ve strašném stavu. My chceme poukázat na tu skutečnost, že 

jsme navrhli řešení úplně stejné, jako navrhla firma Optomed, kdy firma Optomed si na 

základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy zajistila tu skutečnost, že v roce 2017 dojde 

k uzavření kupní smlouvy a dojde k převodu tohoto zdravotnického střediska na firmu 

Optomed. Máme za to, že jsme splnili všechny podmínky, které splnila společnost Optomed, 

naopak poukazuji na to, že jsme, máme ekonomickou rozvahu, máme rozpočet na opravy 

daného střediska, máme taky znalecký posudek na hodnotu daného střediska. Tady bych 

chtěla poukázat na to, že se někomu nelíbí ta skutečnost, že zdravotnické středisko je 

ohodnoceno na částku 2.900.000 Kč. Zde poukazuji na to, že přístavba je hodnocena na 

částku 2.700.000Kč. zde bych chtěla poukázat, že jsem si nechala vypracovat dodatek ke 

znaleckému posudku, který máte všichni k dispozici. Z dodatku ke znaleckému posudku 

vyplývá, že zdravotnické středisko dneska už má číslo popisné 83A na ulici Dlouhé, firmy 

Optomed, je mnohem lukrativnější, lepší, bylo v lepším stavu a ta hodnota odpovídala té ceně 

2.700.000Kč. Naopak středisko na ulici Dlouhé 83 je dvoupatrové, je mnohem nákladnější, 

rekonstrukce, já jsem dokládala výpis kolik bude stát rekonstrukce a rekonstrukce dané 

nemovitosti bude stát 23 milionů korun. Mám za to, že vzhledem k tomu, že město má zájem, 

jak se již vyjádřilo v minulosti, aby zde bylo provozováno zdravotní středisko, aby lékaři 

neodcházeli do různých bytů, kde budou provozovat různá zdravotní, různé zdravotní péče. 

Toto zdravotní středisko vždycky sloužilo k tomuto účelu. Bylo mi sděleno, že pokud se jedná 

o tu přístavbu toho zdravotního střediska, takže tato, k tomu došlo k uzavření budoucí 

smlouvy s toliko důvodu, že byla použita ke komerčním účelům. Zde poukazuji na tu 

skutečnost, že je pravdou, že byla použita ke komerčním účelům, ale také poukazuji na to, že 

pronajímatel musel uzavřít tyto nájemní smlouvy. Město Havířov mělo dostatek finančních 

prostorů na to, aby vypovědělo tady tyto nájemníky a dali zde, opětovně umístili lékaře. 

Chtěla bych poukázat na to, že doktorka Fijáková byla nucena odejít, byla tam zřízena 

zastavárna a museli odejít i ostatní lékaři a byly tam zřízeny různé instituce, které nemají nic 

společného se zdravotní péčí. Vzhledem k tomu, že vznikly pochybnosti o tom, o ceně dané 

nemovitosti, že tam je cena 2.700.000, u Dlouhé 83A, další je cena 2.900.000, navrhujeme 

odložení tohoto programu prodeje a navrhujeme tu skutečnost, že navrhujeme, aby byl 

vypracován nový znalecký posudek, který si nechá vypracovat magistrát města Havířova 

dalším nezávislým znalcem a bude se vycházet z ceny znaleckého posudku. Mám za to, že 

vzhledem k tomu, že platí základní listina lidských práv a svobod, existuje taky občanský 

soudní řád, všichni lidi jsou si rovni mají být akceptovány stejná pravidla pro stejné lidi. 

Nechápu a nebylo mi zodpovězeno ani panem Ing. Heczkem, proč toto středisko bylo 

rozděleno, proč bylo vlastně, proč byla uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy a 

neakceptují tvrzení to, že středisko bylo určeno ke komerčním účelům. Podotýkám, že část 

střediska je opětovně určena ke komerčním účelům, protože, když se podíváme, nachází se 

v tomto prostoru oční lékař a dále se zde nachází oční optika. Tato oční optika se tam 

nacházela i předtím. Pán, který provozoval oční optiku tuto oční optiku musel opustit, musel 

si nalézt nové prostory a ztratil odbyt. Mám za to, že město se nechová způsobem správného 

hospodáře, mělo by vytvářet stejné podmínky pro všechny občany tak, aby nedocházelo 

k zvýhodňování některých lidí.  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já bych Vás chtěl poprosit, jestli ještě máte nějaké, protože už třikrát jste….takže jestli ještě 

máte dám Vám minutu, něco zásadního sdělit zastupitelům, ať můžeme pokračovat. 

 

JUDr. Jana GRAŇÁKOVÁ, ……………………………………. 

Já jen žádám, aby tento program byl teda odložen a žádám, aby byl vypracován znalecký 

posudek nový, který vypracuje město a na náklady zdravotního střediska společnosti 

s ručením omezeným, která je schopna tento znalecký posudek zaplatit. To je všechno. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji. Hlásí se do rozpravy pan náměstek Heczko. 

 

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

Dobrý den dámy a pánové, dovolte mi, abych reagoval na některé poznámky. V prvé řadě 

bych chtěl říct, že město postupovalo při prodeji, nebo při záměru prodeje společnosti 

Optomed naprosto transparentně a zodpovědně. Tento, tato část toho zdravotního střediska, 

tato přístavba byla řešena v minulém volebním období a to zcela transparentně v tom smyslu, 

že, i když jsme dostali žádost představitelů společnosti Optomed, zastupitelstvo města Na 

svém jednání v roce 2014 v dubnu nevyhlásilo záměr prodeje společnosti Optomed, ale 

vyhlásilo obecný záměr prodeje za dvou podmínek. Že minimální kupní cena bude 

2.700.000Kč a že zařízení bude sloužit pouze zdravotním účelům. Toto říkám z toho důvodu, 

že i v té době, protože to viselo na úřední desce, bylo to zveřejněno po dobu zákonem 

stanovenou, se mohla i společnost zastoupená paní Graňákovou přihlásit do tohoto obecného 

záměru a mohli předložit svůj návrh na odkoupení buď celého zdravotního střediska nebo této 

části. Teprve až v průběhu záměru jsme evidovali další tři zájemce, kteří se poptávali na 

podmínka prodeje, nakonec tyto tři nepodali konkrétní nabídku a zůstala pouze nabídka 

Optomedu, která jednak garantovala cenu 2.700.000 nebo přistoupila na cenu 2.700.000, 

zdůrazňuji stanovenou dle znaleckého posudku, dále se zavázala, že během dvou let bude 

investovat minimálně 4 miliony korun, což také splnili v podstatně kratší době, protože již 

v letošním roce byla dokončena rekonstrukce a mohu tvrdit, že i když je tam optika, která tam 

byla dříve, tak dneska toto zařízení nebo tato přístavba slouží zcela, zcela zdravotním účelům. 

Protože já si myslím, že i optika je tak, jak paní Graňáková naznačila, že  i v té době tam 

zdravotnictví bylo částečně zajištěno tou optikou. Ale jinak Vám mohu říci, že v tomto 

objektu byli, kromě této optiky, zastavárna, restaurace, prodejna tabáku, čili zcela komerční 

účely. Společnost Optomed, která už dneska provozuje své zařízení v tomto objektu je zcela 

zdravotnickým zařízením. Dále bych chtěl říci něco k tomu znaleckému posudku. V roce 

2007, kdy jsme kupovali zdravotnická střediska, my jsme je kupovali za daleko vyšší cenu, 

protože to bylo celkem šest zdravotních středisek, ale zdravotní středisko na Dlouhé bylo 

oceněno celkem na částku 8.200.000Kč znaleckým posudkem, tzn. hlavní objekt i ta 

přístavba. Pokud jsme měli v roce 2014 znalecký posudek přístavby na 2,7 milionů korun, čili 

myslím si, že zbývající část je 5,5 milionů korun. Společnost Graňáková nabízí za tuto hlavní 

budovu 2.970.000Kč, čili myslím si, že, a opírají se samozřejmě o znalecký posudek, pokud 

budeme mít zájem prodat zdravotní středisko na Dlouhé a kterékoliv jiné zdravotní středisko, 

určitě si necháme udělat naše znalecké posudky a pokud budou rozdílné od zájemců a od nás 

pak musí docházet k nějakému kompromisu, případně jednání a rozhodnutí o té aktuální ceně. 

2.970.000Kč je za 1.820m
2
 užitkové plochy, tj. užitková plocha hlavní budovy. Společnost 

Optomed koupila přístavbu, která má pouze 380m
2
 užitkové plochy a tu koupila za 

2.700.000Kč. Jednoduchým počtem nebo výpočtem, kdybychom tu cenu vydělili tou užitnou 

plochou, tak Optomed koupila toto zdravotní středisko nebo část zdravotního střediska za m
2
 

uhradili 7.105Kč. Nabídka společnosti Graňáková je 1.632Kč/m
2
. Čili zcela nesrovnatelné 



13 
Zápis ze 7. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 02.11.2015 
 

platební podmínky.a zde si myslím, že musíme postupovat s péčí dobrého hospodáře a 

musíme teda neprodávat pod cenou, ale za reálné ceny. To, že došlo k nějaké devastaci toho 

objektu, je údajně dokumentováno 48 fotografiemi na mailu, který jste dostali všichni 

nedávno. Pokud se na ty fotografie podíváte, uvidíte, že pouze v některých částech, zejména u 

té venkovní fasády jsou nějaké vady, ale vnitřní prostory jsou zcela běžné, jak dneska jsou na 

všech ostatních zdravotních střediscích. Neviděl jsem na těch fotkách nějaké takové závady, 

zejména v interiéru, který by dokumentoval to, že zdravotní střediska nebo toto zdravotní 

středisko je zdevastováno natolik, že jeho cena poklesla z 5,5 milionů korun na 2.970.000Kč. 

Pan Martinek navrhnul schválit, samozřejmě o tom se bude hlasovat, paní Graňáková 

navrhuje odložit, samozřejmě o tom nebudeme hlasovat, protože zatím si ho nikdo ze 

zastupitelů nepřisvojil, čili budeme hlasovat pouze o návrhu pana Martinka, pokud ještě, 

protože vidím, že je, nebo další zastupitelé jsou přihlášeni v diskuzi, mohou to navrhnout 

třebas odložit. Ale doporučuji, abychom v tomto bodě, tak jako u předchozího bodu jedna, tak 

i v bodě dvě neschválili. Myslím si, že město Havířov zajistí nebo bude mít daleko větší 

zájem na tom, udržet zdravotní činnost nebo zdravotní péči v těchto zdravotních střediscích a 

budeme rozhodovat o případných nabídkách na odprodej po uplynutí té 10tileté lhůty v roce 

2017. Všechno. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu náměstkovi. Pan zastupitel Martinek. 

 

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

Chtěl bych reagovat tedy na to co řekl pan náměstek. Nemůžu úplně souhlasit s tím, že by ty 

prostory byly standardní, protože ty prostory jsou vybydlené, podle mého. Je tady společnost 

zastoupena tedy lékaři, kteří jsou ochotni investovat nemalé sumy do tohoto střediska. 

Obávám se, že město v budoucnu takovéto prostředky nenajde, aby do toho střediska 

v takovém rozsahu investovalo. Jak už bylo zmíněno, řada lékařů odešla z tohoto střediska, 

protože, pokud se na to podíváme, tak opravdu, ty prostory nejsou důstojné pro pacienty. 

V řadě případů tady ve městě vyrostly nové kliniky, nové zdravotní střediska, kde ty prostory 

jsou nesrovnatelně lepší. Takže je otázkou, zda do budoucna městu nezůstane pouze zničená 

nemovitost a lékaři budou tedy pryč a pacienti nebudou mít možnost chodit tam, kam byli 

zvyklí. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu zastupiteli a je přihlášen pan zastupitel Jantoš. 

 

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

Dobrý den pane primátore, já navrhuju změnu usnesení na odložení tohoto bodu. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Celého, jako v obou….a dobře. Dobře. Hlásí se někdo do rozpravy? Pan zastupitel Šlachta. 

 

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

Dámy a pánové dobrý den. Prosím Vás, jako, já bych strašně chtěl apelovat na všecky 

zastupitele, je to zdravotní středisko. Ty čísla, které jsem tu slyšel se moc nevstřebal, ale vím, 

že oprava toho střediska, podle bývalých průzkumů MRA, bylo až kolem 80 milionů korun. 

To středisko nám schátrá, ti lidi odejdou, ti doktoři, není to pro darebáky. Nezlobte se na mně, 

dneska víte sami, ve vedení, že se objevují různí podvodníci nebo já nevím, jak bych to 

nazval, kteří by chtěli nemovitosti skoupit a pak je draze pronajímat, ale doktoři a zdravotní 

péče je pro město, pro lidi, to není pro nějaké darebáky na zastavárny, atd. Tak ještě jednou 
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apeluji, jsou to dva stejné případy a dva jiné řešení. Buďme rozumní a schvalme jim to. 

Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu zastupiteli Šlachtovi. S technickou poznámkou pan náměstek Vachtarčík. 

 

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

Dobrý den vážení zastupitelé, já prosím 5 minutovou pauzu pro klub HpH. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, vyhlašuji 5 minut přestávku. 

 

PŘESTÁVKA 

 
5 min. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Budeme pokračovat v jednání, prosím, abyste se přihlásili. Takže je nás přítomno 40, jsme 

usnášeníschopní. Je otevřená rozprava k bodu číslo 7. A pan zastupitel Plawny. 

 

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

Dobrý den pane primátore, já chcu asi za nás za oba říct, že budeme podporovat odložení toho 

materiálu z toho důvodu, že my samozřejmě máme, nemáme přesné informace o té ceně, 

možná se nám ta cena zdá taky nízká, na druhou stranu my bysme byli rádi, kdyby tam byli 

lékaři, tak je tomu doposud a chtěl bych připomenout jenom jeden případ s tím, jak jsme 

pořád váhali s prodejem, a to je restaurace „ U kocoura“ dneska tam není vůbec nic a už to 

nemůžeme ani prodat ani za poloviční cenu, ani tam někoho sehnat do nájmu. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu zastupiteli a máme další přihlášku do diskuze od občanů a je to pan MUDr. 

Rostislav Graňák. Takže já mu uděluji slovo. 

 

MUDr. Rostislav GRAŇÁK, ……………………………………….. 

Dobrý den vážené zastupitelstvo. Já jsem chtěl jenom říct k těm slovům, co řekl pan Ing. 

Heczko, že se tam přihlásila jenom, budu mluvit o tom Optomedu, že my jsme posílali 

pravidelně, vlastně celých těch 25 let, zájem o to středisko, založili jsme několik s.r.o., které 

jsme aktualizovali a posílali jsme i na město, tedy na radu. Naposledy v roce 2013 v září jsme 

posílali žádost o odkoupení, oficiální, kterou jsme doručili, máme ji zdokumentovanou, že to 

bylo dodáno, doručeno tady na městský úřad na magistrát. Takže není pravda, měli jsme tam 

a žádali jsme a přesto v tom roce 2014 to bylo prodáno někomu jinýmu. Co se týká té ceny, 

jestli ještě můžu, tak já nevím, já jsem dělal dneska mapu jaká je, pozemků a lukrativnosti 

těch obou, a je to i v tom posudku teďko v tom dodatku toho Ing. Cejchla, který vlastně ten 

pozemek, který je blíže ke komunikaci, uvedu jenom základní věci, jo. Tedy 

jednoposchoďový, nepotřebuje další investice jako výtah, který bude stát 2 miliony pokud to 

začneme rekonstruovat, čili tam ta cena je, ta část, která byla prodána, je lukrativnější a proto 

tam může, a samozřejmě větší pozemek, atd. a je to všecko rozvedeno. Já k tomu vám, můžu 

vám to zaslat ty dodatky, kde se zdůvodňuje, proč ta cena je taková a ten stav je opravdu 
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havarijní. Tam už opravdu je to trapné a ty pacientky se tam necítí dobře a my jsme vlastně 

nejistí, nevíme, co pořád, nemůžem si ani vybavit ty ordinace, vypádá to tam opravdu dost 

zoufale. Děkuji za pozornost. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji pane doktore. Přihlášen je pan zastupitel Martinek. 

 

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

Chtěl bych ještě doplnit. Pokud budem čekat do roku 2017 a poté se začnou střediska, 

řekněme, já nevím, nabízet, tak si vemte, jak dlouho ještě ti pacienti budou muset v těchto 

prostorách být. Takže to bude, možná než potom to někdo koupí, než to opraví, tak bude rok 

2020 a do roku 2020 pacienti budou fungovat v prostorách, jak popsal pan doktor Graňák. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji pane zastupitel a je přihlášen další občan Lumír Šenkýř, takže mu dávám slovo. 

Prosím. 

 

Lumír ŠENKÝŘ, ……………………………………… 

Dobrý den dámy a pánové. Když jsem dneska přišel, tak se mně spoluobčané ptali, k čemu 

budu vystupovat, řekl jsem, že nevím, protože neznám program, ale trošku mně nadzvihla 

předchozí vystoupení ve smyslu technikálií. Skutečný znalec českého práva, situace, která 

tady, jak říkala paní kolegyně Graňáková, vzniklo po revoluci se opravdu už musím jenom 

pousmát nad termínem nezávislý znalec ATCATC a tahat do byznysu termíny základní, teda 

listina základních lidský práv a svobod je velký problém, protože abych se mohl, jako 

byznysmen v tendru opřít o tvrzení, že jsem podle této listiny znevýhodněn vůči lékaři, 

protože na něho banka naskakuje především proto, že ví, že má pacienty. A to je pro nás velká 

nevýhoda. Nemám sni trafiky, tedy no kde se prodává kuřivo, nemyslím trafiku politickou, 

takovou cestou jsem nechtěl jít, ani nepudu, a proto prosím, aby se tady i ctili i ti trafikanti, i ti 

lidé, kteří mají zastavárny a podobně. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu Šenkýřovi. Dál do rozpravy hlásí se někdo? Nikdo se nehlásí, takže já končím 

rozpravu a máme tady dva protinávrhy. První vznesl pan zastupitel Martinek, říkám podle 

pořadí vznesl první Martinek, to znamená, že chtěl, abychom neschválili v bodě č.1 a schválili 

v bodě č.2 a následně vystoupil pan zastupitel Jantoš, který chce odložit celý materiál. 

Budeme začínat protinávrhem pana zastupitele Jantoše, odložit. Takže prosím budeme 

hlasovat o odkladu tohoto materiálu.  

 

Hlasování o návrhu usnesení – p. Jantoš 
Pro:                            16 

Proti:                        20 

Zdržel se:                 5 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1   

Přítomno celkem 42 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 16, proti 20, zdrželo se 5, nehlasoval jeden, usnesení nebylo schváleno. Teďka budeme 

hlasovat o návrhu pana zastupitele Martinka, tzn. v první části neschvalujeme a v druhé části 

schvalujeme. Takže prosím o hlasování. 
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Hlasování o návrhu usnesení – p. Martinek 
Pro:                            16 

Proti:                        22 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 16, proti 22, zdrželo se 2, nehlasovali 2, usnesení nebylo schváleno. A teďka budeme 

hlasovat o původním návrhu usnesení, neschvaluje. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            25 

Proti:                          16 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 279/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e  
 

1. 

záměr prodeje nemovitých věcí - pozemku parc. č. 257/2, zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 1 305 m
2
, jehož součástí je budova s č. p. 1548 na ul. Studentské 26, Havířov-Podlesí, 

a pozemku parc. č. 257/3, ostatní plocha o výměře 162 m
2
, k.ú. Bludovice, spol. 

CARBOKOV s.r.o., IČO: 25853180 

 

2 

záměr prodeje nemovitých věcí – části pozemku parc. č. 348/5, zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře cca 1 350 m
2
, jehož součástí je budova s č. p. 1134 na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí,  

k.ú. Bludovice, spol. Zdravotní středisko Havířov – Dlouhá s.r.o., IČO: 04434773 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 25, proti 16, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
Zápis ze 7. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 02.11.2015 
 

280/7ZM/2015 

13:54hod. 

8. Záměr prodeje části pozemků parc.č. 952 a parc.č. 951/1,  

    k.ú. Havířov-město 
                        

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 280/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo  města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

  
záměr prodeje 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 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 42, usnesení bylo schváleno. 

 

 

281/7ZM/2015 

13:55hod. 

9. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Návrh usnesení, zastupitelstvo města neschvaluje. Nikdo 

se nehlásí do rozpravy. Končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 4 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 281/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

n e s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/5, orná půda, o výměře cca 300 m
2
, k.ú. Prostřední 

Suchá, manželům Janu a Soni Bajerovým, bytem ………………………………, za účelem 

zahrady u rodinného domu                                                                                                            

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, zdrželi se 4, usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

282/7ZM/2015 

13:56hod. 

10. Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 485/1, parc.č. 511/23 a parc. 

      č. 511/66, k.ú. Bludovice – opakovaná žádost 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 
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Přijaté usnesení č. 282/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

   

záměr prodeje 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 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, zdržel se 1, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 

 

 

283/7ZM/2015 

13:57hod. 

11. Směna části pozemku parc. č. 1707/1 v majetku města, za část pozemku     

      parc. č. 1707/2, oba v k. ú. Šumbark      
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 283/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 
 

směnu části pozemku  parc. č. 1707/1 orná půda, dle GP č. 1695-29/2015 ze dne 18. 6. 2015 

označeného jako parc. č. 1707/5 o výměře 74 m
2
, v majetku města, za část pozemku  parc. č. 

1707/2  ostatní plocha, dle GP označeného jako parc. č. 1707/6 o výměře 74 m
2
,  oba v k.ú. 

Šumbark, ve vlastnictví manž. Romana Skácela a Andrey Skácelové, …………………….,  
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…………………………….., kde tržní hodnota obou směňovaných nemovitostí činí 380,-

Kč/m
2
, proto směna bude uskutečněna bez finančního vyrovnání a náklady na znalečné a 

geometrické zaměření v celkové výši 8.160,- Kč uhradí smluvní strany rovným dílem 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy 

                                                                                                                     Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                     T: 31. 3. 2016 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 

 

 

284/7ZM/2015 

13:58hod. 

12. Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování části  

      města Havířova III. etapa – Životice, Prostřední Suchá – ul.  

      Hornosušská a ul. Protější“                  
  

 

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:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 284/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e   

 

v rámci stavby „Odkanalizování části města Havířova, III. etapa – Životice, Prostřední Suchá 

– ul. Hornosušská a ul. Protější“ 

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

udržování kanalizační stoky včetně veřejných částí kanalizačních přípojek, ve prospěch 

vlastníka nemovité věci, jímž je oprávněný, statutární město Havířov, k dále uvedeným 
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pozemkům povinných, v rozsahu dle geometrického zaměření a v uvedených hodnotách 

pozemkových služebností:   

 

1. k. ú. Bludovice, parc. č. 2936/2 v rozsahu  160 m
2
 a 1 ks  šachtice dle GP 4014-93a/2015    

a parc. č. 2937/1 v rozsahu 31 m
2
, dle GP 4014-93b/2015  

povinný: Rákoczy Milan, …………………………………   

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 191) +500,- = celkem 24.375,- Kč 

 

2. k. ú. Bludovice, parc. č. 2946/1  v rozsahu 76 m
2
  a  1 ks  šachtice dle GP 4014-93a/2015    

povinný: Josef Gwóźdź, ………………………………………. 

               Barbora Fetterová, …………………………………..      

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 76) +500,- = celkem 10.000,- Kč 

 

3. k. ú. Bludovice, parc. č.  2946/2  v rozsahu 78 m
2
  a  2 ks  šachtice dle GP 4014-93a/2015    

povinný: Bronislav Gwóźdź, …………………………………….. 

               Barbora Fetterová, …………………………………….      

hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 78) + (500,- x 2) = celkem 10.750,- Kč 

 

4. k. ú. Bludovice, parc. č. 2946/4  v rozsahu 27 m
2
  a  1 ks  šachtice dle GP 4014-93a/2015    

povinný: Josef Gwóźdź  a Jana Gvóźdźová, ………………………………………………                  

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 27) +500,- = celkem 3.875,- Kč 

 

5. k. ú. Bludovice, parc. č.2650/1  v rozsahu 2 m
2
  dle GP 4014-93a/2015    

povinný: Bronislav Chodura, ……………………………………..,      

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
   tj. 125,- x 2 = celkem 250,- Kč 

 

6. k. ú. Bludovice, parc. č. 2950/2, v rozsahu 12 m
2
  dle GP 4014-93a/2015    

povinný:  manž. Jiří Nohel, Jarmila Nohelová, …………………………………   

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  tj. 125,- x 12 = celkem 1.500,- Kč 

 

7. k. ú. Bludovice, parc. č. 2950/3, v rozsahu 2 m
2
  dle GP 4014-93a/2015    

povinný: Petr Ferfecki , Irma Ferfecká, oba ……………………………….    

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
, tj. 125,- x 2 = celkem 250,- Kč 

 

8. k. ú. Bludovice, parc. č.2919/2, v rozsahu 8 m
2
  dle GP 4014-93b/2015    

povinný: manž. Ing. Jiří Zelenka, Ing. Monika Zelenková, …………………………….,     

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
   tj. 125,- x 8 = celkem 1.000,- Kč 

 

9. k. ú. Bludovice, parc. č. 2932, 2933, 2934 a 2935/1, v celk. rozsahu 502 m
2
 a 5 ks  šachtic 

dle GP 4014-93b/2015    

povinný: Josef Vilček, ……………………………………..,      

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 502) + (500,- x 5) = celkem 65.250,- Kč 
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10. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/21, v rozsahu 90 m
2
 a 1 ks  šachtice dle GP 4014-93b/2015    

a parc. č. 2938/20, v rozsahu 38 m
2 

 dle GP 4014-93c/2015 

povinný: Dana Stolariková, ……………………………………….    

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 128) + 500,- = celkem 16.500,- Kč 

 

11. k. ú. Bludovice, parc. č. 2960, v rozsahu 281 m
2
 a 3 ks  šachtice dle GP 4014-93b/2015    

povinný: manž. Karel Warzecha, Alena Warzechová, ………………… ………………….,     

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 281) + (500,- x 3) = celkem 36.625,- Kč 

 

12. k. ú. Bludovice, parc. č. 2809/62, v rozsahu 177 m
2
 a 1 ks  šachtice dle GP 4014-93c/2015    

povinný: 26 podílových spoluvlastníků pozemku pod příjezdovou komunikací, aktuálně 

zapsaných na LV 6295 v době uzavření smlouvy o zřízení služebnosti,        

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks šachtice, 

 tj. (125,- x 177) + 500,- = celkem 22.625,- Kč, bude rozděleno dle spoluvlastnických podílů  

 

13. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/26, v rozsahu 92 m
2
 dle GP 4014-93c/2015    

povinný: manž. Ing. Petr Smrček, Lenka Smrčková, …………………………. ………..    

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
, tj. 125,- x 92 = celkem 11.500,- Kč 

 

14. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/27, v rozsahu 32 m
2
 dle GP 4014-93c/2015    

povinný: Helena Skalková, ……………………………………………..    

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 tj. 125,- x 32 = celkem 4.000,- Kč 

 

15. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/28, v rozsahu 23 m
2
 a 1 ks  šachtice dle GP 4014-93c/2015    

povinný: Ing. Zbyněk Sedlář, MUDr. Alexandra Sedlářová, ……………………………,  

…………………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 23) +500,- = celkem 3.375,- Kč 

 

16. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/29, v rozsahu 93 m
2
 a 1 ks  šachtice dle GP 4014-93c/2015    

povinný: Julius Zagyi, ………………………………….. 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 93) +500,- = celkem 12.125,- Kč 

 

17. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/4  , v rozsahu 90 m
2
  GP 4014-9d/2015    

povinný: Jan Gajdacz, …………………………………,    

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
, tj. 125,- x 90 = celkem 11.250,- Kč

 

 

18. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/14, v rozsahu 38 m
2
 dle GP 4014-93d/2015    

povinný: manž. Ivan Stoklasa, …………………………………… a Daniela Stoklasová, 

………………………………………,        

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 tj. 125,- x 38 = celkem 4.750,- Kč 

 

19. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/16, v rozsahu 57 m
2
 dle GP 4014-93d/2015    

povinný: Eva Machová, ……………………………………………….    

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 , tj. 125,- x 57 = celkem 7. 125,- Kč 
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20. k. ú. Bludovice, parc. č. 2474/1, 2575/1 a 2476/1 v celk. rozsahu 377 m
2
 a 3 ks šachtic  

dle GP 4014-93e/2015    

povinný:Martin Kornas, Bloleslaw Kornas, oba ……………………………………..     

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 377) + (500,- x 3) = celkem 48.625,- Kč 

 

21. k. ú. Bludovice, parc. č. 2479, v rozsahu 47 m
2
 dle GP 4014-93e/2015    

povinný: Tomáš Kaňok, …………………………………………………. 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  tj. 125,- x 47 = celkem 5.875,- Kč 

 

22. k. ú. Bludovice, parc. č. 2488, v rozsahu 115 m
2
 dle GP 4014-93e/2015    

povinný: Marta Neuwirthová, ………………………………………..    

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 , tj. 125,- x 115 = celkem 14.375,- Kč 

 

23. k. ú. Bludovice, parc. č. 2489, 2490 v celk. rozsahu 1145 m
2
, (  délka 357,12 m) a 12 ks 

šachtic dle GP   4014-93f/2015 a dále parc. č. 2494 v  rozsahu 252 m
2
, (délka 78,96 m)  

a 2 ks šachtic dle GP 1114-93g/2015      

povinný: ČR- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a 130 00 Praha – Žižkov,           

IČO: 1312774     

hodnota pozemkové služebnosti: sjednána ve výši 60,-Kč za každý započatý metr, 

tj. při celkové délce 437 m celkem 26.220,-Kč + DPH 

 

24. k. ú. Bludovice, parc. č. 2370/1, 2388/2, v celk. rozsahu 356 m
2
 a  4 ks  šachtice dle GP 

4014-93h/2015    

povinný: Miroslav Piela, ……………………………………………..,      

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 356) + (500,-x 4) = celkem 46.500,- Kč 

 

25. k. ú. Bludovice, parc. č. 2392/2, v rozsahu 14 m
2
 dle GP 4014-93h/2015    

povinný: Jaromír Kožušník, Irena Kožušníková, oba ……………………………………     

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 , tj. 125,- x 14 = celkem 1.750,- Kč 

 

26. k. ú. Bludovice, parc. č. 2393/1, v rozsahu 4 m
2
 dle GP 4014-93h/2015    

povinný: manž. Rostislav Polehla, Marie Polehlová, ……………………………………      

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  tj. 125,- x 4 = celkem 500,- Kč 

 

27. k. ú. Bludovice, parc. č. 2393/2, v rozsahu 3 m
2
 dle GP 4014-93h/2015    

povinný: Polehla Rostislav, ……………………………………………….,    

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 tj. 125,- x 3 = celkem 375,- Kč 

 

28. k. ú. Bludovice, parc. č. 2395, 2396, 2397, v celk. rozsahu 223 m
2
 a 4 ks  šachtice dle GP 

4014-93h/2015    

povinný: manž. Leoš Penkov, Ing. Kateřina Penkovová, …………………… ………………      

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 223) + (500,-x 4) = celkem 29.875,- Kč 
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29. k. ú. Bludovice, parc. č. 1814/1, v celk. rozsahu 978 m
2
, ( celk.délka 319,4 m) a  8 ks  

šachtic dle GP 4014-93j/2015 a  dále 31m
2
,
 
( délka 9,47m) dle  GP 4014-93l/2015    

povinný: Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ:708 90 692, 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, ul. Bohumínská1877/4, 

733 01 Karviná, IČ: 000 95 711   

hodnota pozemkové služebnosti: sjednána bezúplatně   

 

30. k. ú. Bludovice, parc. č.  2131/1, v rozsahu 100 m
2
 dle GP 4014-93k/2015    

povinný:  Radomír Pawlas, …………………………………………., 

                Libuše Pawlasová, ………………………………………..,   

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/ tj. (125,- x 100) = celkem 12.500,- Kč 

 

31. k. ú. Bludovice, parc. č. 2131/2, v rozsahu 30 m
2
 a  1ks  šachtice dle GP 4014-93k/2015    

povinný: manž. Miroslav a Helena Fukalovi, ……………………………………. 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 30) +500,- = celkem 4.250,- Kč 

 

32. k. ú. Bludovice, parc. č. 2132/1, v rozsahu  11 m
2
 a  1 ks  šachtice dle GP 4014-93k/2015    

povinný:  David Kiedroň , …………………………………………. 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 11) + 500,- = celkem 1.875,- Kč 

 

33. k. ú. Bludovice, parc. č. 2149/1, v rozsahu  111 m
2
 dle GP 4014-93k/2015    

povinný: manž. Ing. Tomáš Vlačiha a Jana Vlačihová, ……………………………………  

               ……………………….    

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
, tj. (125,- x 111) = celkem 13.875,- Kč 

 

34. k. ú. Bludovice, parc. č. 2153, v rozsahu  12 m
2
 dle GP 4014-93k/2015    

povinný:  Bronislav Szczerba, ……………………………………………………    

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
, tj. (125,- x 12) = celkem 1.500,- Kč 

 

35. k. ú. Bludovice, parc. č. 2160/1, v rozsahu  139 m
2
 a  1 ks  šachtice dle GP 4014-93k/2015    

povinný: Radim Slivka, ………………………………………………     

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 139) +500,- = celkem  17.875,- Kč 

 

36. k. ú. Bludovice, parc. č. 2160/3, v rozsahu  27 m
2
 a 2  ks  šachtice dle GP 4014-93k/2015    

povinný: Andrea Hanáková, ……………………………………… 

               Iveta Jurczková, ………………………………………… 

               Radim Slivka, …………………………………………… 

               Marek Hanák, …………………………………………. 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 27) + 1.000,- = celkem 4.375,- Kč 

 

37. k. ú. Bludovice, parc. č. 2165, parc.č. 2166/1, v celkovém rozsahu  133 m
2
 a  1 ks  

šachtice dle GP 4014-93k/2015    

povinný: Radek Taraba, ………………………………………………. 

 hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 133) + 500,- = celkem 17.125,- Kč 
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38. k. ú. Bludovice, parc. č. 2167, v rozsahu 95 m
2
 dle GP 4014-93k/2015    

povinný: Karel Taraba, ………………………………………..      

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
, tj. 125,- x 95 = celkem 11.875,- Kč 

 

39. k. ú. Bludovice, parc. č. 2168, v rozsahu  8 m
2
 dle GP 4014-93k/2015    

povinný: Monika Rucká, ……………………………………………. 

               Karel Taraba, ………………………………………….      

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
, tj. 125,- x 8 = celkem 1.000,- Kč 

 

40. k. ú. Bludovice, parc. č. 2126/3, 2127/12, v celkovém rozsahu  237 m
2
 a  2 ks  šachtice dle 

GP 4014-93m/2015    

povinný:  Ludovít Glejtek, …………………………………….. 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 237) + 1.000,- = celkem 30.625,- Kč 

 

41. k. ú. Bludovice, parc. č. 2133/1, v rozsahu  6m
2
 a  1 ks  šachtice dle GP 4014-93n/2015    

povinný: manž.  Vladimír Bednář a Ivana Bednářová, ………………………………..  

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 6) + 500,- = celkem 1.250,- Kč 

 

42. k. ú. Bludovice, parc. č. 2134/1, v rozsahu 90 m
2
 dle GP 4014-93n/2015    

povinný:  manž. Ing. Radomír Kácal a Bc. Lucie Kácalová, ……………………………  

                ………………………….    

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
, tj. (125,- x 90) = celkem 11.250,- Kč 

 

43. k.ú. Bludovice, parc.č. 2135/2, v rozsahu 94 m
2 

 + 1 ks šachtice dle GP 4014-93n/2015 

povinný:  manž. Alois Galač a Libuše Galačová, ……………………………………….    

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 94)+ 500,- = celkem 12.250,- Kč 

 

44. k.ú. Bludovice, parc.č. 2138, v rozsahu 99 m
2 
 + 1 ks šachtice dle GP 4014-93n/2015 

povinný:  manž.Jan Růžička a Katarína Růžičková, ……………………………………….    

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 99)+ 500,- = celkem 12.875,- Kč 

 

45. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1914/1 v rozsahu 160 m
2
 (délka 48,43m) a 2ks šachtice dle 

GP 2953 -93b/2015    

povinný: ČR- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a 130 00 Praha – Žižkov, IČO:  

1312774     

hodnota pozemkové služebnosti: sjednána ve výši 60,-Kč za každý započatý metr,  

tj. při celkové délce 49 m celkem 2.940,-Kč +DPH 

      

46. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č.  1919/2  v rozsahu 2 m
2
  dle GP 2953 -93b/2015    

povinný: David Poláček ……………………………., Poláček Tomáš Bořivoje 

....................................................,       

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 tj. 125,- x 2 = celkem 250,- Kč 

 

47. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2671/3 v rozsahu 6 m
2
  dle GP 2953 -93b/2015    

povinný: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava      

hodnota pozemkové služebnosti: sjednána jednorázově ve výši 1.000,-Kč +DPH 
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48.  k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1918/1, 1918/2, 1919/1 v celk. rozsahu 498 m
2
 a 5 ks 

šachtic dle GP 2953-93c/2015    

povinný: Asental Land s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 277 69 143       

hodnota pozemkové služebnosti: sjednána ve výši 250,-Kč/m
2 

a 3000,-Kč/1ks šachtice + DPH  

tj. (250,- x 498) + (3000,-x5) = 139.500,-Kč +DPH  

 

49. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2645/69 v rozsahu 1 m
2
  dle GP 2954 -93a/2015    

povinný: Milada Jeziorská, ……………………………………….        

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč  

 

50. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2645/73 v rozsahu 15 m
2
  dle GP 2954 -93a/2015    

povinný: manž. Eugeniuš Přeček a Drahomíra Přečková, ………………. …………………….       

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 tj. 125,- x 15 = celkem 1.875,- Kč 

 

51. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1843/4 v rozsahu 7 m
2
  dle GP 2954 -9b/2015    

povinný: Edvard Podwika, ………………………………………………………….,        

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 tj. 125,- x 7 = celkem 875,- Kč 

 

52. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2645/46 v rozsahu 3 m
2
 dle GP 2954 -93b/2015    

povinný: Dan Wala, ……………………………………………………..,        

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 tj. 125,- x 3 = celkem 375,- Kč 

 

53. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1415/1 v rozsahu 28 m
2
 a  1 ks šachtice  dle GP 2953 -

93a/2015    

povinný: Świder Czeslaw, ………………………………………………………..,       

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 28) + 500,- = celkem 4.000,- Kč 

 

54. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2896/2, 1896/5, 1898 v celk. rozsahu 348 m
2
 a 3 ks 

šachtice  dle GP 2953 -93a/2015    

povinný: manž. Ing. Tomáš Wurzel, ……………………………………………….,   

               Ing. Ivana Wurzlová, ………………………………………………………,           

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 348) + (500,- x 3) = celkem 45.000,- Kč 

 

55. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1896/4 v rozsahu 44 m
2
  dle GP 2953 -93a/2015    

povinný: manž. Milan Bednář, Ing. Jana Bednářová, ………………………………… 

……………………….,       

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
, tj. 125,- x 44 = celkem 5.500,- Kč 

 

56. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1919/6 v rozsahu 1 m
2
  dle GP 2953 -93a/2015    

povinný: manž. Antonín Viochna, Janina Viochnová, …………………….. …………………,       

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč  

 

57. k. ú. Horní Suchá, parc. č. 3008/1 a parc. č. 3149/2 v celk. rozsahu 636 m
2
 a 6 ks šachtic, 

dle GP 2278 -93a/2015    

povinný: Valerie Gabzdylová, ……………………………………………..       

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 636) + (500,- x 6) = celkem 82.500,- Kč 
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58. k. ú. Horní Suchá, parc. č. 3008/2 v rozsahu 46 m
2
, dle GP 2278 -93a/2015    

povinný: Alena Kocurová, ………………………………………………………        

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 tj. 125,- x 46 = celkem 5.750,- Kč 

 

59. k. ú. Horní Suchá, parc. č. 3022/2 v rozsahu 200 m
2
 a 1 ks šachtice, dle GP 2278 -

93a/2015    

povinný: Radka Kostelencová, …………………………………..       

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 200) + 500,- = celkem 25.500,- Kč 

 

60. k. ú. Horní Suchá, parc. č. 3149/1, 3008/3, 3008/4 v celk. rozsahu 160 m
2
 a 2 ks šachtice, 

dle GP 2278 -93b/2015    

povinný: Obec Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá,       

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 a 500,-Kč/1ks šachtice,  

tj. (125,- x 160) + (500,- x 2) = celkem 21.000,- Kč 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

 

                                                                                                                     Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                     T: 31. 12. 2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 42, usnesení bylo schváleno. 

 

 

285/7ZM/2015 

13:59hod. 

13. Vypořádání pozemků k.ú. Šumbark v majetku Moravskoslezského  

      kraje – Správy silnic Moravskoslezského kraje   
 

 

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:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 
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Přijaté usnesení č. 285/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

v rámci vypořádání souběžně realizovaných dokončených staveb  

 

A) stavba č. 6098 „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“     

přijetí daru částí pozemků do majetku města v k.ú. Šumbark, parc. č. 2456 a 2457, dle          

GP 1764-164/2015 nově  rozdělených a označených jako parc. č. 2456/1, 2456/7, 2456/8, 

2456/9, 2456/10, 2456/11 a dále 2457/1, 2457/3, celková výměra darovaných pozemků 

zastavěných chodníky a plochami navazujícími na dětské dopravní hřiště, činí  1481 m
2
,   

dárce: 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. Bohumínská1877/4, 

733 01 Karviná, IČO: 000 95 711   

 

B) stavba „Okružní křižovatka sil. II/479 a ul. Anglická v Havířově – Šumbarku“  

1.  přijetí daru pozemků do majetku města v k.ú. Šumbark, parc. č. 2458/7,  2458/12, 2458/13, 

2458/14, 2458/15, 2458/16, 2458/17, 2458/18, 2458/19, včetně nově vzniklé parc. č. 2458/20 

a dále parc. č. 2459 a 2460, celková výměra darovaných pozemků zastavěných chodníky, 

místní komunikací a přilehlými zelenými plochami v majetku města, činí 3.180 m
2
,   

dárce: 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. Bohumínská1877/4, 

733 01 Karviná, IČO: 000 95 711   

2. záměr darovat pozemky v majetku města v k.ú. Šumbark, parc. č. 2458/3 a 2458/5 o 

celkové výměře 233 m
2
, zastavěné částí kruhového objezdu sil. II/479, jehož vlastníkem je 

obdarovaný: 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. Bohumínská1877/4, 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 smluv 

 

                                                                                                                     Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                     T: 30. 6. 2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 42, usnesení bylo schváleno. 
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286/7ZM/2015 

14:00hod. 

14. Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.          
 

 

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:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 286/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e    
 

nabídku na odkoupení  stavby pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc.č.  4056/14, 

o výměře 16 m
2
, katastrální území Havířov-město 

od vlastníka paní  Dagmar Heroutové, bytem ……………………………….. 

která stavbu nabídla městu, vlastníkovi pozemku pod stavbou, ve smyslu ust. § 3056 

zákona č. 89/2012 Sb. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 42, usnesení bylo schváleno. 

 

287/7ZM/2015 

14:01hod. 

15. Úplatný převod parkoviště městu, na části pozemků k.ú.  

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

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

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

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 287/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

r u š í 

 

usnesení ZMH č. 938/20ZM/2013, ze dne 23. 9. 2013,   kterým bylo  schváleno přijetí daru 

dokončené stavby  parkoviště  na pozemcích k.ú. Havířov -  město,  parc. č.  425/2, 435 a 441,  

do  majetku  města,  v rozsahu  dle  zaměření dokončené  stavby,  

stavebník -dárce:  TURČINA s.r.o. se sídlem Budovatelů 771/1 Havířov – Prostřední Suchá,  

IČO: 258 86 550, hodnota daru: bude vyčíslena po kolaudaci stavby   

 

s c h v a l u j e  

 

koupi dokončené stavby  parkoviště  na částech pozemků v majetku města,  k.ú. Havířov -  

město,  parc. č.  425/2  a 441, dle GP 2039-501/2015 označených jako parc. č. 441/2, o 

výměře 406 m
2
,  do  majetku  města,   

stavebník – prodávající:  TURČINA s.r.o. se sídlem Budovatelů 771/1 Havířov – Prostřední 

Suchá, IČO: 258 86 550,   

kupní cena: dohodou, za symbolickou částku 1,-Kč, s tím, že prodávající předloží městu 

vyčíslenou hodnotu stavby      

 

p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy 

 

                                                                                                                     Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                     T: 31. 12. 2015 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 
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288/7ZM/2015 

14:02hod. 

16. Zřízení pozemkové služebnosti v rámci stavby  

      „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“ 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 288/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  
 

v rámci stavby č. 7076 „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“ dle 

geometrického plánu č. 599-125/2015, zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě 

spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizační stoky, ve prospěch 

oprávněného statutárního   města  Havířova, k pozemku parc.č. 566, k.ú. Dolní Datyně, ve 

vlastnictví Ing. arch. Niny Šťastné, bytem ……………………………………………, v 

rozsahu 7 m
2
, hodnota pozemkové služebnosti ve výši 125,-Kč/m

2
, tj. celkem 875,-Kč 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení pozemkové 

služebnosti 

                                                                                                               Z: vedoucí OSRM                  

                                                                                                               T: 30. 3. 2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 
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289/7ZM/2015 

14:03hod. 

17. Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci  
 

 

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:              2 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 289/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo  města Havířova 

 

s c h v a l u j e      

 

předání  pozemků statutárního města Havířova,  nově vytvořených geometrickým plánem č. 

580-121/2014 ze dne 23. 10. 2014,  k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních 

a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754,  dle § 27, odst. 2,  písm. e) zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 

- pozemek parc. č. 301 o výměře 113 m
2 

v  k. ú. Dolní Datyně, dříve zastavěný plechovým 

  skladem 

- pozemek parc. č. 303/3 o výměře 33 m
2
 v  k. ú. Dolní Datyně, vzniklý oddělením z  

  původního pozemku parc. č. 303 a zastavěný skladem zahradní  techniky, s nímž hospodaří  

  příspěvková organizace 

- pozemky parc. č. 303/1 o výměře 11 608 m
2
, 303/2 o výměře 978 m

2
, 

 
oba v k. ú. Dolní 

  Datyně, vzniklé oddělením z původního  pozemku parc. č. 303  

- pozemky parc. č. 306/1 o výměře 2 503 m
2
 a 306/2 o výměře 5 m

2
, oba v k. ú. Dolní 

  Datyně, vzniklé rozdělením původního pozemku  parc. č. 306  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

skutečnost,  že  původní  pozemky parc. č. 303 a 306,  oba v k. ú. Dolní Datyně,  které   již 

v katastru nemovitostí  na základě  geometrického plánu  č. 580-121/2014 ze dne 23. 10. 2014 

zanikly, budou  vyňaty z  přílohy č. 1 zřizovací listiny  příspěvkové organizace 
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u k l á d á  

 

1. vyhotovení úplného znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov     

                                                                                                                     

Z:  vedoucí OSRM  

T:  15.11. 2015 

 

2. vyhotovení dodatku k úplnému znění zřizovací listiny 

Z:  vedoucí OPS  

T:  30.11. 2015 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, nehlasoval 2, usnesení bylo schváleno. 

 

 

290/7ZM/2015 

14:04hod. 

18. Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora  

      terénní práce pro rok 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:              2 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 290/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo  města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. podání žádosti o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro 

rok  2016, který vyhlašuje Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci 

s Úřadem vlády ČR 
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2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova ve výši 30%, což představuje finanční 

částku maximálně ve výši 96 398,- Kč na projekt „Předcházení sociálnímu vyloučení 

v Havířově“ v roce 2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, 2 nehlasovali, usnesení bylo schváleno. 

 

 

291/7ZM/2015 

14:06hod. 

19. Úprava rozpočtovaných výdajů rozpočtu odboru správy a rozvoje  

      majetku po rozpočtových úpravách č. V  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Polák. 

 

Miroslav POLÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den pane primátore, vážení hosté, vážení kolegové. Tento bod byl projednán na 

finančním výboru a doporučil vzít na vědomí rozpočtové opatření číslo 91-92 a 109 a 110 a 

doporučil schválit rozpočtové opatření č 93-108. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu zastupiteli. Dál do rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo se nehlásí do rozpravy, 

končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 291/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

1. navýšení rozpočtovaných výdajů OSRM-OI o 4 500 tis. Kč z Fondu nájemního bydlení a 

snížení rozpočtovaných výdajů OSRM-OI o 1 540 tis. Kč dle přílohy  

 

2. navýšení rozpočtovaných výdajů OSRM-OSM o 1 000 tis. Kč a navýšení rozpočtovaných 

výdajů OSRM-OSR o 540 tis. Kč dle důvodové zprávy  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 

 

                                                                                     

292/7ZM/2015 

14:07hod. 

20. Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace  

      a dary“ – umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1   

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 292/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

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

Havířova na rok 2015 ze sportovní oblasti na nákup sportovních pomůcek dle umístění 

v seriálu soutěží „Havířovská liga středních škol“ ve školním roce 2014/2015 takto: 

 

10 000,- Kč Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace,  

IČO 62 33 15 82    

                        z toho:    7 000,- Kč za 1. místo v seriálu soutěží HLSŠ dívek, 

       3 000,- Kč za 3. místo v seriálu soutěží HLSŠ chlapců. 

 

  5 000,- Kč     Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace,  

IČO 13 64 42 71, za 2. místo v seriálu soutěží HLSŠ dívek 

 

  8 000,- Kč Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace,  

                             IČO 62 33 15 66  

       z toho:   3 000,- Kč  za 3. místo v seriálu soutěží HLSŠ dívek,  

                   5 000,- Kč  za 2. místo v seriálu soutěží HLSŠ chlapců. 
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2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v bodě 

1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 30. 03. 2015 

usn. č. 131/4ZM/2015 

Z: vedoucí OŠK  

T: prosinec 2015 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. Teď máme bod 21, ale já bych před tím 

vyhlásil 10 minutovou přestávku z důvodu, že materiál byl, je to doplněný materiál č.21 a ne 

všichni zastupitelé měli čas si jej prostudovat, takže vyhlašuji 10 minutovou přestávku na 

prostudování doplnění materiálu č.21. 

 

PŘESTÁVKA 

 
10 min. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím o prezenci, budeme pokračovat. Takže přítomno 41, zatím jeden neprezentován, ale už 

dobíhá, takže můžeme pokračovat. 

 

 

293/7ZM/2015 

14:38hod. 

21. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015  

      sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10  

      „Ostatní dotace a dary“  
         

 

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

níže uvedené žádosti o dotace z mimosportovní sféry  a žádosti o navýšení dotace ze 

sportovní sféry výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“  rozpočtu statutárního města 

Havířova na rok 2015 dle specifikace v důvodové zprávě: 

1. Gymnázia, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvkové organizace, IČO: 62331558, 

ze dne 2. 10. 2015, na činnost pěveckého sboru, 

2. TJ Start Havířov, IČO: 62331345, ze dne 5. 10. 2015, o navýšení dotace poskytnuté 

na činnost basketbalového oddílu v roce 2015  

3. JUDO CLUBU HAVÍŘOV o. s., IČO: 66182760, ze dne 20. 10. 2015 o navýšení dotace 

na činnost klubu v roce 2015 
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s c h v a l u j e  

 

1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ 

rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 z mimosportovní sféry takto: 

 

30 000,- Kč  Gymnáziu, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvkové organizaci, 

IČO: 62331558, na činnost pěveckého sboru v roce 2015, 

 

 

2. navýšení účelových neinvestičních  dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ 

rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní sféry takto:  

 

o 110 000,- Kč  TJ Start Havířov, IČO: 62331345, na činnost basketbalového oddílu 

v roce 2015, na celkovou výši 710 000,- Kč 

 

o 40 000,- Kč JUDO CLUBU HAVÍŘOV o. s., IČO: 66182760, na činnost klubu 

v roce 2015, na celkovou výši 220 000,- Kč 

 

3. změnu usnesení č.132/4ZM/2015 ze dne 30. 03. 2015 takto: 

v části schvaluje se v bodě 1. odst. II. ze sportovní sféry v celkové výši zvyšuje částka 

z 5 084 200,- Kč na 5 134 200,- Kč, a to na základě změny v příloze č. 7, řádku 47 - 

Sportovní klub vzpírání Baník Havířov, IČO: 14614260, z částky 0 ,- Kč na 50 000,- Kč 

 

4. změnu usnesení č. 255/6ZM/2015 ze dne 14. 09. 2015 takto: 

v části schvaluje se v bodě 2. navýšení účelových neinvestičních dotací z výdajové části 

OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 ze 

sportovní sféry zvyšuje částka z 300 000,- Kč na 600 000,- Kč u Městského Fotbalového 

Klubu Havířov, IČO: 27008240, na činnost klubu v roce 2015, na celkovou výši 

z 2 500 000,- Kč na 2 800 000,- Kč 

 

5. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v bodě 1. a 3. 

tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 30. 03. 2015 

usn. č. 131/4ZM/2015 a uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 

dotace z rozpočtu statutárního města Havířova se subjekty uvedenými v bodě 2. a 4.  

tohoto usnesení 

 

p o v ě ř u j e 

  

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatků k veřejnoprávním smlouvám 

o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova se subjekty uvedenými v bodě 2. 

a 4. v případě poskytnutí dotace nad 400 000,-Kč v jednotlivém případě 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

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

Já v podstatě proti předloženému materiálu nebo návrhu na rozdělení dotací nic nemám, jen 
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bych se chtěl pozastavit nad způsoby nebo způsobem projednávání návrhu, které procházejí 

jednou přes radu, podruhé přes komisi, potřetí jsou předloženy přímo na stůl zastupitelstvu. 

Nevím jestli to je záměr, aby se v tom málokdo vyznal nebo nebyl čas projednat tydlety 

návrhy. Nerozumím tomu. Pak totiž nevím, jak mám třeba odpovědět, když se mně lidi ptají, 

proč dostane dotaci oddíl, který vznikne někdy koncem srpna, když vedení města celou dobu 

tvrdí, že klub musí mít nějakou historii a podobně. Prostě způsob nebo ten proces toho 

rozdělování je z mého pohledu zvláštní a vnímám to tak, že to není jenom vizitka vedení 

města, ale i tady nás zastupitelů. Na minulém zastupitelstvu jsem se zajímal bez odpovídající 

reakce, co bude s uvedenou skoro milionovou rezervou, nyní jsme dostali na stůl materiál, že 

velká část této rezervy přijde s.r.o. na Kochové ulici, takže tím jste mi odpověděli. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, já než předám slovo panu náměstkovi Vachtarčíkovi. Sám víte a jste předseda 

sportovní komise, že komise jsou poradním orgánem Rady města Havířova. My samozřejmě 

bedlivě studujeme výstupy z komisí, ne vždy, samozřejmě, lze vyhovět přání komise. 

Rozhoduje rada a potom vy, tady, v kolegiu zastupitelstvu. Teď bych předal slovo panu 

náměstkovi. 

 

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

Vážení zastupitelé, dnes ve 12:30 hod. proběhla mimořádná Rada města Havířova, která se 

mimo jiné zabývala ještě několika žádostmi o poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova 

v roce 2015 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 ostatní dotace a 

dary. Na stůl jste dostali materiál, který je výstupem RMH a budu jej navrhovat jako doplnění 

usnesení právě probíraného bodu. V materiálu, který máte na stole jsou i důvodové zprávy a 

stanoviska jednotlivých komisí. To znamená, navrhuju doplnění usnesení takto, zastupitelstvo 

města Havířova bere na vědomí, přibývají body 4,5,6. pod bodem 4 žádost TJ ČSAD Havířov 

na projekt povrchová úprava fotbalového hřiště, za 5 basketbalový klub Havířov o navýšení 

dotace na činnost klubu v roce 2015 a za 6 Sanatorium Kochova s.r.o. na nákup lůžek pro 

pacienty. V sekci schvaluje navrhuji doplnit schválit dotaci ve výši 830 tisíc Sanatoriu 

Kochova na nákup lůžek pro pacienty s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 

31.3.2016. Vzhledem k vystoupení pana zastupitele Rapanta jenom pár vět o Sanatoriu 

Kochova. Sanatorium žádá o poskytnutí dotace na pořízení vnitřního vybavení, konkrétně 45 

kusů polohovacích lůžek pro klienty v celkové ceně 1.575.000Kč, kterým bude vybavena 

nově zrekonstruovaná část sanatoria. Díky rekonstrukci bude navýšena kapacita zařízení a 

mimo jiné budou vytvořena nová pracovní místa pro cca 20 osob. Sanatorium Kochova je 

zdravotnické zařízení následné péče, ve kterém je klientům poskytována 24 hodinová 

komplexní zdravotnická a ošetřovatelská péče. Součástí komplexu je i specializovaná 

ambulantní zdravotnická péče. Od roku 2010 do současné doby byla poskytnuta péče cca 2 

tisícům klientů, převážně občanů města Havířova. Sanatorium velmi vstřícně spolupracuje 

s našimi sociálními službami, s domovem seniorů a taky s nemocnicí. Vykrývá nám určitou 

část, která je zahrnuta v komunitním plánování. Sanatorium od roku 2012 do roku 2015 

nežádalo o žádnou jinou dotaci, proto doporučujeme tady tohle schválit. Dále v sekci 

schvaluje navrhuju doplnit v bodě 2, kde jsou položky ze sportovní sféry schválit 100 tisíc 

basketbalovému klubu Havířov na činnost klubu v roce 2015, tzn. schválit celkovou částku na 

tento rok 600 tisíc korun. A dále navrhuju doplnit do usnesení sekci neschvaluje poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace ze sportovní sféry výdajové části OJ 10 ostatní dotace a dary 

rozpočtu statutárního města Havířov na rok 2015 částku 32.440 Kč TJ ČSAD Havířov na 

projekt povrchová úprava fotbalového hřiště. Chci říct, že pokud projde tento bod v podobě, 

v jaké je navržený včetně doplnění, tak v balíku OJ 10 tu zůstane 1.143Kč. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji. Dál do rozpravy, hlásí se někdo? Paní zastupitelka Halíková. 

 

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

Děkuji za slovo, dobré odpoledne ode mě vážené kolegyně, kolegové zastupitelé, pane 

primátore, dámy a pánové. Návrh, který jsme slyšeli rozděluje finanční prostředky města  

prakticky téměř do koruny do sportovní a sociální oblasti. Chci předeslat, že to rozdělení 

považuji za účelné a že pro něj budu hlasovat. Přesto mi ale dovolte jednu poznámku a možná 

jednu otázku. Poznámku ve vztahu k dotaci pro zařízení na ulici Kochové. Já vůbec 

nepochybuji o tom, že toto zařízení poskytuje pro naše spoluobčany potřebné služby, 

několikrát jsme to zařízení i osobně navštívila ve vztahu ke klientům, kteří byli nuceni ho 

využívat. Pan náměstek tady, zejména pro ty, kteří v předchozích zastupitelstvích nebyli, 

vlastně doplnil, takže tím řek to, co jsem měla původně na mysli já. Přesto ale jedna 

informace tady nezazněla a sice ta, že město poskytlo nemalé finanční prostředky na, 

řekněme, rozjezd tohoto zařízení, kdy o ně pan zřizovatel MUDr. Wasserburger město 

požádal, vedly se tady o tom tehdy docela rozsáhlé diskuze v tom duchu, že jde o potřebné 

zařízení, ale současně o zařízení soukromé. Stejně tak si soukromý provozovatelé zařízení 

následné péče, jako i provozovatelé, kde je zřizovatelem třeba i naše město nebo další obce a 

města, mohou na provoz těchto zařízení nejenom tedy nasmlouvat finanční prostředky 

s příslušnými zdravotními pojišťovnami, ale mohou také na vybavení, ale i provoz žádat o 

dotace. Takže já bych v této chvíli ráda slyšela, pokud to pan náměstek ví a nebo je tady pan 

MUDr. Wasserburger nebo někdo kdo ho zastupuje při projednávání této žádosti, jestli tedy, 

protože s rozšířením zařízení samozřejmě počítali, jestli o dotaci alespoň požádali a třeba ji 

nedostali v dostatečné výši, to by byla jedna otázka. A ta druhá. Jestli nepotřebujeme pro 

zařízení, kde je město zřizovatelem finanční prostředky, které jsou navrhovány pro toto 

soukromé zařízení na dovybavení třeba stejného nebo obdobného charakteru pro naše 

zařízení. Takže znovu opakuji nebudu hlasovat proti, podpořím navržené usnesení, ale byla 

bych ráda, kdybychom dostali doplnění informace v tom, o čem jsem hovořila. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji paní zastupitelce PaedDr. Halíkové. Já než dám slovo panu náměstkovi odpovím 

aspoň z mého pohledu. Sami, protože jsem byl při materiálu kdy se schvalovala dotace pro 

Sanatorium Kochova, tuším 2,3 roky zpátky to bude. Víme samozřejmě, že toto zařízení je 

v Havířově potřebné a když to vememe ke vztahu k našim příspěvkovým organizacím a jaké 

jim dáváme mnohamilionové částky na dofinancování provozu, tak musíme si položit otázku, 

zda město je schopno nějakým způsobem zabezpečit nebo nezabezpečit sociální péči. Navíc 

toto zařízení spadá do zdravotnického zařízení, kde jsou samozřejmě platby ze zdravotních 

pojišťoven. My jako město jsme spíš sociální oblast, tzn. domovy seniorů, sociální služby 

města Havířova, víme, že tato činnost je velice psychicky a finančně náročná. Když se člověk 

podívá do materiálů je to na polohovací lůžka, což je podle mě velice důležitá věc, kvalitní 

péči o tyto starší spoluobčany. Když jsme i s pane ředitelem domova seniorů MUDr. Dlábkem 

o tom diskutovali, myslím si, že tohlencto zařízení je na území města Havířova velice 

potřebné a vím, že obyvatelstvo města Havířova nám stárne a toto zařízení je potřebné. 

Musíme si uvědomit, že o tyto spoluobčany je potřeba se postarat. V našich silách města 

Havířova není sto provozovat všechny sociální formy potřeb ať už zdravotní nebo sociální, 

takže ať se nám to líbí nebo nelíbí je tady potřeba prvek i vstupu soukromého kapitálu, aby 

více méně pomohl vykrýt tam, kde město už  nemá prostě síly nebo finance, aby všechno 

mohl financovat. Je to nemilé, protože by samozřejmě bylo dobré, kdyby město bylo schopné 

ve 100% pokrýt tuto sociální a zdravotní péčí, ale bohužel, buďme realisté a není to možné, 

takže ať se nám to líbí nebo nelíbí musíme být rádi za toto zařízení a z mé strany určitě panu 
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MUDr. Wasserburgerovi fandím a věřím, že toto zařízení funguje dobře. Taky jsem ho 

několikrát navštívil a z ohlasů klientů, jsou tam velice spokojení, takže já za sebe, tak jako 

paní zastupitelka PaedDr. Halíková, budu hlasovat pro tento návrh. Teď dám slovo panu 

náměstku Vachtarčíkovi. 

 

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

Děkuji, já se pokusím zodpovědět otázky paní poslankyně. Dotace, já jsem hovořil o tom, že 

v roce 2012 až 2015 nebyla tomuto zařízení poskytnuta žádná dotace. V roce 2011 byla 

poskytnuta investiční dotace 2.800.000Kč právě na prvotní vybavení asi taky lůžek. V té době 

těch lůžek bylo 118, nyní se má jakoby navýšit ten počet o dalších 70….pardon. 72 lůžek bylo 

aktuálně a má se zvýšit na 118. Co se týče žádosti, pokud je tady někdo ze Sanatoria? Není. 

Tak já jenom řeknu, co vím já. Prvotní žádost, která přišla v září mířená na primátora a RMH, 

hovořila o příspěvku na vybavení nábytkem a postelemi, celková výše této investice byla cca 

6 milionů korun. My jsme od začátku deklarovali, že rozhodně se nebudeme podílet na 

vybavení nábytku, tzn. pokud na tuhletu část, případně část postelí si Sanatorium žádá o 

dotaci někde jinde, neumím odpovědět. Nevím to. Chci jenom zmínit proč ten materiál šel 

přes mimořádnou radu. My jsme tenhle materiál měli v radě už v té standardní, ale v té době 

ta žádost mířila na to, abychom podpořili asi částkou milion a něco, výstavbu výtahu. My 

jsme odmítli jako rada podpořit investici nebo zhodnocení majetku, soukromého majetku, 

proto byl ten materiál přepracovaný k obrazu našemu, co jsme ochotni podpořit a věřím tomu, 

že všichni zastupitelé napříč všemi stranami rozumí té potřebě těchto sociálních lůžek na 

území města Havířova. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu náměstkovi, dál do rozpravy hlásí se někdo? Nikdo, takže já končím rozpravu a 

máme tady doplnění. Budeme hlasovat o každém návrhu pana náměstka Vachtarčíka, tzn. 

začneme v části neschvaluje poskytnutí dotace TJ ČSAD Havířov ve výši 32.440Kč pak 

přejdeme k části schvaluje to je, to máme BK Havířov na celkovou částku o 100.000 na 

celkovou částku 600.000Kč, a potom poskytnutí dotace Sanatoriu Kochova s.r.o. ve výši 830 

tisíc. Takže nejdříve budeme hlasovat, že neschvalujeme poskytnutí dotace TJ ČSAD Havířov 

na projekt povrchová úprava fotbalového hřiště. Takže prosím o hlasování. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            28 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 14 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 28, zdrželo se 14, usnesení bylo schváleno. Teďka budeme hlasovat o v části schvaluje o 

navýšení účelové neinvestiční dotace o 100 tisíc pro BK Havířov na činnost klubu v roce 

2015 na celkovou částku 600 tisíc. Prosím o hlasování. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, zdržel se 1, usnesení bylo schváleno. A teďka budeme hlasovat o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z OJ 10 ve výši 830 tisíc Sanatoriu Kochova s.r.o. na nákup lůžek pro 

pacienty, s tím že bude do 31.3.2016. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            33 

Proti:                        2 

Zdržel se:                 7 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 33, proti 2, zdrželo se 7, usnesení bylo schváleno. A teďka budeme hlasovat o našem 

původním materiálu, jako o celku, samozřejmě. Takže prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 293/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

níže uvedené žádosti o dotace ze sportovní a mimosportovní sféry  a žádosti o navýšení 

dotace ze sportovní sféry výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního 

města Havířova na rok 2015 dle specifikace v důvodové zprávě: 

1. Gymnázia, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvkové organizace,  

    IČO: 62331558, ze dne 2. 10. 2015, na činnost pěveckého sboru, 

2. TJ Start Havířov, IČO: 62331345, ze dne 5. 10. 2015, o navýšení dotace  

    poskytnuté na činnost basketbalového oddílu v roce 2015,  

3. JUDO CLUBU HAVÍŘOV o. s., IČO: 66182760, ze dne 20. 10. 2015 o  

    navýšení dotace na činnost klubu v roce 2015, 

4. TJ ČSAD Havířov, z.s., IČO: 45215626, ze dne 14. 10. 2015, na projekt  

    „Povrchová úprava fotbalového hřiště“, 
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5. BK Havířov, IČO: 22898450, ze dne 26. 10. 2015, o navýšení dotace na činnost  

    klubu v roce 2015,  

6. Sanatoria Kochova s.r.o., IČO 02402106, ze dne 23. 10. 2015, na nákup lůžek  

    pro pacienty 

 

s c h v a l u j e  

 

1. poskytnutí účelových neinvestičních dotací z mimosportovní sféry  výdajové  

    části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na  

    rok 2015 takto: 

 

                                       30 000,- Kč        Gymnáziu, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvkové  

                                                                  organizaci, IČO: 62331558, na činnost pěveckého sboru  

                                                                  v roce 2015, 

 

                                       830 000,- Kč      Sanatoriu Kochova s.r.o., IČO 02402106, na nákup lůžek pro  

                                                                  pacienty s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo  

                                                                  do 31. 3. 2016 

 

2. navýšení účelových neinvestičních  dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní  

    dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní  

    sféry takto:  

 

                                       o 110 000,- Kč  TJ Start Havířov, IČO: 62331345, na činnost basketbalového  

                                                                       oddílu v roce 2015, na celkovou výši 710 000,- Kč 

 

                                       o 40 000,- Kč JUDO CLUBU HAVÍŘOV o. s., IČO: 66182760, na činnost  

                                                                       klubu v roce 2015, na celkovou výši 220 000,- Kč 

 

                                       o 100 000,- Kč BK Havířov z.s., IČO: 22898450, na činnost klubu v roce  

                                                                       2015, na celkovou částku 600 000,- Kč 

 

3. změnu usnesení č.132/4ZM/2015 ze dne 30. 03. 2015 takto: 

    v části schvaluje se v bodě 1. odst. II. ze sportovní sféry v celkové výši zvyšuje  

    částka z 5 084 200,- Kč na 5 134 200,- Kč, a to na základě změny v příloze č. 7,  

    řádku 47 - Sportovní klub vzpírání Baník Havířov, IČO: 14614260, z částky  

    0 ,- Kč na 50 000,- Kč 

 

4. změnu usnesení č. 255/6ZM/2015 ze dne 14. 09. 2015 takto: 

    v části schvaluje se v bodě 2. navýšení účelových neinvestičních dotací  

    z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města  

    Havířova na rok 2015 ze sportovní sféry zvyšuje částka z 300 000,- Kč na  

    600 000,- Kč u Městského Fotbalového Klubu Havířov, IČO: 27008240, na  

    činnost klubu v roce 2015, na celkovou výši z 2 500 000,- Kč na 2 800 000,- Kč 

 

5. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými  

    v bodě 1. a 3. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města  

    Havířova dne 30. 03. 2015 usn. č. 131/4ZM/2015 a uzavření dodatků  

    k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města  

    Havířova se subjekty uvedenými v bodě 2. a 4.  tohoto usnesení 
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n e s c h v a l u j e 

 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze sportovní sféry výdajové části OJ 10 „Ostatní 

dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 takto: 

 

                                   32 440,- Kč  TJ ČSAD Havířov, z.s., IČO: 45215626, na projekt  

                                                                  „Povrchová úprava fotbalového hřiště“  

 

p o v ě ř u j e 

  

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města Havířova a dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 

dotace z rozpočtu statutárního města Havířova v případě poskytnutí dotace nad 400 000,- Kč 

v jednotlivém případě 

 

Z: vedoucí OŠK 

T: 11/2015 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, zdrželo se 3, usnesení bylo schváleno. 

 

 

294/7ZM/2015 

14:39hod. 

22. Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy OŠK a převod mezi  

      neinvestičním a investičním příspěvkem pro 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:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 
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Přijaté usnesení č. 294/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e    n a    v ě d o m í 

 

1. žádost Základní školy Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná o zvýšení příspěvku 

na provoz, konkrétně na vyplacení odměny za mimořádné pracovní nasazení zaměstnanců 

školy v souvislosti odstraněním následků vodovodní havárie, dle přílohy č. 1 

 

2. žádost Základní školy Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvkové 

organizace, o převedení finančních prostředků ve výši 120.000,- Kč z provozního příspěvku 

do investičního příspěvku na rok 2015 dle přílohy č. 2 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 z rozpočtu odboru 

školství a kultury ve výši 33.750,- Kč, a to formou zvýšení příspěvku na provoz Základní 

škole Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČO:  62 33 12 21) na vyplacení 

odměny za mimořádné pracovní nasazení zaměstnanců školy v souvislosti s odstraněním 

následků vodovodní havárie 

 

2. snížení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres 

Karviná, příspěvková organizace (IČO:  62331248) o částku 120.000,- Kč a poskytnutí 

investičního příspěvku ve výši 120.000,- Kč 

              

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat: 

1. do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2015 zvýšení příspěvku na provoz Základní škole  

Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná o 33.750,- Kč 

 

2. do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2015 snížení příspěvku na provoz Základní škole    

Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace o 120.000,- Kč  

a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 120.000,- Kč  

 

Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                                      T: prosinec 2015 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, 1 nehlasoval, usnesení bylo schváleno. 

 

 

295/7ZM/2015 

14:42hod. 

23. Výsledek vyhlášeného výběrového řízení na kronikáře a zajištění  

      zpracování kroniky statutárního města Havířova 
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Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní zastupitelka PaedDr. Halíková.  

 

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

Takže vážené kolegyně, kolegové, s dovolením, zase jednu otázku k tomuto materiálu. 

S doporučení příslušné komise jsme se dočetli, že navrhovali vyhlásit ještě jedno kolo 

výběrového řízení, případně potom zvolit postup, který je dneska zastupitelstvu města 

předkládán ke schválení. Jestli jsem dobře četla, tak to druhé kolo už neproběhlo. Rada proto 

jistě měla své důvody, proč ho znovu nevyhlásila, ale jsem přesvědčena o tom, že jako 

zastupitelé si je zasloužíme slyšet, takže poprosím pane náměstku před hlasováním o Vaši 

odpověď. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji paní zastupitelce a dávám slovo panu náměstkovi Vachtarčíkovi. 

 

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

Děkuji za otázku. Druhé kolo nebylo vyhlášeno neboť požadavek kulturní komise byl, aby 

vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil do prvního kola, tak snahou bylo snížit požadavky 

na kandidáta kronikáře. A ty požadavky byly snížené z našeho pohledu až příliš. Druhý důvod 

byl ten, že ten proces, který navrhovala kulturní komise už by zase nemusel se stihnout do 

konce roku, vzhledem k tomu, že pan Pintér podal výpověď k 31.12.2015. Tak jsme jako rada 

trvali na požadavcích z prvního výběrového řízení a rovnou jsme přistoupili k tomu kroku, 

který je popsaný v dnešním materiálu. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu náměstkovi. Je otevřená rozprava, hlásí se někdo? Nikdo, takže končím rozpravu 

a budeme hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 295/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova   
 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. ukončení činnosti stávajícího kronikáře města Mgr. Jozefa Pintéra 

2. výsledek výběrového řízení na kronikáře statutárního města Havířova, ve kterém se do 

31.8.2015 nepřihlásil žádný uchazeč 
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s c h v a l u j e 

 

s účinností od 1.1.2016 Dodatek č. 2   k úplnému znění zřizovací listiny příspěvkové 

organizace Městská knihovna Havířov ke dni 1.1.2013, kterým se doplňuje čl. IV Účel  

a předmět činnosti PO takto: 

1. odst. 1 se doplňuje o druhou větu tohoto znění: „Podle zákona č. 132/2006 Sb.,  

o kronikách obcí, zpracovává kroniku statutárního města Havířova.“ 

2. odst. 2 se doplňuje o nový bod 2.8. „shromažďování podkladů a zpracovávání kroniky 

města Havířova v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb.“     

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 42, usnesení bylo schváleno. 

 

 

296/7ZM/2015 

14:43hod. 

24. Ocenění občanů městem Havířov a udělení Ceny města Havířova                 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Tradiční materiál, každoročně schvalovaný, jsem rád, že 

máme ve městě dostatek talentů a že mezi náma žijou úspěšní lidé. Čeká nás určitě potom 

pěkný večer při vyhlášení. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikdo, takže končím rozpravu a 

budeme hlasovat návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 296/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. udělení ocenění občanům městem Havířov v těchto oblastech a kategoriích: 

 

a) Sociální oblast – kategorie: 

- „Osobnost v sociální oblasti“ 

Mgr. Přemysl Mikoláš  

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé aktivity vedoucí ke zkvalitňování  

života rodin dětí s poruchami autistického spektra 
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František Procházka  

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetou obětavou práci pro seniory města  

Havířova  

- „Kolektiv v sociální oblasti“  

Kolektiv pracovníků Intervenčního centra Havířov, Slezská diakonie  

Opletalova 4/607, Havířov-Šumbark 

- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za pomoc osobám ohroženým domácím násilím 

 

b) Kulturní oblast – kategorie: 

- „Osobnost kultury“ 

ThLic. Vladislav Volný, Th.D. 

- jmenovaný obdrží ocenění za významný přínos ke kulturním, vzdělávacím  

 a duchovním aspektům života svým významem přesahující evangelické společenství 

 

Kamil Křenek 

- jmenovaný obdrží ocenění za podporu, obnovení a uchování kulturně historického 

dědictví regionu s důrazem na město Havířov 

- „Talent“  

Lukáš Malyška, zobcová flétna 

- jmenovaný obdrží ocenění za vzornou reprezentaci města Havířova 

 

Kristýna Švihálková, hráčka na marimbu, klavíristka 

- jmenovaná obdrží ocenění za vzornou reprezentaci města Havířova 

 

c) Oblast volnočasových aktivit – kategorie: 

- „Ocenění za  dlouhodobou práci s dětmi a mládeží“ 

Kolektiv pracovníků Církevního střediska volného času sv. Jana Boska v Havířově, 

Haškova 1, Havířov  

- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za dlouholetou systematickou a komplexní práci 

s dětmi a mládeží a jejich aktivizaci pestrou nabídkou zájmových činností 

 

       František Kurtin 

       - jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti  

       a dlouhodobou systematickou práci s dětmi a mládeží 

 

d) Sportovní oblast - kategorie: 

- „Sportovec roku“ -  s členěním dle skupin:  

 

- žáci 

Matěj Siwiec, (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 

 

David Čurilla, (krasobruslení, Kraso klub Havířov) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 

 

 - dorost 

Anežka Kopecká - (basketbal, BK Havířov o.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na národní  

i mezinárodní úrovni 
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Natálie Rašková - (basketbal, BK Havířov o.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na národní  

i mezinárodní úrovni 

 

Lukáš Ožana, (atletika, Atletický oddíl Slavia Havířov) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 

 

- junioři – družstvo 

Maniak aerobik Havířov, z.s. (aerobik) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 

na národní i mezinárodní úrovni 

 

- dospělí  

David Pastrňák,(lední hokej, působí v týmu Boston Bruins, americká NHL) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 

na mezinárodní úrovni 

            

            Alexandr Jurečka - in memoriam (judo, Judo club Havířov)  

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na národní 

i mezinárodní úrovni 

 

- dospělí - družstvo 

Billiard club Havířov A (biliard) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 

 

- handicapovaní sportovci 

Kristýna Koyšová, (atletika, lyžování, „SPORTOVNÍ KLUB ZRAKOVĚ 

POSTIŽENÝCH BANÍK OSTRAVA“) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 

 

- „Trenér“ 

Marek Franta, (karate, Sportovní klub karate Budo Havířov) 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti 

 

- „Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu“ 

Ing. Karel Konečný 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti 

 

2. udělení Ceny města pro rok 2015: 

panu Mgr. Jozefu Pintérovi za pečlivé a zodpovědné zachycení a uchování historie města 

Havířova pro budoucí generace 

 

panu Ing. Václavu Bezecnému (in memoriam) za celoživotní přínos k rozvoji sítě vzdělávání 

ve městě Havířově a zásluhy o věhlas města na regionální, národní i mezinárodní úrovni. 
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u k l á d á  

 

odboru školství a kultury  

1. informovat veřejnost o udělení ocenění a Ceny města Havířova 

2. oznámit oceněným osobám rozhodnutí ZMH a pozvat je k převzetí ocenění  

   v Kulturním domě Leoše Janáčka dne 26. 11. 2015 

         Z: vedoucí OŠK 

         T: listopad 2015 

  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, zdrželi se 2, usnesení bylo schváleno. 

 

 

297/7ZM/2015 

14:45hod. 

25. Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu  

      Baník Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního centra  

      talentované mládeže stolního tenisu v letech 2016 – 2017 
  

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Polák. 

 

Miroslav POLÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den, opakovaně. Tento bod byl na finančním výboru opět projednán a byla k němu 

krásná diskuze. Někteří tento bod znají z předcházejících zastupitelstev, takže jim bylo jasné o 

co se zde jedná a po, dá se říct, krásné diskuzi doporučuje finanční výbor doporučit tento bod 

ke schválení jak je předložen. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu zastupiteli. Dál do rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 
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Přijaté usnesení č. 297/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr poskytnutí investiční dotace občanskému sdružení Sportovní klub stolního tenisu Baník 

Havířov, IČO 18055991, na spolufinancování projektu „Sportovní centrum talentované 

mládeže stolního tenisu ČAST“ v letech 2016 – 2017, a to max. 30 % hodnoty projektu, 

nejvýše však 12 mil. Kč v roce 2016 a 12 mil. Kč v roce 2017, za podmínky schválení  

a transferu dotace z MŠMT ČR na účet Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 42, usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

298/7ZM/2015 

14:46hod. 

26. Přehled zástupců města v obchodních společnostech s majetkovou účastí  

      města ke dni 15.9.2015 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Martinek. 

 

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

Pouze poznámka, je ostuda města, že opozice nemá zastoupení v dozorčích orgánech 

městských společností. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu zastupiteli. Dál do rozpravy, hlásí se někdo?  Nikdo, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            32 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 10 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 
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Přijaté usnesení č. 298/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

přehled zástupců města v obchodních společnostech s majetkovou účastí města ke dni 

15.9.2015 ve znění přílohy č. 1 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 32, zdrželo se 10, usnesení bylo schváleno. 

 

 

299/7ZM/2015 

14:59hod. 

27. Svazek měst a obcí okresu Karviná – dodatek. č. 5 ke Smlouvě o  

      vytvoření dobrovolného svazku obcí a dodatek č. 2 ke Stanovám  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Rapant. 

 

Pavel RAPANT, člen zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak ještě jednou pěkné odpoledne. Já bych se chtěl zeptat. Co se týče účasti města Havířova 

v dobrovolných svazcích obcí, zajímalo by mně, co zrovna tady z toho konkrétního město má, 

krom toho, že ho to ročně bude stát 330 tisíc korun. Je obvyklé, že podobné svazky vznikají 

za účelem vybudování něčeho, na co by obec ze svého rozpočtu, případně v souvislosti 

s dotacemi svou velikostí nedosáhla, a tak se spojí na dosažení konkrétního účelu s jinou, 

případně s jinými obcemi a snaží se využít pro daný konkrétní účel nějaké dotace. Příkladem 

je třeba vybudování kanalizace, cyklostezek, apod. Abychom se bavili konkrétně, tak bych 

chtěl od pana náměstka odpověď, co má město s tímhle dobrovolným svazkem v plánu, to je 

můj první dotaz, můj další dotaz je, abych se vrátil k minulému zastupitelstvu k bodu 55, 

který se týkal zprávy o výsledku hospodaření mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, 

kde jsem se zajímal o to, kolik město účast v tomto svazku stojí, nikdo mi nebyl tehdy 

schopen na můj dotaz odpovědět, pan tajemník, vím že to se snažil rychle najít, ale nepodařilo 

se mu to, já jsem následně požádal, abyste mi tudletu informaci poslali mailem, nestalo se tak 

do dnešního dne, takže tady bych prosil o sjednání nápravy a zaslání tédleté informace. 

Nemusíte to zasílat jenom mně, myslím, že by to zajímalo i ostatní zastupitele. A konečně 

mým posledním požadavkem je, že by bylo vhodné, aby všichni zastupitelé měli přehled o 

účasti města ve všech svazcích, kterými je město Havířov členem. Mít přehled o tom, kolik 

město účast v každém konkrétním svazku ročně stojí, kdo město v těchto svazcích zastupuje, 

vím že je obvyklé že je to pan primátor nebo starosta obce, takže pokud je to jinak, tak bych 

tudletu informaci taky chtěl vědět, a jaký konkrétní přínos město z každého konkrétního 

svazku mělo, má, případně bude mít. Děkuji. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, já odpovím, než možná pan náměstek něco odpoví konkrétně. Tak můžu říct aspoň 

nějaký přínos. Byl jsem na poslední schůzi svazku měst a obcí okresu Karviná, kde jsme 

diskutovali, samozřejmě, o dalším programovacím období a určité jednotě při prosazování 

našich zájmů, ať už jsou to cyklostezky. Přímo konkrétně co je aktuální, to je záležitost 

kotlíkových dotací, kdy vlastně my jsme už schválili nějaký příspěvek města občanům a byly 

tam třeba názory, že některé obce chtějí jít jinou cestou, byla diskuze jestli 5, 10, 15% 

nakonec jsme se shodli, že by obce měly vystupovat jednotně, takže jsou to určité i praktické 

věci i k materiálům ve vztahu ke kraji a myslím si, že účelnost, samozřejmě, někdo může 

pochybovat, zda, je, jaký je přínos. Přínosem je i určitá výměna zkušeností v oblasti 

legislativy a více méně dávání podnětů. Správně jste řekl, že většinou chodí primátor nebo je 

účasten, samozřejmě, jsme členy několika, ať už je to svaz měst a obcí mikroregion 

Žermanická a Těrlické, oblast Těrlicka, takže to je vlastně region podbeskydí, a potom vlastně 

svaz měst a obcí okresu Karviná, samozřejmě máme členy ITI stále regionální konference a 

dalších institucí, které už vznikly z dřívějška. Já jsem mnoho věcí převzal, taky se mi někdy 

občas zdá, že toho je příliš, ale každá z těchto institucí má svůj smysl a naopak bohužel, nebo 

je to otázkou na další programovací období 2016-2020, přímo budou jednotlivá ministerstva 

vyžadovat členství a dokonce, třeba, když bude chtít vyhlašovat dotace ministerstvo životního 

prostředí, tak mě vyzývá, abychom založili pakt primátorů, takže možná se stane, že opět 

budeme členy dalšího nějakého spolku. Není to výmysl primátorů obcí, ale je to požadavek 

přímo ministerských úředníků a bruselských úředníků. Takže možná ten dotaz by se měl 

směřovat tímto směrem. Samozřejmě kdybych měl jezdit na všechny tyhlencty konference a 

schůze, tak jsem si to spočítal, že by jeden celý pracovní týden každý měsíc tomu musel 

věnovat, takže samozřejmě po dohodě i s kolegy náměstky budu chtít, aby v každém svazku 

byl někdo delegován jako můj zástupce, pokud nebudu moci být přítomen, protože 

samozřejmě mám povinnosti i tady ve městě a já beru jako prioritu, že mám sloužit občanům 

a chci být ve městě a od toho mám vlastně náměstky, kteří by měli nějakým způsobem mi 

v této práci pomáhat. Takže to za mě a teďka předávám slovo panu náměstku Heczkovi. 

 

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

Dámy a pánové, já bych doplnil pana primátora, protože o smyslu členství ve svazku měst a 

obcí okresu Karviná už částečně hovořil zejména v tom smyslu té spolupráce, koordinace a 

stejných postupů v rámci bývalého okresu Karviná. Jeden důležitý moment ještě nezmínil a to 

je, že svazek měst a obcí okresu Karviná je kolektivním členem euroregionu Těšínské slezsko. 

Ten má svého partnera na polské straně a to je zejména oblast Těšínského slezska až po 

Bielsko, zejména pak Jastrzębie Zdrój, se kterým máme jednak partnerské vztahy, ale 

zejména v minulosti a v současnosti. V minulosti jsme realizovali některé společné projekty a 

v současné době připravujeme pro nové plánovací období další společné projekty čerpání 

finančních prostředků právě z té přeshraniční spolupráce. To je ten jeden z těch motivů 

našeho členství, který jsem zdůvodňoval a obhajoval v loňském roce, kdy jsme do tohoto 

svazku opět podali přihlášku. Nejenom koordinace v rámci vztahů k centrálním orgánům, tzn. 

k parlamentu, k vládě, k ministerstvům, kdy obce a města koordinují svůj vzájemný postoj a 

prosazují nebo snaží se prosadit naše zájmy společné, tak zejména ta druhá část, o které jsem 

hovořil, to je ta přeshraniční spolupráce. Pro Vaši informaci, v současné době připravujeme 

společný projekt měst Havířov, Karviná, a Jastrzębie  a je šance, že můžeme uspět se žádostí 

na rekonstrukci lesoparku Stromovka. Celkově na tři projekty těchto tří měst bude možno 

čerpat až 5 milionů eur, předběžně jsme se dohodli, že na lesopark Stromovka by to mohlo 

být až 1,5 milionů eur. Počítáme s tím, že koncem roku 2016 nebo v průběhu roku 2016 se 

dozvíme, jestli uspějeme s naší žádostí a v roce 2017 by mohla být provedena rekonstrukce 

tohoto lesoparku. To je ten moment, že tím řídícím orgánem pro přidělování těch dotací jsou 
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právě ty regiony přeshraniční spolupráce, jako je ten euroregion Těšínské slezsko a tam 

vidíme tu naši pozici v tom společném členství svazku měst a obcí okresu Karviná právě 

v tomto mikroregionu. Co nás stojí členství Žermanické, Těrlické přehrady je chybou, že jsme 

Vám neodpověděli, já těďkom taky, teď to momentálně nevím, ale je to přibližně ve stejné 

výši, jako členství ve svazku měst a obcí okresu Karviná. Možná paní JUDr. Kochová, jestli, 

tak potom sdělí přesnější částku. Kromě toho, co už řekl pan primátor, jsme ještě v jednom a 

to v centrálním. Svaz měst a obcí ČR, to je organizace, která zastřešuje s větší části všechny 

obce, města i statutární města v rámci celé ČR a tam to členství je rovněž zejména v té pozici 

legislativní, kdy všechny legislativní návrhy týkající se činnosti územních samosprávných 

celků, obcí, měst, krajů…Krajů ne, pardon. Obcí, měst, tak tyto, Svaz měst a obcí ČR je tím 

připomínkovým místem, které dávají stanoviska právě pro legislativu, tzn. do poslanecké 

sněmovny.   

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji. Já možná jen doplním poslední informaci, kdy jsem byl vlastně na svazu měst 

a obcí, kdy jsme s ostatními kolegy primátora právě řešili, že jsou součástí různé komise, ať to 

je školská, sociální, zdravotně postižení, atd., atd. Ale vlastně na počet těch členů těch komisí, 

shodli jsme se, že v každé komisi by měli být maximálně tři zástupci ze statutárních měst, 

další tři z odborné veřejnosti a tři zástupci z menších obcí. Takže bude určitá i tam, redukce, 

aby nějakým způsobem to bylo efektivně řízeno a mohlo to být připomínkovým místem a 

vlastně podněty i pro parlament, senát a pro další organizace. Takže to jen poslední doplnění 

ze svazu města a obcí z Pardubic z minulého měsíce. Samozřejmě to, co nebylo zodpovězeno 

zodpovíme panu zastupiteli písemně. Pan tajemník chce, takže předávám mu slovo. 

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník magistrátu města Havířova 

Já se omlouvám, že jsme to nějakým způsobem zasklili ten dotaz. Já to pokud možno 

napravím hned. V rozpočtu pro rok 2015 jsou členské příspěvky do Svazu měst a obcí ČR 151 

tisíc, pro sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace 1/11 úseku Havířov Třanovice 79 

tisíc, sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 tisíc a mikroregion Žermanické a 

Těrlické přehrady 374 tisíc. jinak je to v rozpočtu na straně 128.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Takže táži se, dále někdo do rozpravy? Nikdo, takže končím rozpravu a budeme 

hlasovat o  návrhu usnesení. 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            36 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 5 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 
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Přijaté usnesení č. 299/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

1. vznik členství statutárního města Havířov ve Svazku měst a obcí okresu Karviná,  

IČO  7506661 (dále jen „SMOOK“), od  1.9.2015  

2. návrh SMOOK Dodatku č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí ve znění 

přílohy č. 3 

3. návrh SMOOK Dodatku č. 2 ke Stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná ve znění 

přílohy č. 4 

 

s c h v a l u j e  

 

první část dodatku č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí  zn. 848/EO/2015 

ze dne  16.9.2015, kterým se dosavadní znění čl. IV. „Členství ve svazku obcí“ odst. 2. písm. 

b): „přistoupení schválí výbor svazku po předcházejícím projednání v zastupitelstvech všech 

členských obcí a měst“ nahrazuje novým zněním: „přistoupení schválí členská schůze po 

předcházejícím projednání v zastupitelstvech všech členských obcí a měst“   

 

n e s c h v a l u j e  

 

1. druhou část dodatku č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí zn. 

848/EO/2015 ze dne  16.9.2015, kterým se dosavadní znění čl. IV. „Členství ve svazku 

obcí“ odst. 5:  „Majetkové vypořádání se členem, který vystoupil nebo byl vyloučen ze 

svazku, musí být provedeno do 30 dnů od schválení zprávy auditora o hospodaření svazku 

za kalendářní rok, ve kterém člen vystoupil (byl vyloučen) ze svazku, a to v alikvotní výši 

příslušející podle zaplacených základních příspěvků a délky členství.“ má nahradit novým 

zněním: „Při zániku členství, s výjimkou zániku členství zánikem svazku, se nevrací 

vklady ani podíly na majetku svazku.“ 

2.  dodatek č. 2 ke Stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná ve znění přílohy č. 4 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 36, zdrželo se 5, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 

 

 

300/7ZM/2015 

14:59hod. 

28. Stížnost na nesprávný úřední postup primátora města 
                                                                                                                                   

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Tradiční pevný bod našeho programu. Nikdo se nehlásí do 

rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 300/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í    

 

dopis p. Tomáše Rejče ze dne 30.9.2015 ve kterém si m.j. stěžuje na nesprávný úřední postup 

primátora města Bc. Daniela Pawlase při vyřizování jeho stížnosti ze dne 31.7.2015 na „ty 

osoby, které tak, nezákonně, rozhodly o nedoručení jeho podání ze dne 16.6.2015 Radě města 

Havířova“ dle přílohy č. 1 

 

k o n s t a t u j e, 

 

že v postupu primátora města Bc. Daniela Pawlase při vyřizování stížnosti p. Tomáše Rejče 

ze dne 31.7.2015 neshledalo pochybení a  

 

s c  h v a l u j e 

 

text odpovědi na stížnost p. Tomáše Rejče ze dne 30.9.2015 ve znění dle přílohy č. 7   

 

p o v ě ř u j e  
 

náměstka primátora Ing. Eduarda Heczka podpisem odpovědi dle přílohy č. 7 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

37. INTERPELACE 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

A máme přesně 15 hodin a máme tady bod č. 37 interpelace zastupitelů a vystoupení občanů.  

Takže prosím dejme…tak. První se hlásí pan zastupitel Šlachta. 
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INTERPELACE č. 1        MMH/100774/2015 

 

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

Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Prosím Vás, to je takový seriál, už jsem několikrát 

vystoupil s tím. Chtěl bych Vám něco přečíst. Havířov transparentní město, otevřenost, 

transparentnost v řízení Havířova jsou základní nástroje pro úspěšný obrat k pozitivní změně. 

Tyto tři body považujeme za klíčové. Otevřenost, informovanost, spolupráce. Samozřejmě 

nefungují. Proč? Chybí nám důvodové zprávy, které jste nám zamítli, chybí nám informace o 

hospodaření podniků města. Chodím si číst zápisy z rady.bohužel dneska už jsou tak 

zašifrovány, že se tam nejde nic dozvědět. To znamená, proč to je, nač to je, diskuze se 

omezila na jednu větu.  Jak bych to teď řekl, myslím si, že dochází k porušování zákona o 

přístupu k informacím. Stěžujete práci opozičním zastupitelům a tadleta věc je, si myslím, na 

stížnost na Krajský úřad. Chtěl bych na toto odpovědět písemně. Budu pokračovat ještě, 

prosím Vás. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, odpovíme písemně. 

 

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

Bod 6.1.6. výpomoc s vánočním či velikonočním úklidem především s mytím oken, čistěním 

koberců, mytím podlah, základní utření prachu či jiné těžké úklidové práce v bytě. Jsem 

invalida třetího stupně. Vzhledem k tomu, že to je volební program ANO, který čtu, chcu se 

zeptat představiteli ANO, jestli už mají nějaký pořadník, protože Vánoce jsou na krku a rád 

bych se do něho zapsal. A ještě jednu prosbu, pokud bych si mohl vybrat, kdo by mi ten úklid 

přišel, mám tip. Děkuji Vám. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, myslím si, že Vám odpovíme na všechny dotazy písemně. 

 

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

= Mimo mikrofon hovoří, že na druhý dotaz není třeba odpovědět. Chce odpověď na ten  

první. = 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji. Pan zastupitel Jantoš. 

 

INTERPELACE č. 2        MMH/100779/2015 

 

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

Tak ještě jednou dobrý den. Jelikož jsem já dostal odpověď na svou interpelaci z minulého 

zastupitelstva, ale nebyl jsem s ní spokojený, tak vystupuji ještě jednou. Takže na základě § 

82 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 

žádám  ředitele společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., žádám o poskytnutí následujících 

informací. 

1. Pokyn Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje ze dne 16.9.2015, 

na který odkazujete ve své odpovědi na interpelaci č.5 ze dne 5.10.2015. 

2. Opětovně žádám o poskytnutí auditorské zprávy z provedeného forenzního auditu, který ve 

společnosti MRA, s.r.o. za období 2012 až 2014 provedla společnost Ernst&Young Audit, 

s.r.o., jelikož se domnívám, že nejsou naplněny zákonné podmínky pro to, aby moje žádost 

mohla být odmítnuta. 
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3. Výzvu k podání nabídky, včetně hodnotících kriterií a způsobu hodnocení nabídek, kterou 

jste zmínil ve své odpovědi na interpelaci č.5 ze dne 5.10.2015. 

4. Nabídky  společností KPMG Česká republika, s.r.o., Ernst&Young Audit, s.r.o., 

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., které jste zmínil ve své odpovědi na 

interpelaci č.5 ze dne 5.10.2015. 

5. Dokument či pokyn, kterým byli jmenováni členové hodnotící komise a seznam členů 

hodnotící komise, který jste zmínil ve své odpovědi na interpelaci č.5 ze dne 5.10.2015. 

6. smlouvu, na jejímž základě společnost Ernst&Young Audit, s.r.o. provedla forenzní audit 

za období 2012 až 2014 ve společnosti MRA, s.r.o., včetně všech příloh. 

Toto mi může posláno elektronicky. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, takže prosím předat svou interpelaci, je to spoustu dotazů, takže bude zodpovězeno 

písemně. Dále paní zastupitelka Feberová. 

 

 

INTERPELACE č. 3        MMH/100781/2015 

 

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

Pěkné odpoledne všem tady v sále. Vážený pane primátore, zastupitelé, zastupitelky. Já bych 

se chtěla trošku pozastavit nad naším dopravním hřištěm a tím, jak cestují děti hlavně 

s odlehlých základních škol, jako třeba s Prostřední Suché ze ZŠ Kpt. Jasioka nebo ze ZŠ 

Zelené ze Životic na toto hřiště, aby si to tam pěkně užily, protože to hřiště je opravdu pěkné, 

ale spíš mi chybí trošku dotáhnout tam to přecházení přes tu hlavní cestu, protože je to tam 

opravdu nebezpečné a myslím si, že paní učitelky, které s těmi dětmi tam jezdí stráví spoustu 

času tím, než se dopraví na toto hřiště pomocí MHD a pak, když vystoupí na zastávce, tak 

těmi dětmi putují ve strašných podmínkách. Takže toto bych chtěla trošku na toto upozornit. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan náměstek si určitě píše, aby spolu s odborem komunálních služeb a s investicemi 

se na to podíval, zda by to šlo nějakým způsobem zlepšit tak, aby to bylo komfortní pro 

návštěvníky dopravního hřiště. Určitě odpovíme písemně. Pan zastupitel Rapant. 

 

 

INTERPELACE č. 4        MMH/100782/2015 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak já mám jenom jeden dotaz, respektive požadavek týkající se veřejného osvětlení. Na ulici 

Dlouhé v prostoru od křižovatky u Merkuru po 17. listopadu jsou obrostlé stromy nebo ty 

pouliční osvětlení jsou obrostlé stromy tak, že to osvětlení ztrácí funkci. Takže bych chtěl 

požádat, aby kompetentní odbor zařídil, aby se stromy prořezaly, ty, které už jsou 

v nevyhovujícím stavu odstranili, aby to osvětlení splňovalo ten účel, pro který tam je. 

Odpověď nepožaduji, požaduji, aby se s tím něco udělalo. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji za podnět, je zapsáno. Budeme činit tak, aby to bylo v pořádku. Pan zastupitel Jantoš. 
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INTERPELACE č. 5        MMH/100784/2015 

 

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

Ještě jednou. Chtěl jsem jeden bod. Minule jsem vystoupil vlastně už po zastupitelstvu. 

Dostáváme pořád v písemné podobě zápisy ze zasedání rady. Šlo by to posílat elektronicky? 

Předtím bylo už po zasedání, teď to v rámci interpelací…..usnesení….pardon….Usnesení 

z rady dostáváme pořád v obálce, v papírové podobě. Když dostáváme materiály do 

zastupitelstva už to máme v elektronické podobě. Já myslím, že ušetříme práci a papír. 

Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji teď nejsem schopen odpovědět jestli je to možné dle Jednacího řádu a hlavně jestli to 

umožňuje technika. Věřím, že technicky to není problém. Teďka asi na místě neodpovíme, 

pan tajemník se dívá do Jednacího řádu a zodpovíme písemně. Pokud to bude možné, tak 

určitě vyhovíme. Pan zastupitel Martinek. 

 

 

INTERPELACE č. 6        MMH/100785/2015 
 

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

Tak také se vrátím k interpelaci, kterou jsem vznesl na minulém zastupitelstvu, dostal jsem 

odpověď týkající se šaten pro mládež na víceúčelové hale. Píše se v ní, že existuje nebo se 

zpracovává projektová dokumentace. S panem náměstkem Burešem jsme osobně šatny 

navštívili, za což děkuji, protože jsme se mohli na místě přesvědčit o stavu. Chtěl jsem se 

zeptat na nějaký následující postup. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Předávám slovo panu náměstku Burešovi. 

 

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

 Já teda budu reagovat. Skutečně jsme s panem Martinkem udělali kontrolu šaten, dívali jsme 

se na stranu, která byla zrekonstruovaná, je pěkně udělaná, na stranu, kde nebylo dostatek 

šaten pro děti, což jsme zjistili, že šaten je dost, je tam problém hlavně v odvětrávání a je tam 

důležité vyřešit jednu pořádnou sprchu pro tu mládež. Vzhledem k tomu, že jsem viděl ten 

projekt, který byl zpracován a byl dělám asi od stolu, poukazoval jsem i na některé 

nedostatky, myslím si, že budeme si muset asi sednout i s dalšími lidmi a projednat hlavně to 

odvětrávání a tu jednu šatnu. Zbytek si myslím byl nadhodnocený a zbytečný. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Plawny. 
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INTERPELACE č. 7        MMH/100786/2015 

 

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

Ještě jednou dobrý den, já možná navážu na to, co říkal pan kolega Jantoš. Já myslím, že 

v podstatě není vůbec třeba, aby nám byly zasílány ty zápisy z rady, vždyť jdou stáhnout na 

stránkách města. Přece se dá stáhnout každý zápis….nebo usnesení z rady. Takže pokud to 

není v Jednacím řádu, tak to můžeme zrušit to..ty…tu písemnou podobu. A já jenom bych 

zareagoval na minulou interpelaci. Pan náměstek Bureš mi odpověděl, já jsem to moc 

nepochopil. Vy jste mi odpověděl „chodecká tlačítka jsou funkční, pouze nesvítí“. Tak tím, že 

nesvítí si nemyslím, že jsou úplně funkční, já bych poprosil, aby to někdo spravil.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, máme zaznamenáno. Paní zastupitelka Šillerová. 

 

 

INTERPELACE č. 8        MMH/100787/2015 

 

Ing. Eva ŠILLEROVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Dobrý den dámy a pánové. Já bych chtěla vystoupit ke křižovatce, která je mezi Dlouhou, 

Okrajovou a Studentskou, to znamená od Havířova nahoru, stopka pod Merkurem. Chtěla 

jsem se zeptat nebo požádat o nějaké bezpečnostní popatření nebo nějaké řešení té křižovatky, 

například kruhový objezd, světelná signalizace nebo něco takového, protože využívám tu 

křižovatku denně, obrací se na mně občané bydlící ve stejné lokalitě, využívající jí také 

denně. Je opravdu nebezpečná, protože spousta lidí jezdící z Okrajové nebo Studentské 

doleva neví jak odbočovat, odbočují špatně, nehody se tam stávají. Pokud se s tím dá něco 

dělat, budu velmi ráda. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji. Určitě písemně odpovíme. Páni náměstci mají zapsáno. Samozřejmě takovéto 

záležitosti jsou poměrně investičně nákladné, musí se udělat studie proveditelnosti 

v návaznosti s Policií ČR, Dopravní policií, ale určitě se tím budeme intenzivně zabývat. 

Zatím se do interpelací z ….a, pan zastupitel Gongol. 

 

 

INTERPELACE č. 9              MMH/100789/2015 

 

Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Pane primátore, já jsem posledně v rámci interpelací požadoval, abychom pozvali znovu pana 

inženýra, který se zabývá nebo pověřen je ….. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ciencala. 

 

Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Ciencalu, ano, zřejmě to nějak….nebyl jsem informován, jestli odmítnul nebo nemůže se 

zúčastnit. Ale já bych Vás chtěl všechny informovat, že náš klub, který se zabývá…jako 

přátelé hornického muzea, byl úspěšnější než město, možná, že jsme byli aktivnější a pozvali 

jsme pana Ing. Ciencalu a bude tady přednášet příští pondělí v 16.30 hod. v loutkovém sále 

v kulturním domě. Já bych Vás chtěl všechny pozvat, kteří máte zájem o řešení pracovních 

příležitostí v tomto regionu. A máme to jako bod číslo jedna pro tento region, tak si myslím, 
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že bychom tam měli jít. A jestli můžu ještě poprosit pane primátore, bylo možná dobré, kdyby 

jste se i Vy osobně při takovéto příležitosti, když tady máme takovou návštěvu, aby jste se 

toho zúčastnil. Zvu Vás. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Jinak tady mám omluvu pana Ing. Ciencaly ze zasedání Zastupitelstva. Pan Doc. Ing. 

Ciencala se ze zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 2.11.2015 omlouvá. Každé první 

pondělí v měsíci je vždy v Praze, velmi rád by ale Havířov navštívil, kanceláří primátora mu 

byly zaslány termíny zasedání Zastupitelstva i schůzí Rady města na prosinec 2015. Takže to 

je omluva s tím, že sám píše, že tady bude v pondělí 9.11.2015. Takže tím je zodpovězeno. 

Jinak děkuji za pozvání. Paní zastupitelka Feberová. 

 

 

 

INTERPELACE č. 10        MMH/100790/2015 

 

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

Já se ještě jednou vracím k mikrofonu, asi by mě štvalo, kdybych tady toto neřekla. V pátek 

jsem byla pro svou dceru, vyzvednout jí k vlaku, po nehodě jela na kontrolu, takže jsem jí 

musela vyzvednout a potřebovala jsem zaparkovat u vlakového nádraží co nejblíže, protože 

jsem jí musela skoro snést z těch schodů tam a samozřejmě, když jsem opouštěla auto a stála 

jsem, bohužel, blbě, protože tam není kde zaparkovat, protože auta, jak mi sdělili strážníci MP 

tam stojí třeba týden, kdy lidé odjíždějí do Prahy pracovně a vrací se po týdnu a to auto tam 

mají celý týden zaparkované, tam opravdu není možno zastavit, tak už na mě čekali, no ale 

tentokrát byli fajn, protože pochopili, že opravdu se to nedalo nějak jinak dělat. Ale opravdu, 

když já jedu a potřebuji jí pomoct a teďka ji zase povezu ve středu a už teď na to myslím, co 

zase se bude dít. Ale možná by mě zajímalo, kolik teda budu platit, když se tam postavím, 

protože to nejde nějak jinak udělat. Já nemůžu zastavit u Tesca, nést jí na zádech a odnést jí 

na nádraží. Je to fakt jako zvláštní tam. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře děkuji, řešíme, budeme řešit a zodpovíme písemně. Dál do rozpravy ze zastupitelů? 

Takže možná než se rozmyslí, tak tady mám vystoupení občanů.  
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INTERPELACE č. 11        MMH/100791/2015 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

První se hlásí Stanislav Šír, obsah interpelace je zřízení zábradlí ke schodům před dům 

Jarošova č 17-21, ale tady je žádost o písemné zodpovězení do 30 dnů, takže odpovíme. 

(Pozn. Zde naskenovaný dotaz občana - Stanislav Šír, ……………………………………) 
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INTERPELACE č. 12        MMH/100793/2015 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Potom tady máme interpelaci číslo dvě pan Petr Ležák. Obsah interpelace komunikace, 

opravy, nepořádek ve městě, takže mu dávám prostor k interpelaci. Takže prosím, pan Petr 

Ležák. 

 

Petr LEŽÁK, ………………………………………………. 

Dobrý den, já bych tady chtěl, na toho pána tam, že strážník, který s Vámi komunikoval 

nejednal profesionálně, toto jeho pochybení jsme s ním projednali a následně jsme jej řešili 

v rámci pracovních vztahů. Toto mně nezajímá, protože co se samozřejmě nedovíte je to jako 

mezi něma. Já to jako pamatuju z roku 1990 jak byla ještě před Budoucností normálně 

parkoviště a byl tam sloup a tři místa. A tam byli invalidi. A on bral až toho třetího, já říkám, 

proč mu to ukazuješ, se s ním ani nebav no a tak mně taky tak vzali a tam v té jejich kukani 

mně pak trochu vyrovnali žebra a nic jsem s tím neudělal, ale za týden se tam objevilo třikrát. 

Třikrát jako to číslo tam nebylo. Pak tady mám…Marksova….odbor komunálních služeb 

zpracoval investiční závěr na celkovou rekonstrukci komunikace včetně parkovacích ploch. 

Tento byl předán  na odbor správy a rozvoje na 2007, tak já už tomu nerozumím, je 2015 a za 

ty roky nebyli peníze? To se nemohlo nějak spravit? Jedna věc. A druhá věc, mi vůbec nebylo 

odpovězeno na ten havířovský cirkus. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Teďka nejsem bohužel v obraze. Jako havířovský cirkus jako přímo cirkus? Nebo co máte na 

mysli konkrétně? 

 

Petr LEŽÁK, …………………………………….. 

Tu muziku tam. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Havířovské slavnosti. 

 

Petr LEŽÁK, ……………………………………… 

No a tak slavnosti. Já mám návrh, tak když to neumíte udělat, tak já klidně obejdu ty lidi a 

petici Vám donesu od těch lidí. Jedna věc. Druhá věc. To nemůže začít ten binec v devět 

hodin třeba ráno a v šest hodin posbírat ty mrtvoly a tady MP mi nemusí psát, že v jedna 

padesát jela v ulici Vardasové a byla průjezdná. A já jsem tam šel ze zajímavosti tak ve tři 

hodiny ráno a tam byli auta furt. Popeláři se tam zapásli, ti nemohli jet, nic, takže já nevím, 

jak to udělat. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Samozřejmě Vám odpovíme písemně, každá akce většího rázu přináší komplikace, ale 

myslím si, že Havířovské slavnosti mají jsou pevnou součástí havířovského programu a 

kulturního života a myslím, že snad jednou za rok jsme schopni něco vydržet. Musíme brát 

v potaz i pozitivní ohlasy, máme tady velké hvězdy hudebního nebe, kde jinde si myslím, za 

takový opravdu laciný vstup, můžeme vidět na jednom místě tolik megastar ať už domácích 

nebo zahraničních. Takže já bych možná v tomto s Vámi až tak nesouhlasil. Samozřejmě 

zapojujeme naše komunální služby, MP, koordinujeme činnost, ale vždycky se najdou nějaké 

drobné problémy. Pokud tyto problémy nejsou zásadního rázu, tak myslím si, že je dobře, že 

tuto akci v Havířově máme. 

 



63 
Zápis ze 7. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 02.11.2015 
 

Petr LEŽÁK, ……………………………………………… 

No tak to je Váš názor. A teďka ještě, jestli by nemohlo být všude v těch ulicích zákaz vjezdu, 

jak je to při Havířov v květech udělaný, tak i v tomto případě. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Tak musíme mít zajištěný průjezd města, nelze uzavřít ulice, někde ty auta taky musí 

parkovat. Auto je dneska běžnou součástí života. 

 

Petr LEŽÁK, ……………………………………………… 

Ono je to pravda, protože před Havířovem máte zákaz stání mimo parkování, takže už tam by 

měly ty auta zůstat stát. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře je to Váš názor, myslím si, že odbor komunálních služeb, který vyhrazuje parkoviště. 

Spolu s investicemi hledáme spíš místa, kde bychom byli schopni rozšířit parkovací místa a 

tak, abychom nenarušili zeleň města Havířova, protože chceme být zeleným městem, ale je to 

věčné dilema, kde až ustoupit. Myslím si, že auto patří k životu v 21. století a nelze uzavřít 

město od osobní dopravy. 

 

Petr LEŽÁK, …………………………………………… 

Víte co je to javor kleč nebo javor meč? 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Můžete mi to říci. 

 

Petr LEŽÁK, ……………………………………………… 

To jsou tady ty stromy kde když vyjdete, tak do nich vrazíte. Kdyby takové stromy byly 

všude, tak nemusí tady být interpelace na to, že by měli ořezat a tam by bylo světlo. Ty lípy a 

ty krámy velký, ty si saďte tam na Lučině nebo kdekoliv. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře já Vám děkuji. Na Vaší interpelaci Vám odpovíme písemně, pokud už nemáte další 

podnět, tak Vám děkuji. Nashledanou.  

 

 

INTERPELACE č. 13        MMH/100794/2015 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

A dále je přihlášen pan Miroslav Kronenberg, takže mu dávám prostor. 

 

Miroslav KRONENBERG, ……………………………………………… 

Dobrý den pane primátore, zastupitelky, zastupitelé, vážení spoluobčané. Já bych chtěl doplnit 

a prostě podpořit paní Feberovou v její interpelaci, poněvadž neví, kdo ze zastupitelů a 

z vedení se byl podívat na vybudované dopravní hřiště. Já jsem tam byl, ale nesmíte jet autem. 

Musíte jet MHD tak, jak jezdí učitelky s dětmi a pak poznáte co jste schválili za paskvil. 

Poněvadž dopravní hřiště krásné, vybudované se vším všudy, ale dostat se k němu MHD pro 

učitelky pro výchovu dětí v dopravě to je prostě katastrofa. Ten kdo schvaloval ten projekt a 

nepodíval se na okolí kolem toho, tam není chodník, tam není vyznačený přechod na 

autobusové zastávce, atd. Dalo by se o tom hovořit hodně dlouho. Čili vážení páni zastupitelé, 

ale hlavně vedení města, zajdite si tam hromadnou dopravou a přejděte si tam tak aby nedošlo 
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ke kolizi, protože tam ty děti to není, že je vedete na provázku. Ony Vám utečou, vletí pod 

auto a je malér. Čili je třeba se tomu postavit čelem, věnovat, když vybudujeme takovéto 

krásné dopravní hřiště, které má sloužit k svému účelu, tak je třeba i to zázemí k tomu 

vytvořit a připravit tak, ať tam prostě nedojde ke katastrofě. Děkuji Vám. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Taky děkuji, samozřejmě, nelze s Váma než souhlasit, ale nelze všechno udělat okamžitě. 

Město je nějakým způsobem dimenzované, víme, co tam bylo v dřívějším období. 

Samozřejmě v dnešním období se používá hlavně doprava, ať už autobusy nebo automobily. 

Samozřejmě je tu velká část občanů, která chce chodit pěšky. My máme zaznamenáno a 

budeme se snažit najít nějaké řešení. Odpovíme Vám samozřejmě písemně. Tak táži se, zda 

ještě někdo chce vystoupit v interpelacích ze zastupitelů? Vystoupení občanů byly vyčerpány. 

Pokud ne, takže já končím rozpravu, končím interpelace a budeme pokračovat. Ne já bych si 

dovolil vyhlásit teďka 5 minutovou přestávku. 

 

 

PŘESTÁVKA 

 
5 min. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

přítomno 40, zatím se 2 neprezentovali, ale budeme pokračovat. Tak. 

 

 

301/7ZM/2015 

15:39hod. 

29. Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá  

      paliva na území města Havířova z rozpočtu města na rok 2016 a 2017  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 
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Přijaté usnesení č. 301/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. vytvoření rozpočtové rezervy ve výši celkem 5 mil. Kč v rozpočtech města Havířova na 

roky 2016 a 2017 na spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá 

paliva na území města Havířova 

2. záměr spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území 

města Havířova v letech 2016 a 2017 

3. záměr poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji ve výši 5 % způsobilých výdajů dílčího 

projektu každé fyzické osoby na výměnu stávajícího ručně plněného kotle na tuhá paliva 

umístěného v rodinném domě (bytě) na území města Havířova (maximální výše 

způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 000 Kč dle Základních pravidel), kterým 

bude zároveň poskytnuta dotace Moravskoslezským krajem na základě nové výzvy 

v letech 2016 a 2017 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, nehlasovali 2, usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 
302/7ZM/2015 

15:40hod. 

30. Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 
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Přijaté usnesení č. 302/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

r o z h o d l o  

 

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

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů  

v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 2767 v k.ú. Bludovice, 

v lokalitě č. 2 – na pozemku parc.č. 699/1 k.ú. Dolní Datyně  

v rozsahu přílohy č. 1 a 2 

         

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, zdržel se 1, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

303/7ZM/2015 

15:49hod. 

31. Žádost zapsaného spolku Junák – český skaut, středisko Havířov o  

      prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a navazujícího penále  
 

 

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost o prominutí odvodu a penále podanou zapsaným spolkem Junák – český skaut, 

středisko Havířov, se sídlem B. Němcové 3, Havířov-Šumbark, IČO: 18 05 59 58 a 

VARIANTA I.  

schvaluje 
1) prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého platebním výměrem ze dne   

8. 9. 2015 č.j. MMH/79462/2015 zapsanému spolku Junák – český skaut, středisko 

Havířov, se sídlem B. Němcové 3, Havířov-Šumbark, IČO: 18 05 59 58, v plné výši 

5.269,00 Kč 

2) prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně uloženého 

platebním výměrem č. 6/2015 ze dne 8. 9. 2015, č.j. MMH/79468/2015 zapsanému 

spolku Junák – český skaut, středisko Havířov, se sídlem B. Němcové 3, Havířov-

Šumbark, IČO: 18 05 59 58, v plné výši 2.488,00 Kč a dále prominutí dosud 

nevyměřeného penále. 

VARIANTA II.  

neschvaluje 

1) prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého platebním výměrem ze dne   

8. 9.  2015 č.j. MMH/79462/2015 zapsanému spolku Junák – český skaut, středisko 

Havířov, se sídlem B. Němcové 3, Havířov-Šumbark, IČO: 18 05 59 58, v plné výši 
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5.269,00 Kč 

2) prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně uloženého 

platebním výměrem č. 6/2015 ze dne 8. 9. 2015, č.j. MMH/79468/2015 zapsanému 

spolku Junák – český skaut, středisko Havířov, se sídlem B. Němcové 3, Havířov-

Šumbark, IČO: 18 05 59 58, v plné výši 2.488,00 Kč a dále prominutí dosud 

nevyměřeného penále. 

VARIANTA III. 

1) neschvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého platebním 

výměrem ze dne 8. 9. 2015 č.j. MMH/79462/2015 zapsanému spolku Junák – český 

skaut, středisko Havířov, se sídlem B. Němcové 3, Havířov-Šumbark, IČO: 18 05 59 58, 

v plné výši 5.269,00 Kč 

2) schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 

uloženého platebním výměrem č. 6/2015 ze dne 8. 9. 2015, č.j. MMH/79468/2015 

zapsanému spolku Junák – český skaut, středisko Havířov, se sídlem B. Němcové 3, 

Havířov-Šumbark, IČO: 18 05 59 58, v plné výši 2.488,00 Kč a dále prominutí dosud 

nevyměřeného penále. 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. a máme tady varianty. Hlásí se pan náměstek Vachtarčík. 

 

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

Vážení zastupitelé tento materiál je předložen ve variantní podobě. Jistě jste všichni četli 

důvodovou zprávu, ze které je patrné, proč je takto předložen. Dovolte, abych je zdůraznil, že 

Rada města Havířova dne 21.10.2015 svým usnesením č. 1250/24RM/2015 Zastupitelstvu 

města Havířova doporučila neschválit prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a 

schválit prominutí navazujícího penále. Jinými slovy, jedná se o variantu III. doporučení 

odboru kontroly je schválit prominutí odvodu i navazujícího penále, což je varianta I. pokud 

nebudou…už vidím, že budou. V tuto chvíli prostě platí doporučení rady, varianta III. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu náměstkovi. Pan zastupitel Rapant. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak pan náměstek už nás upozornil, že je to variantní předložení řešení, je to asi jeho osobní 

iniciativa, která nepochybně pramení z jeho nezkušenosti. Ale asi bychom se do budoucna 

měli tohohle vyvarovat, aby usnesení byla předkládána ve variantních podobách jaké máme 

před sebou, ale beru to tak, že i já se stále učím novým věcem. Jak říká, kdo nic nedělá, nic 

nezkazí. Ale abych se vrátil k danému bodu. Jsou tady protichůdné návrhy, jeden z oddělení 

kontroly, jeden z rady města. My, jako zastupitelé z ČSSD se ztotožňujeme se stanoviskem 

oddělení kontroly, a proto navrhuji usnesení dle varianty I, tzn. schválit prominutí odvodu a 

schválit prominutí penále. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Taky bych poděkoval panu zastupiteli za péči jakou má o pana náměstka. Dále pan zastupitel 

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

Tak já budu pečovat o Junáka, ne o pana náměstka ani pana primátora. Nicméně pan kolega 

Rapant mě v podstatě předešel, chtěl jsem navrhnout stejně tak, navrhnutí varianty I. Ten 

důvod je, že pokud, nevím jestli to kolegové všichni ví, ten malý lapsus, který tam nastal 

v podstatě zavinilo bývalé vedení Junáka, takže tím, že bysme tu pokutu nechali proplatit, 

budeme trestat nové vedení Junáka a pokud, já jsem tady viděl paní Kubíčkovou z oddělení 

kontroly, pokud by mohla zdůvodnit tu, ten návrh, které oddělení kontroly dal, tak také tak, 

aby se neplatila žádná pokuta. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže bych poprosil zástupce kontroly….ano, takže poprosím. Děkuji. 

 

Hana KUBÍČKOVÁ, oddělení kontroly magistrátu města Havířova 

Přeji dobrý den pro všechny tady v sále a chtěla bych se vyjádřit k provedené kontrole, která 

byla provedena v sídle kontrolované osoby dne 9.7.2015. Šlo o to, že se kontrolovali nejenom 

ta dotace, která byla porušena, tzn. bylo tam porušení rozpočtové kázně, ale jednalo se o 

dotaci č.405, která byla poskytnuta ve výši 110 tisíc na projekt „Nebuď out, buď skaut“. Tady 

ta dohoda byla porušena, ta rozpočtová…pardon…bylo zjištění porušení smlouvy o 

poskytnutí dotace, neboť částka 5.269Kč byla použita na úhradu závazků za rok 2013. Stalo 

se to z toho důvodu, neboť nezisková organizace Junák má svoji klubovnu v obci Soběšovice. 

Obec Soběšovice vystavila fakturu na vyúčtování nájemného, vodného, stočného, vytápění a 

dodávky energie za rok 2013, ale faktura byla vystavena až 16.5.2014 a měla být zaplacena 

taktéž do 30 dnů. Skaut toto provedl, ta platba byla provedena dne 24.5.2014, ale 

nedopatřením, protože je tam nové vedení, pan Vítek, a ten si prostě nějakým nedopatřením 

nevšiml, že se jedná o fakturu, která se týkala období roku 2013 a zařadil tuto fakturu do 

vyúčtování roku 2014. Tak ostatní dotace byly vyúčtovány správně, na rok 2014 dostal skaut 

celkem 190 tisíc. Jednalo se, o čem jsem tady hovořila, jednalo se o dotaci č. 405 s tím 

porušením. Dále byla zkontrolována dotace č. 406 na realizaci projektu „ Za obzor“ ve výši 

70 tisíc, která byla správně vyúčtována a další částka 10 tisíc „Drogy jsou nuda a nuda jsou 

drogy“, která byla taky bezchybně vyúčtována. Jako za oddělení kontroly máme za to, že by 

se mělo přihlédnout rovněž k variantě….se omlouvám, že se mi třepe hlas….k variantě I, kdy 

oddělení kontroly navrhuje žádosti vyhovět a obě sankce v plné výši prominout a schválit 

variantu I. Dále bych chtěla ještě podotknout, že Junák, jakožto nezisková organizace, 

v současné době opravuje své sídlo a jak napsal pan…nebo rekonstruuje…a jak napsal pan 

Vítek, tady jeho dopis, který jste určitě všichni četli, uvádí tady, že by chtěl uvést, že částka 

5.269Kč byla použita na dotační titul, bohužel ne zcela v souladu. Věřím, že bude přihlédnuto 

k této skutečnosti a že nám prominete toto nedopatření. Výše uvedené částky jsou 

momentálně pro nás velmi potřebné neboť provádíme rekonstrukci skautského domu 

v Havířově-Šumbarku a je nám každá koruna drahá. Tak doufám, že ten názor, více méně by 

měli sdílet většina tady v tom sále. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji kontrolnímu oddělení za informaci. Dál hlásí se někdo do rozpravy?  Nikdo se 

nehlásí, takže já končím rozpravu a máme tady dva návrhy. Nejdříve budeme hlasovat o 

návrhu pana zastupitele Rapanta a ten navrhuje variantu číslo jedna. Takže budeme nejdřív 

hlasovat o jeho návrhu. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            15 

Proti:                        8 

Zdržel se:                   17 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 15, proti 8, zdrželo se 17, 2 nehlasovali, usnesení nebylo schváleno. A dále  je tady návrh 

pana náměstka Vachtarčíka, to je varianta 3. Takže budeme hlasovat o této variantě. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            24 

Proti:                        5 

Zdržel se:                   12 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 303/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost o prominutí odvodu a penále podanou zapsaným spolkem Junák – český skaut, 

středisko Havířov, se sídlem B. Němcové 3, Havířov-Šumbark,  

IČO: 18 05 59 58 a 

 

n e s c h v a l u j e  

 

prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého platebním výměrem ze dne 8. 9. 

2015 č.j. MMH/79462/2015 zapsanému spolku Junák – český skaut, středisko Havířov, se 

sídlem B. Němcové 3, Havířov-Šumbark, IČO: 18 05 59 58, v plné  

výši 5.269,00 Kč 

 

s c h v a l u j e 

 

prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně uloženého platebním 

výměrem č. 6/2015 ze dne 8. 9. 2015, č.j.  MMH/79468/2015 zapsanému spolku Junák – 

český skaut, středisko Havířov, se sídlem B. Němcové 3, Havířov-Šumbark, IČO: 18 05 59 

58, v plné výši 2.488,00 Kč a dále prominutí dosud nevyměřeného penále. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 24, proti 5, zdrželo se 12, 1 nehlasoval, usnesení bylo schváleno. 
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304/7ZM/2015 

15:50hod. 

32. Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – 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:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 304/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí věcných darů z fondu primátora města: 

- Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8, 

v hodnotě do 25 tis. Kč 

- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, 

v hodnotě do 25 tis. Kč 

- SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb, Havířov-Podlesí, 

Tajovského 1, v hodnotě do 35 tis. Kč 

- Domu pro matku s dítětem AS, Havířov-Město, Dvořákova 21, 

v hodnotě do 35 tis. Kč 

- MŠ Paraplíčko, Havířov-Město, Mozartova 2 

v hodnotě do 20 tis. Kč 

 

u k l á d á 

 

informovat výše uvedené subjekty a zabezpečit realizaci. 

                                                

                                                                                                         Z: vedoucí OKP 

                                                                                                         T: 4. 12. 2015 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, 1 nehlasoval, usnesení bylo schváleno. 
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305/7ZM/2015 

15:51hod. 

33. Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 90. – 110. 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel určitě Polák, ano. 

 

Miroslav POLÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak dnes už naposledy. Finanční výbor tento bod projednal a doporučuje vzít na vědomí 

rozpočtové opatření č.90-92,109 a 110 a schválit rozpočtové opatření č. 93-108. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, také děkuji za zprávu. Dál do rozpravy hlásí se někdo? Nikdo. Končím rozpravu a 

budeme hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 305/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozpočtová opatření č. 90., 91., 92., 109. a 110., dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 93. – 108., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 90. – 110. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města  

    Havířova na rok 2015: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 813 886,55 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 885 482,64 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 36 575,25 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 4 765,60 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 887 063,06 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 775 323,30 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 455 486,89 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 925,67 tis. Kč 
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odbor školství a kultury 37 055,64 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 240,00 tis. Kč 

 

stavební a silniční správní úřad 40,00 tis. Kč 

 

odbor organizační 214 800,44 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 14 672,67 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 258 722,11 tis. Kč 

 

odbor správy a rozvoje majetku – investiční výstavba 221 728,00 tis. Kč 

 

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

 

Městská policie Havířov 76 947,35 tis. Kč 

 

odbor ekonomický 587 658,34 tis. Kč 

 

odbor správy a rozvoje majetku - strategický rozvoj 4 331,23 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 17 970,44 tis. Kč 

    b) příspěvky organizacím 319 836,41 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 720,00 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 2 955,36 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 300,68 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 3 651,02 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 3 350,15 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 099,08 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 6 295,20 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 3 076,97 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 5 197,58 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 3 420,58 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 3 610,21 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 5 536,74 tis. Kč 
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ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 839,28 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 1 451,04 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 2 539,04 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 118,16 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 6 422,99 tis. Kč 

 

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

 

Domov seniorů Havířov 42 187,48 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 19 282,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 45 571,71 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních 

služeb Havířov 15 729,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 35 581,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 32 228,50 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 44 598,22 tis. Kč 

    III. Financování celkem -38 563,25 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 +103 976,75 tis. Kč 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, 1 nehlasoval, usnesení bylo schváleno. 

 

 

306/7ZM/2015 

15:53hod. 

34. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o  

      průběhu řádné valné hromady dne 3.9.2015 
 

 

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:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 
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Přijaté usnesení č. 306/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e    n a   v ě d o m í   
 

zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s., IČO  45193665, konané dne 3.9.2015 v sídle společnosti na ul. 28. října 

1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, dle důvodové zprávy  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, 1 nehlasoval, usnesení bylo schváleno. 

 

 

307/7ZM/2015 

15:53hod. 

35. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 
            

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 307/7ZM/2015: 

 

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 dle předložených protokolů dle Příloh č. 2.1, 2.2 

3. zprávu o provedené kontrole plnění usnesení dle Přílohy č. 3 za období září 2015. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, nehlasovali 2, usnesení bylo schváleno. 
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308/7ZM/2015 

15:54hod. 

36. Informativní zpráva o činnosti vedení města  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 308/7ZM/2015: 

 

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  03.09.2015 – 21.10.2015 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, 1 nehlasoval, usnesení bylo schváleno. Bod č.37 byly interpelace, ty proběhly. 

 

 

309/7ZM/2015 

15:57hod. 

38. Volba předsedy finančního výboru ZMH   
 

 

Návrh usnesení: 

 
Zastupitelstvo města Havířova 
 

v o l í  

 
do funkce předsedy finančního výboru Zastupitelstva města Havířova ……………….. 
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Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Podle § 117 odst. 2 a 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o obcích“), je předseda finančního výboru ZMH  vždy členem 

zastupitelstva města. Volba předsedy finančního výboru ZMH se bude řídit platným 

Volebním řádem, který byl přijat 19.11.2010. Podle článku 3 odst. 1 tohoto Volebního řádu 

bude volba probíhat aklamací, tj. elektronickým hlasovacím zařízením, pokud zastupitelstvo 

nadpoloviční většinou hlasů všech členů nerozhodne o hlasování tajném. Hlasovat budeme o 

každém navrženém kandidátovi na předsedu Finančního výboru v opačném pořadí, než 

v jakém byly návrhy předloženy. Otevírám k tomuto bodu rozpravu a zároveň žádám 

zastupitele o předkládání návrhů jmen kandidátů na tuto funkci. Pan zastupitel Martinek. 

 

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

Navrhuje na funkci předsedy finančního výboru ZMH zastupitele pana Pavla Rapanta. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu pana zastupitele Martinka, aby předsedou finančního výboru byl pan 

zastupitel Pavel Rapant. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 309/7ZM/2015: 

 
Zastupitelstvo města Havířova 
 

v o l í  

 
do funkce předsedy finančního výboru Zastupitelstva města Havířova Pavla Rapanta 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 41, 1 nehlasoval, usnesení bylo schváleno. Já gratuluji panu předsedovi a přeji mu mnoho 

úspěchů při jeho práci a tím jsme vyčerpali program celého zastupitelstva. Máme přesně 

15:57 hod. a já končím 7. zasedání ZMH, děkuji Vám za účast na dnešním jednání. 

Nashledanou. Přeji pěkný zbytek dne. 

 

KONEC 

 
15:57 min. 
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V Havířově dne: 09.11.2015 

Zapsala: Veronika Richterová, DiS.   

    referentka kanceláře primátora, v.r.                  ……………………………………… 

 

Přílohy zápisu: 
Příloha č. 1 -  prezenční listina (9 listů) 

Příloha č. 2 -  slib (1 list) 

Příloha č. 3 -  Materiály pro 7. zasedání ZMH (originály včetně svolání) 

 

 

O  V  Ě  Ř  E  N  Í 
 

zápisu z 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 02.11.2015 

v sále Kulturního domu RADOST 
 ___________________________________________________________________________ 

 

      Ověřil/la jsem zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

          konaného dne 2. listopadu 2015  v sále Kulturního domu RADOST. 

 

 Potvrzuji svým podpisem, že zápis odpovídá průběhu zasedání  

 a přijatým usnesením. 
 

 

 

Soňa DOSEDĚLOVÁ               

člen Zastupitelstva města Havířova, v.r.                             …………..………………………. 

 

 

Pavel RAPANT 

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 

7. zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného 02.11.2015 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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