
Statutarni mesto Havifov
Magistral m§sta Havirova
Vladimira Mikulaskova
Svornosti 2
736 01 Havifov-Mesto
posta@havirov-city.cz

STATITAKM Ml>Ti> H \ V i K < ) \A

Zadost o poskytnutl informace

V Havifove dne 5.10. 2016

Zadatel
Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec,

Ve stnyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pfistupu k informacim Vas zadam o poskytnuti

nasledujici informace. Prosim ozaslani dokumentu:

• Zapis o prubehu zasedani zastupitelstva mesta Havirova
ze zasedani dne 26. 9. 2016

Jakmile bude tento dokument k dispozici. Primarne v elektronicke podobe.

Ve smyslu § 17 odst. 2 zakona c. 106/1999 Sb. zadame o potvrzeni predpokladane vyse uhrady nakladu, budou-!i uctovany.

Informaci zadam poskytnout v pisemne forme a zaslat primarne e-matlem ci poskytovatelem postovnich sluzeb na niJe

uvedenou adresu. Za jejich poskytnutl pfedem dekuji.

Dekuji

S pozdravem



Mikulasova Vladimira

Od: Mikulasova Vladimira
Odeslano: 11. fijna 2016 13:39
Komu:
Pfedmet: Poskytnuti informaci podle zakona c. 106/1999 Sb.
Pnlohy: ZAPIS 14 ZMH ze dne 26 09 2016.pdf

Vazeny pane Kadleci,

na zaklade Vasi zadosti o poskytnuti informaci die zakona c. 106/1999 Sb.
Vam zasilam Zapis o prubehu 14. zasedani ZMH, ktere se konalo dne 26.09.2016.

S pozdravem

Vladimira MIKULASOVA
referent odboru kancelaf primatora

Magistral mesta Havifova
> Svornosti 86/2, 73601 Havirov-Mesto
o tel. :+420 596 803 218

mikulasova.vladimira@havirov-citv.cz
www.havirov-citv.cz

Setfeme nase iesy! Zvazte. prosim, nutnost tisku t6to zpravy!
x
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Zápis ze 14. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

 

509/14ZM/2016 

13:03 hod. 

1. Schválení předsednictva 14. zasedání ZMH dne 26.09.2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Návrh usnesení zní, zastupitelstvo města Havířova schvaluje předsednictvo 14. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.09.2016 ve složení: Bc. Daniel Pawlas, 

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

Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj, Mgr. Jana Feberová, 

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

Havířova. Chce někdo doplnit toto pracovní předsednictvo o další členy? A technická, pan 

zastupitel Plawny. 

 

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

Dobré poledne všem, já jsem chtěl jenom omluvit kolegyni, dítě jí nějak náhle onemocnělo, 

takže nemohla dorazit.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, takže na prezenci omluvíme paní zastupitelku Šillerovou. Dále někdo do rozpravy? 

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

o pracovním předsednictvu v navrženém složení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o předsednictvu: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 509/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.09.2016 

ve složení: 

 

Bc. Daniel Pawlas, primátor města  

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

Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 

Mgr. Jana Feberová, náměstkyně primátora pro sociální rozvoj 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  
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Zápis ze 14. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, nehlasovali    2, 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 19 x a bylo přijato celkem 915 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. 54.  

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

ochrany dětí, která v letošním roce zasedala 4x. Z každé schůze této komise je pořizován 

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

programu dnešního zasedání. 

 

 

510/14ZM/2016 

13:06hod. 

2. Schválení programu 14. zasedání ZMH, konaného dne 26.09.2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

podobě. Má někdo nějaké připomínky nebo doplnění? pan zastupitel Plawny. 

 

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

Tak jak jsme se minule dohodli na minulém zastupitelstvu, chtěl bych doplnit bod změny 

v kontrolním a jak jsem teď pochopil i ve finančním výboru ZMH. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o  návrhu pana zastupitele Plawneho, rozšířit program o bod změny v kontrolním a 

finančním výboru ZMH. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o rozšíření programu: 
Pro:   0 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:  0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40 usnesení bylo schváleno. A nyní přistoupíme k hlasování o celém programu. Prosím. 

 

http://www.havirov-city.cz/
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Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

Hlasování o celém programu: 
Pro:   0 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:  0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 510/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 26. září 2016 dle upravené přílohy 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, 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. 55, v případě schválení upraveného řádu ZMH, který 

bude projednáván jako bod č. 6 tohoto zasedání, budou zařazeny hodinu po začátku dnešního 

zasedání (cca 14:00hod.)  

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. 

A nyní přistoupíme ke zvolení ověřovatelů zápisů o průběhu 14. zasedání ZMH, konaného 

dne 26.09.2016.  

 

 

511/14ZM/2016 

13:09hod. 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 14. zasedání ZMH,  

konaného dne 26.09.2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

14. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.09.2016, měl jsem navrženo 

paní Ing. Evu Šillerovou, tak poprosím, jestli pana zastupitele Plawneho a druhou bych 

navrhoval paní Bc. Ivanu Kožmínovou. Má někdo jiný návrh? Nikdo, dále bych se chtěl 

zeptat, zda navržení členové zastupitelstva pan Bc. Marek Plawny a paní Bc. Ivan Kožmínová 

tuto nominaci přijímají? Děkuji, vzhledem k tomu, že jiný návrh podán nebyl a ověřovatelé 
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Zápis ze 14. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

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

 

Hlasování o zvolení ověřovatelů: 
Pro:                             0 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 511/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 26.09.2016  

 

pana Bc. Marka PLAWNEHO 

paní Bc. Ivana KOŽMÍNOVÁ 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

 

 

512/14ZM/2016 

13:12hod. 

4. Zpráva o ověření zápisu z 13. zasedání ZMH, konaného dne 14.07.2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Návrh usnesení. Zastupitelstvo města Havířova bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu  
z 13. zasedání ZMH, konaného dne 14. července 2016. Na 13. zasedání ZMH byli jako 
ověřovatelé zápisu určeni paní Bc. Alena Olšoková (ANO 2011) a pan Karel Ďurkáč 
(KSČM). Jmenovaní ověřovatelé svým podpisem stvrdili, že zápis je v souladu s průběhem 
zasedání, odpovídá přijatým usnesením a nevznesli žádné námitky. Žádám nyní paní  
Bc. Olšokovou, aby v souladu s Jednacím řádem ZMH podala zprávu o ověření správnosti 
zápisu. 

 

Bc. Alena OLŠOKOVÁ, členka Rady města Havířova (ANO 2011) 

Přeji dobrý den všem, zápis z 13. zasedání ZMH jsem přečetla a svým podpisem jsem stvrdila 

jeho správnost. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji a taktéž žádám ověřovatele pana Karla Ďurkáče, aby v souladu s Jednacím řádem 

podal zprávu o ověření zápisu 13. ZMH. 
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Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

Karel ĎURKÁČ, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobré odpoledne pane primátore, vážení zastupitelé, přítomni hosté, zápis z průběhu 13. 

zasedání ZMH které se konalo v červenci tohoto měsíce jsem důkladně přečetl a stvrdil svým 

podpisem, protože odpovídal průběhu samotného jednání a odpovídal přijatým usnesením.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

ZMH? Protože ke zpracovanému zápisu ze 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 14.07.2016 nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, budeme hlasovat o 

tom, že zprávu ověřovatelů Zastupitelstvo města Havířova bereme na vědomí.  

Prosím o hlasování.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 512/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 13. zasedání ZMH, konaného dne 14. července 2016  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

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

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

uvedené v § 16, odst 3 a § 17 zákona o obcích. A nyní přistoupíme k projednávání 

jednotlivých bodů, dle schváleného programu.  

 

 

513/14ZM/2016 

13:13hod. 

5. Kontrola plnění usnesení ZMH 
   

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Má někdo pozměňující návrhy na usnesení a doplnění 

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

 

 



7 
Zápis ze 14. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 513/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

 

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:  

 

1106/25ZM/2014 Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených 

stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova - městská část Dolní Datyně, 

Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ - I. část          

114/4ZM/2015 Přijetí daru části pozemků parc. č. 2604/13, 2604/14,  

k. ú. Prostřední Suchá         

235/6ZM/2015 Vypořádání dokončených veřejných částí kanalizačních přípojek v rámci 

stavby „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní 

Suchá“             

431/11ZM/2016 Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01  

Havířov – Žermanická přehrada“ – SO 112,  k.ú. Havířov – město   

470/12ZM/2016 Vypořádání dokončené stavby „Odkanalizování Havířova,  

část města Dolní Suchá“              

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

 

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

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

28/2ZM/2014 Převod pozemků Moravskoslezskému kraji 

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

„Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“ 

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

k.ú. Bludovice 

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

430/11ZM/2016 Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Havířov – město,  

u velkého rondelu            

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

467/12ZM/2016 Výkup pozemku  parc.č. 1360, k. ú. Bludovice, lokalita U Stružníku   
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Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

468/12ZM/2016 Řešení duplicitního vztahu vlastnictví k pozemku parc.č. 1839/3,  

k.ú. Bludovice     

471/12ZM/2016 Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Havířov – město,  

u velkého rondelu            

472/12ZM/2016 Převod movitých věcí do vlastnictví příspěvkové organizace   

Městská knihovna Havířov 

475/12ZM/2016 Závěrečná  zpráva o realizaci IPRM „Zóna  Šumbark II Za Teslou“ – IOP 

476/12ZM/2016 Závěrečná  zpráva o realizaci IPRM „Přitažlivé město Havířov“ – ROP 

478/12ZM/2016 Spoluúčast na realizaci projektu „Analýza obnovení železniční tratě ve městě 

Jastrzębie-Zdrój v kontextu regionálních a přeshraničních železničních 

spojení“ 

479/12ZM/2016 Odůvodnění významné veřejné zakázky a předběžné oznámení zadávacího 

řízení na významnou veřejnou zakázku na stavební práce „Výměna oken 

v obytných domech ve vlastnictví města Havířov – III. Etapa“  

480/12ZM/2016 Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice  

pro školní rok 2016/2017  

484/12ZM/2016 Závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční 

vypořádání města Havířova za rok 2015, účetní závěrka města  

Havířova sestavená k 31. 12. 2015 

486/12ZM/2016 OŘ/18/EO/16 – „Poskytnutí úvěru ve výši max. 400 mil. Kč pro přeúvěrování 

úvěrů“ – schválení uzavření smlouvy 

491/12ZM/2016 Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky 

505/13ZM/2016 Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností s majetkovou 

účastí města 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod 6. Jednací řád Zastupitelstva města Havířova   

 

 

514/14ZM/2016 

13:36hod. 

6. Jednací řád Zastupitelstva města Havířova   
 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e   

 

Jednací řád Zastupitelstva města Havířova s účinností od  26.9.2016 ve znění dle přílohy č. 2  

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Plawny. 
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Zápis ze 14. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

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

Celkově s tím jednacím řádem nemám problém, nicméně mě tam mrzí, že je tam ta hodina, 

protože tím pádem interpelace začnou ve 14 hodin což je myslím pro pracujícího člověka 

poměrně nemožné se tady na 14 hodin dostat. Pokud k tomu vedlo to, že tady nejsme schopni, 

když skončíme dřív, hodinu vydržet, tak já si myslím, že už jenom z úcty ke spoluobčanům 

bychom tady měli vydržet tu hodinu. Takže můj návrh je, aby tam zůstalo dvě hodiny po 

začátku ZMH. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže Váš návrh je doplnění, změnit z hodiny, aby zůstal původní dvě hodiny od zahájení.  

Já možná k tomu řeknu tolik, že není možná pravdou dneska, že dvě hodiny po zahájení ZMH 

je dostatečná doba na to, aby se lidé dostavili ze zaměstnání, protože dneska víme, že 

dopravní špička je mezi 7 a 8 hodinou a většina lidí dnes pracuje ve službách, to znamená, 

většina lidí pracuje dnes od 8 možná do 16 – 17 hodiny a myslím si, že ani ta třetí hodina není 

dneska ideální. Na druhou stranu není dogma, že musí začínat zastupitelstvo ve 13 hodin. 

svolává primátor a můžeme ho svolat klidně na 15 hodinu, 16, na 17 nebo ráno. Takže to je 

čistě technická věc, která zamezí prodlení při splnění programu zastupitelstva. Já příště můžu 

svolat zastupitelstvo na 15 hodinu a budou v 16 hodin interpelace. To není dogma o času, že 

jsme to dali dvě hodiny, pouze hodinu po zahájení. Pan zastupitel Martinek. 

 

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

Dobrý den pane primátore, vážení zastupitelé, vážení hosté, chtěl jsem podobnou připomínku, 

taktéž ty dvě hodiny se mi zdály optimální. Vím, že byly dvě kratší zastupitelstva, takže 

otázka, jestli to zachovat a posléze se k tomu vrátit. Myslím si, že ty dvě hodiny byly 

optimální.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Je tady návrh pana zastupitele Plawneho. Jak říkám, třeba by bylo zajímavější, kdybychom 

začínali třeba v 16 hodin, tak by se dostavilo možná více občanů. Ale to je na mojí úvaze. Já 

svolávám ZMH. Dál do rozpravy, hlásí se někdo? Pan zastupitel Plawny. 

 

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

Zkouším nějaký kompromis, může tam být hodina a může tam být dopsáno, že budou 

interpelace nejdříve v 15 hodin? no tak může to být, příště svoláte na 14, tak to bude hodinu 

po tom. Když to svoláte na 13, bude to v 15. Já nechcu dělat problém, já  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já jen říkám, že tam není dogma ta hodina 13, že bude zastupitelstvo. O to jde. Hodina, dvě, 

tři v Jednacím řádu, to neznamená, že to bude v 15 nebo ve 14 nebo ve 20 hodin, dogma je , 

kdy svolám zastupitelstvo. Podle toho se to řídí.  

 

 

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

Máte takový nápad, že ho budete svolávat později? 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Tak stalo se v minulosti, že bylo mimořádně zastupitelstvo v 9 hodin k nějakému bodu. To si 

pamatuji v minulém volebním období. Nemám důvod to měnit.  
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Zápis ze 14. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

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

Takže v tom případě budu trvat na těch dvou hodinách po… 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, pan zastupitel Martinek. 

 

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

Nebo takový návrh, kdybychom tam dali slůvko „nejdříve jednu hodinu“ po… to znamená, že 

můžete podle programu který bude na ZMH navrhnout, může to být jedna hodina, může to být 

druhá, nemusíme kvůli toho měnit posléze Jednací řád.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já chci ještě upozornit, že v naší moci je, že my stejně můžeme ty interpelace, kdykoliv 

přijede občan, v kteroukoliv dobu otevřít. To je další věc. A nikdy se nestalo, že bychom 

občanovi nevyhověli. I dneska, jestli by se stalo a případně pokud by byl tento návrh schválen 

v této podobě původní, tak nemám problém, abych v 15 hodin vás požádal, když tady přijde 

občan, aby vystoupil se svojí interpelací. tak já, jestli jsem to správně pochopil, tak zatím 

mám jenom jeden návrh pana zastupitele Plawneho, který říká, aby to bylo dvě hodiny po 

zahájení ZMH. správně to říkám, protože jde o tu formulaci o které budeme hlasovat teď. Dvě 

hodiny po zahájení zastupitelstva. Myslel jste to tak, pane zastupiteli? Ano, dobře, děkuji.   

Ptám se pana zastupitele Martinka, zda chce dávat návrh nebo… pan zastupitel Martinek. 

 

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

Tak já bych navrhoval nejdříve jednu hodinu po a vy můžete následně v programu který je 

zveřejněn vždycky před zastupitelstvem určit hodinu. A nemusíme kvůli toho měnit jednací 

řád. Pokud by se ukázalo, že ta jedna hodina je málo, tak může to být po dvou hodinách.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Samozřejmě ten Jednací řád řeší i další věci, ne jenom začátek interpelací. paní zastupitelka 

Halíková. 

 

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

Dobré odpoledne vážený pane primátore, vážené kolegyně, kolegové, vážení hosté. Byla jsem 

to před časem já, kdo tady navrhl ve vztahu k našim spoluobčanům, abychom zařadili pevnou 

hodinu do našeho Jednacího řádu a podle mého tehdejšího návrhu, byl tento Jednací řád 

upraven. Po debatě, která tady proběhla máme tedy doposud v Jednacím řádu, že interpelace 

budou zařazeny dvě hodiny po zahájení ZMH, takto jsou i občané informováni 

prostřednictvím našich městských novin a domnívám se, že velká část si už na to zvykla. 

Druhou částí této skutečnosti je fakt, že pokud bychom interpelace nevyčerpali během té 

jedné hodiny, budou pak pokračovat na konci zasedání a pak už by samozřejmě každý na ně 

musel počkat. Nebudu tedy hlasovat proti tomu svému původnímu návrhu, který hovořil o 

dvou hodinách. Domnívám se, že pro zjednodušení bychom mohli celý bod dvě návrhu 

usnesení vypustit a o zbytku hlasovat tak, jak je předloženo. Berte to prosím, pane primátore, 

jako můj protinávrh. Čili bod dvě z návrhu na usnesení vypustit, čímž bychom se vyhli tomu 

kalkulovat hodinu, dvě hodiny, zůstali bychom tedy u toho, co jsme v tomto volebním období 

ve vztahu k našim spoluobčanům zavedli a ve zbytku budu tedy hlasovat pro navržené 

usnesení tak, jak je předloženo. Děkuji.  

 

 

 



11 
Zápis ze 14. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji, takže eviduji tři návrhy, první je pana zastupitele Plawneho – dvě hodiny od 

zahájení, druhý byl pan zastupitel Martinek – který říká nejdříve jednu hodinu a paní 

zastupitelka doktorka Halíková navrhuje vypustit bod č. 2 a hlasovat o zbytku změn 

v Jednacím řádu… Ale, musím se na to podívat, protože mě upozornil pan náměstek Heczko, 

že my schvalujeme Jednací řád podle přílohy č. 2, to znamená, že kdyby jsme dle návrhu paní 

zastupitelky vypustili z něho … to nelze. To musí zůstat jako celek, to znamená spíš možná, 

že paní zastupitelka Halíková chce nechat původní návrh, tak jak byl původní.  

 

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

Já se omlouvám, to co jsem navrhovala je v bodě dvě důvodové zprávy, čili pokud by 

předkladatel s tím souhlasil, mohli bychom o tomto bodu hlasovat samostatně, tak jak jste 

původně uvedl, pane primátore, to znamená, z Jednacího řádu toto vypustit a o zbytku pak 

hlasovat s tím, že by jednací řád bez této úpravy byl dále v platnosti s těmi dalšími úpravami, 

které jsou v důvodové zprávě. Děkuji za pochopení.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji. Jestli jsem to správně pochopil, tak je to vlastně de facto stejný názor, jako pana 

zastupitele Plawneho. Takže, dál do rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo, takže budeme tedy 

hlasovat o návrhu paní doktorky Halíkové, to znamená vypustit článek bod č. 2 v důvodové 

zprávě. Takže by bylo dvě hodiny, takže budeme hlasovat o vypuštění bodu č. 2 v důvodové 

zprávě. Prosím pan Martinek. 

 

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

Prosím o desetiminutovou pauzu pro náš klub. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Vyhlašuji desetiminutovou přestávku. 

 

PŘESTÁVKA 

 
10 min. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Budeme pokračovat v jednání. Prosím o prezenci. Tak jsme všichni, je nás přítomno 40. 

Takže můžeme pokračovat v jednání, máme otevřenou rozpravu k bodu č. 6 - Jednací řád 

ZMH. paní zastupitelka Halíková. 

 

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

Vážený pane primátore, kolegyně, kolegové beru svůj návrh spět s tím, že ve článku 6, bod č. 

4 dojde ke změně podle návrhu stávajícího z jedné hodiny zpátky na dvě hodiny po zahájení 

ZMH. děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji. Technická pan zastupitel Martinek.  

 

 



12 
Zápis ze 14. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

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

Taktéž beru svůj návrh zpět, v navrženém usnesení je to, co jsem myslel. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Šimek, pozor, má přednost pan s technickou poznámkou. Zastupitel 

Plawny. 

 

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

Návrh, který teď máme je v podstatě to co jsem říkal. Takže já ten svůj návrh stáhnu taky, ať 

to nekomplikujeme. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Šimek  

 

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

Šimek, HpH. Kdyby jste prosím vás promítli to co tam bylo a já bych k tomu měl jednu 

poznámku. Protože to, co je tam napsáno, v čl. 6 odst. 4 tak když si to pozorně přečtete, tak 

tam je že to je dvě hodiny po zahájení zasedání ZMH s dobou trvání dotazů maximálně jedné 

hodiny…, tam je  otázka, k čemu se vztahuje ta jedná hodina. Jestli se vztahuje k celkové 

době, kdy trvá jednání ZMH což je naprostý nesmysl, potom, že my schvalujeme něco, co 

bude dvě hodiny, když to trvalo hodinu. A aby to bylo zcela přesné, tak tam by mělo být 

napsáno…  s dobou trvání dotazů (interpelací), připomínek a podnětů členů ZMH a 

vystoupení občanů maximálně jedné hodiny… tak je to přesně, protože my nevíme, k čemu se 

vztahuje jedna hodina.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já se ptám, jestli je to konstatování, nebo návrh z vaší strany? 

 

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

Je to návrh. Jenom doplnit a je to zcela upřesněné.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Tak prosím písemně předat. Dobře, je otevřená rozprava, ptám se zastupitelů, zda mají 

připomínky k tomuto návrhu nebo ještě k úpravám, doplněním? Takže pokud se nikdo ze 

zastupitelů už nehlásí, takže já ukončím rozpravu a budeme hlasovat o celém Jednacím řádu 

s touto úpravou. Takže prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 
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Zápis ze 14. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

Přijaté usnesení č. 514/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e   

 

Jednací řád Zastupitelstva města Havířova s účinností od  26.9.2016 ve znění  

dle přílohy č. 2 s úpravou navrhovaného znění čl. 6 odst. 4 věty první takto: 

„4. Dotazy (interpelace), připomínky a podněty členů ZMH (podle § 82 zákona)  

a vystoupení občanů města se zařazují 2 hodiny po zahájení zasedání ZMH s dobou trvání 

dotazů (interpelací), připomínek a podnětů členů ZMH a vystoupení občanů maximálně jedné 

hodiny, není-li přihlášen k vystoupení žádný člen ZMH nebo osoba uvedená dále v čl. 9 

tohoto jednacího řádu, nerozhodne-li ZMH hlasováním jinak.“ 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 7. Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově III. a IV. 
 

 

516/14ZM/2016 

13:43hod. 

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

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově III. a IV. 
 

 

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:                            25 

Proti:                        0 

Zdržel se:                   14 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 516/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

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

dle důvodové zprávy 
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Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

s c h v a l u j e   

 

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

pořádku ve městě Havířově Městské policii Havířov  

1. ve výši 50 000,- Kč  

na financování pořízení softwaru MOTOROLA GPS klient pro vzdálený přístup   

2. ve výši 270 000,- Kč 

na financování projektu „Protidrogový vlak – Revolution Train“ 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti  

a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově  

do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2016  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 25, zdrželo se     14, nehlasoval   1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 8. Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1225/1 a parc.č. 1225/33, k.ú. Prostřední 

Suchá  

 

 

516/14ZM/2016 

13:44hod. 

8. Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1225/1 a parc.č. 1225/33,  

    k.ú. Prostřední Suchá  

     

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 
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Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

Přijaté usnesení č. 516/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1225/1 a parc.č. 1225/33, k.ú. Prostřední Suchá, 

odměřené geometrickým plánem č. zak. 2170-20/2006 a nově označené jako pozemky parc.  

č. 1225/58 o výměře 9 m
2
, parc.č. 1225/59 o výměře 11 m

2
 a parc.č. 1225/60 o výměře 8 m

2
,  

k. ú. Prostřední Suchá, celkem 28 m
2 

paní Anně Michálkové, bytem ………………………, 

pod již postavenými garážemi  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 9 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice 

 

 

517/14ZM/2016 

13:45hod. 

9. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 517/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, ostatní plocha, o výměře cca 100 m
2
,  

k.ú. Bludovice, paní Marcele Konderlové, ………………………, za účelem rozšíření 

příjezdu a zahrady u rodinného domu 
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Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 10. Záměr prodeje pozemku parc.č. 576/3, k.ú. Bludovice 
 

 

518/14ZM/2016 

13:06hod. 

10. Záměr prodeje pozemku parc.č. 576/3, k.ú. Bludovice 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 518/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje pozemku parc.č. 576/3, ostatní plocha, o výměře 123 m
2
, k.ú. Bludovice, 

manželům Ing. Ondreji Zajacovi a Kataríně Zajacové, ………………………, za účelem 

zahrady u rodinného domu 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 11 Záměr prodeje pozemku parc.č. 2299, k.ú. Prostřední Suchá 

 

 

519/14ZM/2016 

13:47hod. 

11. Záměr prodeje pozemku parc.č. 2299, k.ú. Prostřední Suchá 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 519/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

  

záměr prodeje pozemku parc.č. 2299, zahrada o výměře 145 m
2 

v kat.území Prostřední Suchá 

paní Jarmile Sliwkové, bytem ………………………, za účelem rozšíření stávající zahrady   

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasoval    1, usnesení bylo schváleno. 

Bod č. 12. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1372 a pozemku parc.č. 1371, k.ú. Šumbark  

 

 

520/14ZM/2016 

13:47hod. 

12. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1372 a pozemku parc.č. 1371,  

      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:                            35 

Proti:                        3 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 
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Přijaté usnesení č. 520/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

  

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1372, ost.plocha, jiná plocha o výměře cca 200 m
2  

a pozemku parc.č. 1371, ost.plocha, jiná plocha o výměře 194 m
2
, oba v kat. území Šumbark 

Moravskoslezskému sdružení Církve adventistů sedmého dne se sídlem Ostrava-Přívoz, 

Newtonova 725/14, IČO:  63029391 k již zpevněné ploše u objektu sboru na ulici  

Gen. Svobody, kterou užívají členové sboru k zajištění přístupu a příjezdu do objektu 

a odstavení vozidel při akcích sboru 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 35, proti    3, zdrželi se   2, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 13 Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 3561,  parc.č. 3562 a parc.č. 3563,  

k.ú. Havířov-město 

 

 

521/14ZM/2016 

13:49hod. 

13. Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 3561,  parc.č. 3562 a parc.č. 3563,  

      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:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 521/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

  

záměr prodeje částí pozemků parc.č. 3561, zahrada , parc.č. 3562, zahrada a parc.č. 3563, 

zahrada o celkové výměře cca 180 až 200 m
2
, kat. území Havířov-město ( přesná výměra 

bude určena na základě geometrického zaměření)  
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paní ing. Dorotě Sikorové, bytem ………………………,za účelem scelení pozemků a zřízení 

přístupu a příjezdu k těmto pozemkům 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 14 Záměr prodeje části pozemků parc.č. 3561 a parc.č. 3562, k.ú. Havířov-město 

 

 

522/14ZM/2016 

13:49hod. 

14. Záměr prodeje části pozemků parc.č. 3561 a parc.č. 3562,  

      k.ú. Havířov-město 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 522/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e   

 

záměr prodeje části pozemků parc.č. 3561 a parc.č. 3562 o celkové výměře cca 230 m
2 

v kat.území Havířov-město  manželům Ing. Vítězslavu Dametzovi, Csc. a Dáši Dametzové, 

oba bytem ………………………,za účelem rozšíření stávajících zahrad 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, zdržel se   1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 15 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá 
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523/14ZM/2016 

13:50hod. 

15. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 523/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá o výměře cca 180 m
2
,  

panu Oldřichu Bučkovi, bytem ………………………, za účelem parkování vozidel 

autoservisu  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č 16. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2752/1, k.ú. Havířov-město 

 

 

524/14ZM/2016 

13:54hod. 

16. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2752/1, k.ú. Havířov-město 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Vachtarčík.  

 

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Zastupitelstva města Havířova (HpH) 

Dobré odpoledne vážení zastupitelé, drazí občané. Mám jenom jednoduchý dotaz na 

předkladatele materiálu, pana náměstka Heczka. V důvodové zprávě jsem našel jen kladná 
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nebo nezamítavá stanoviska všech zainteresovaných odborů, přesto je doporučení RMH 

materiál neschválit. Ptám se proč.  

 

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

Dobrý den dámy a pánové i ode mě, vážení zastupitelé, vážené zastupitelky, rada při 

projednávání toho materiálu byla upozorněna na to, že ten pozemek má celkem rozlohu  

14,5 tis m
2
 a dospěli jsme k závěru, kdybychom u té komunikace Karvinské nechali postavit 

toto zařízení, tak ten zbytek toho pozemku je nevyužitelný. Myslíme si, že tento pozemek 

v blízkosti DPS na Karvinské může být v budoucnu využitý jinak a myslíme si taky, že pro 

podnikatelský záměr, který zde chtěli zrealizovat jsou vhodnější i jiné pozemky v rámci 

Havířova, ne přímo u Karvinské. Z toho důvodu RMH doporučuje neschválit tento prodej. 

Navíc tam jsou ještě takové další skutečnosti, kdy ten žadatel chce na 20 let vypůjčit pozemek 

pro parkoviště a tak dál. Čili takovéto případy známe, kdy podnikatel vybuduje svůj objekt, 

vybuduje i parkování, ale samozřejmě po kolaudaci jej předává do majetku města s tím, že 

tato parkovací místa jsou pak využívána pro všechny občany města, ne jen pro konkrétní 

objekt nebo zákazníky konkrétního podniku. Ale ten nejdůležitější důvod byl ten, že tím 

znehodnotíme celý ten pozemek na kterém to má stát a výměra je 14,5 tis m
2
 a ten pán chce 

pouze 400 m
2
 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, dál do rozpravy hlásí se někdo? Nikdo, končím rozpravu a budeme hlasovat  

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            29 

Proti:                        3 

Zdržel se:                 8 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 524/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2752/1 o výměře cca 400 m
2
, kat. území Havířov-město 

panu Ivanu Pilátovi, bytem ………………………, za účelem vybudování administrativního 

objektu „SME ČESKÁ“  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 29, proti   3, zdrželo se    8, usnesení bylo schváleno. 

Bod č.  17. Prodej  pozemku parc.č. 2076/4, k.ú. Šumbark 
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525/14ZM/2016 

13:55hod. 

17. Prodej  pozemku parc.č. 2076/4, k.ú. Šumbark 

  

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 525/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

prodej pozemku parc.č. 2076/4, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 255 m
2
, k.ú. Šumbark,   

na kterém se nachází  bytový dům č.p. 418/6 , spoluvlastníkům  bytového domu, uvedených  

na LV č. 1414, pro obec Havířov, katastrální území Šumbark, dle podílů za cenu v místě 

a čase obvyklou ve výši 125 130,- Kč (tj. cca 490,70 Kč/m
2
) + 1 700,- Kč za zpracování 

znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

 

                                                                                                      Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                      T:  30.06.2017 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 18. Prodej částí pozemků  parc.č. 2655/2 a parc.č. 2655/3, k.ú. Prostřední Suchá 
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526/14ZM/2016 

13:56hod. 

18. Prodej částí pozemků  parc.č. 2655/2 a parc.č. 2655/3,  

      k.ú. Prostřední Suchá 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 526/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

  

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

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

2
,  

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

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

za cenu administrativní 420,- Kč/m
2   

(tj. cca 10 500,- Kč) + 1 500,- Kč  

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

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

                                                                                                      Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                      T: 31.03.2017 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 42, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 19. Prodej pozemku parc.č. 1294/2, k.ú. Šumbark 
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527/14ZM/2016 

13:56hod. 

19. Prodej pozemku parc.č. 1294/2, k.ú. Šumbark 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 527/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

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

Vratislavu a Zdence Beckovým, ………………………, za účelem příjezdové cesty 

k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 35.660,-Kč (cca 379 Kč/m
2
) + 

1.700,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 37.360,-Kč + výše DPH platné ke dni 

povinnosti přiznat daň 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy 

                                                                                                               Z: vedoucí OSRM                  

                                                                                                               T: 31.12.2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 20. Prodej části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město 
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528/14ZM/2016 

13:57hod. 

20. Prodej části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            35 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 5 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 528/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

prodej části pozemku parc.č. 4365 o výměře cca 2 420  m
2
 (výměra bude určena na základě 

geometrického zaměření) v kat. území Havířov-město  

paní Šárce Seidlové, bytem ………………………, 

- za cenu v místě a čase obvyklou 140,- Kč/m
2   

(tj. cca 338.800,- Kč) + 1 300,- Kč  

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

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

                                                                                                      Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                      T: 31.03.2017 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 35, zdrželo se 5, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 21. Darování pozemků v k.ú. Šumbark a k.ú. Bludovice Moravskoslezskému kraji    
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529/14ZM/2016 

13:58hod. 

21. Darování pozemků v k.ú. Šumbark a k.ú. Bludovice    

      Moravskoslezskému kraji    
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            36 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 529/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. darování   pozemků  parc.č. 1214/2 o výměře 63 m
2
 , parc.č. 1214/3 o výměře 301 m

2 

a pozemku parc.č. 1214/6 o výměře 81 m
2
, vše zastavěná plocha v kat. území Šumbark  

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

Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, IČO: 70890692, neboť  

se jedná o pozemky zastavěné stavbou sloužící občanům města Havířov k rozvoji sportu  

 

2. darování pozemků parc.č. 524/68 zastavěná plocha o výměře 3 001 m
2
, parc.č. 524/89  

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

2
, parc.č. 524/91 o výměře 593 m

2
, parc.č. 

524/95 o výměře 2 179 m
2
 a část pozemku parc.č. 524/94 o výměře cca 250 m

2   

(bude upřesněno geometrickým plánem dle podmínek odborů) v kat. území Bludovice se 

všemi součástmi a veškerým příslušenstvím pod budovou Základní umělecké školy Leoše 

Janáčka a navazující na pozemek pod budovou  ZUŠ  Leoše Janáčka Moravskoslezskému 

kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, IČO: 70890692, neboť se jedná o pozemky 

zastavěné stavbou sloužící občanům města Havířov ke vzdělávání a rozvoji kultury  

 

Podmínky darovací smlouvy: 

1) Obdarovaný se zavazuje, že o darované nemovitosti bude řádně pečovat a užívat je pouze 

ve veřejném zájmu pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy a 

samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů a nepřevede je do vlastnictví třetí osoby, a to vše 

po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

2) Obdarovaný je povinen umožnit dárci kdykoliv během uvedené lhůty kontrolovat, zda jsou 

všechny omezující podmínky ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci 

potřebnou součinnost. 
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3) V případě, že obdarovaný poruší povinnost uvedenou v bodě 1) je dárce oprávněn od 

smlouvy odstoupit a obdarovaný je povinen uhradit smluvní pokutu odpovídající tržní  

kupní ceně nemovitostí, tj. 3.780.318,- Kč, za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené 

v bodě 1). Smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy obdarovaný bude dárcem k její 

úhradě písemně vyzván. 

 

4) Obdarovaný je povinen vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 

10leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou 

v dohodnutém veřejném zájmu (bod 1), k jejichž zachování se obdarovaný zavázal a dokládat 

aktuální výpis z katastru nemovitostí. 

5) V případě, že obdarovaný poruší povinnost uvedenou v bodě 2) nebo v bodě 4)  je dárce 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti uvedené v bodě 2) nebo v bodě 4), smluvní pokuta je splatná  do 60 dnů ode dne, 

kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván. 

6) Obdarovaný uhradí správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí a zajistí zpracování geometrického plánu na své náklady za 

splnění podmínek odborů MMH.  

 

p o v ě ř u j e  

 

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

 

                                                                                                      Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                      T: 31.03.2017 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

Bod č. 22. Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú.  Šumbark, k.ú. Prostřední Suchá,  

k.ú. Dolní Suchá a k.ú. Bludovice 

 

 

530/14ZM/2016 

13:59hod. 

22. Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú.  Šumbark,  

      k.ú. Prostřední Suchá, k.ú. Dolní Suchá a k.ú. Bludovice 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

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

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 530/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

  

odkoupení komunikací - pozemků  

k.ú. Šumbark 

parc.č. 1140/1, ost. komunikace o výměře 37 m
2  

za  4.958,- Kč (tj. 134,- Kč/m
2
) 

k.ú. Prostřední Suchá 

parc.č. 1068/22, ost.komunikace o výměře 187 m
2
 za 20.009,- Kč (tj. 107,- Kč/m

2
) 

parc.č. 1068/23, ost.komunikace o výměře 39 m
2
 za 4.173,- Kč (tj. 107,- Kč/m

2
) 

parc.č. 1143/3,  ost. komunikace o výměře 148 m
2
 za 15.836,- Kč (tj. 107,- Kč/m

2
) 

parc.č. 1143/4,  ost.komunikace o výměře 127 m
2
 za 13.589,- Kč (tj.107,- Kč/m

2
) 

parc.č. 2605/2, silnice o výměře 1 889 m
2
 za 253.126,-  Kč (tj. 134,- Kč/m

2
)  

parc.č. 2665,  ost.komunikace podíl ve výši ¾ o výměře 1 601 m
2
 za 214.534,- Kč 

(tj. 134,- Kč/m
2
) 

parc.č. 2631, ost. komunikace o výměře 3 030 m
2
 za 406.020,- Kč (tj. 134,- Kč/m

2
)
 

k.ú. Dolní Suchá 

parc.č. 585/2, ost.komunikace o výměře 807 m
2 

za 54.069,- Kč (tj. 67,- Kč/m
2
) 

parc.č. 1796, ost.plocha, ost. komunikace část o výměře cca 353 m
2
  za cca 28.240,- Kč  

(tj. 80,- Kč/m
2
) 

parc.č. 2741, silnice o výměře 3 941 m
2
 za 421.687,- Kč (tj. 107,- Kč/m

2
) 

parc.č. 2755/49, ost.komunikace o výměře 52 m
2
 za 6 968,- Kč (tj. 134,- Kč/m

2
) 

k.ú. Bludovice 

parc.č. 2093/33, zahrada o výměře 940 m
2
 za 100 580,- Kč (tj.107,- Kč/m

2
) 

o celkové výměře cca 13 151 m
2
 za celkovou cenu ve výši cca 1.543.789,- Kč 

od vlastníka : společnosti Asental Land, s.r.o., sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,  

Gregorova 2582/3, IČO: 27769143 s tím,  

že v případě uzavření kupní smlouvy do konce roku 2016  bude kupní cena uhrazena ve dvou 

splátkách, a to tak, že  první splátka bude uhrazena do konce roku 2016 a druhá splátka (doplatek 

kupní ceny) bude uhrazena  nejpozději  do 31.3.2017  

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

                                                                                                      Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                      T: 31.03.2017 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 23. Přijetí daru části pozemku parc. č. 2691, k. ú. Prostřední Suchá 

 

 

531/14ZM/2016 

14:00hod. 

23. Přijetí daru části pozemku parc. č. 2691, k. ú. Prostřední Suchá 

  

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 531/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

přijetí daru části pozemku parc. č. 2691, k. ú. Prostřední Suchá, dle geometrického  plánu  

č. 2928-36/2015 označeného jako parc. č. 2691/3 o  výměře 121 m
2
 , zastavěného stavbou 

chodníku podél silnice č. III/4746 (ul. Dělnická) do majetku města, ve vlastnictví 

Moravskoslezského kraje, právo hospodaření přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1877/4, Karviná, IČO: 00095711 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy                                                                                                               

                                                                                                                      Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                      T: 31.03.2017  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 24. Výkup částí pozemků pro účely realizace stavby „Rekonstrukce  

      silnice III/4745 Havířov – U Šimaly“ – změna usnesení  
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532/14ZM/2016 

14:01hod. 

24. Výkup částí pozemků pro účely realizace stavby „Rekonstrukce  

      silnice III/4745 Havířov – U Šimaly“ – změna usnesení  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            34 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 4 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 532/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

pro účely realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/4745 Havířov – U Šimaly“ jejímž 

stavebníkem je Moravskoslezský kraj, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje 

a spoluinvestorem statutární město Havířov  

 

r u š í  
 

část usnesení ZMH č. 1179/26ZM/2014, v bodě 14, kterým byl schválen výkup části parc. č. 

2008, k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 128 m
2
 zastavěné chodníkem a veřejným 

osvětlením, za kupní cenu stanovenou dle cenových předpisů platných v době uzavření kupní 

smlouvy, spoluvlastníci: Ing. Radoslav Cimala, ………………………, Ing. Tomáš Cimala, 

………………………, 

 

s c h v a l u j e 

 

výkup částí pozemků k.ú. Prostřední Suchá,  parc. č.  2007 a 2008  v celkovém rozsahu dle  

zaměření  dokončené  stavby cca 128 m
2
,  zastavěných chodníkem a veřejným osvětlením  

od spoluvlastníků Ing. Radoslava Cimaly a Ing. Tomáše Cimaly, oba trvale bytem 

………………………, za kupní cenu dle požadavku spoluvlastníků 625,-Kč/m
2
, 

 tj. při výměře cca 128 m
2
 celkem cca 80.000,-Kč s tím, že vlastníkům bude dle požadavku při 

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě vyplacena záloha na kupní cenu ve výši  

40.000,-Kč      
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p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouvy                                                                                                               

                                                                                                               Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                               T:  31. 12. 2016  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 35, zdrželi se 4, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 25. Zřízení věcného břemene v k. ú. Dolní Datyně v rámci realizace stavby „Oprava 

mostu Na Hliníkách“      

 

 

533/14ZM/2016 

14:02hod. 

25. Zřízení věcného břemene v k. ú. Dolní Datyně v rámci realizace stavby 

      „Oprava mostu Na Hliníkách“      

          

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 533/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

v rámci realizace stavby č. 11025 „Oprava mostu Na Hliníkách“               

zřízení věcného břemene na části pozemku k. ú. Dolní Datyně, parc. č. 722/4 a to služebnost   
 
 

umístění mostní konstrukce včetně opevnění břehů v rozsahu cca 350 m
2
dle zaměření  

dokončené stavby, spočívající v právu oprávněného, statutárního města  Havířova,  zřídit a 

provozovat most přes Špluchovský potok včetně opevnění břehů, vstupovat a vjíždět na 

pozemek  v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami či  odstraněním stavby   

vůči povinnému Povodí Odry, státnímu podniku, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 

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

povinného 150,-Kč/m
2
+ DPH tj. při výměře cca 350 m

2
 celkem cca 52.500,- Kč + DPH  
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p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy                                                                                                              

                                                                                                                     Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                     T: 31.12.2016  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 26. Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Úprava Životického potoka  

v ř. km 0,000 – 0,450“, k.ú. Horní Suchá  

 

 

534/14ZM/2016 

14:06hod. 

26. Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Úprava Životického potoka   

      v ř. km 0,000 – 0,450“, k.ú. Horní Suchá  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní zastupitelka Olšoková. 

 

Bc. Alena OLŠOKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Ještě jednou dobrý den všem, já bych se nebo poprosila bych pana náměstka Heczka, protože 

je to materiál, kterého jste předkladatelem. Příliš jsem neporozuměla v té důvodové zprávě je 

uvedeno, že pozemek odkoupíme od spoluvlastníků až po dokončení stavby za cenu 

znaleckého posudku. Bude tedy cena vyšší než je jeho hodnota nyní nebo jak tomu máme 

rozumět. Děkuju.  

 

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

Toto nedovedu odpovědět, protože to znění toho usnesení je, že znalecký posudek bude 

proveden až na základě dokončené stavby, zaměření pozemku, dneska je určitá cena dle 

vyhlášky nebo v podstatě koeficienty jsou různé, to může být dokončeno až příští rok, čili 

mohou se změnit i podmínky výkupu nebo koeficienty a ta cena může být jiná, než je dneska. 

A nedovedu říct, jestli bude vyšší nebo nižší. To znamená, že dneska budu mluvit příklad. 

Dneska je stanovena cena v tomto na tomto pozemku dejme tomu 150 m
2 

ale po dokončení 

stavby, až bude dokončená ta regulace může být vyšší i nižší. Čili v některých případech u 

takto uzavíraných smluv se uzavírá, že cena bude stanovena až po  dokončení stavby.  

Mimo mikrofon se paní Olšoková na něco zeptala, nebylo rozumět co….Je to přání vlastníků. 

Většinou přistupujeme na cenu, kterou nabízejí vlastníci, o ní pak jednáme, jako i 

v předchozím bodu navíc, tato regulace už byla jednou v zastupitelstvu, kdy se to ale týkalo 

jiného pozemku a na základě teď už projednané projektové dokumentace bylo zjištěno, že je 

potřeba ještě tu úpravu provést i v jiné metráži ještě ve větším záboru toho původně 

schváleného pozemku.  A někteří vlastníci říkají, no já vám to dneska prodám za 100 Kč, ale 

dejme tomu až po dokončení stavby za dva roky ta cena může být 150 Kč. čili on se chrání 

tím, aby se nestalo, že mu to dneska vykoupíme levněji, než bude cena v příštím období.  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Bělica….. mluvil mimo mikrofon, nebylo rozumět, co říká… 

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

usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            32 

Proti:                        6 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 534/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

pro účely realizace stavby č. 14004 „Úprava Životického potoka v ř. km 0,000 – 0,450“ 

výkup části pozemku k.ú. Horní Suchá, parc. č. 1913/6  zastavěného přemístěným korytem 

potoka v rozsahu cca 60 m
2
, dle zaměření dokončené stavby 

spoluvlastníci pozemku: Jan Nečas a Jana Lukešová oba bytem ………………………,  

kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku vyhotoveného po dokončení stavby 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouvy                                                                                                               

                                                                                                                      Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                      T: 31.03.2017  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 32, proti 6, zdržel se 1, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 27. Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření veřejného osvětlení  

na ul. Lomená v Havířově – Šumbarku“ 
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535/14ZM/2016 

14:07hod. 

27. Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření veřejného  

      osvětlení na ul. Lomená v Havířově – Šumbarku“ 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 535/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

pro účely realizace stavby„Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Lomená v Havířově - 

Šumbarku“ zřízení služebnosti inženýrské  sítě na části pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 

2105/774, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova, vlastníka umístěného 

veřejného osvětlení v rozsahu 11 m
2
 a cca 3 sloupy, dle geometrického zaměření dokončené 

stavby,  povinný: Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově, se sídlem  

Haškova 1475/1, Havířov – Město, IČO: 488 06 030,   

hodnota pozemkové služebnosti činí 125,-Kč/m
2
 plochy záboru a 500,-Kč za každý sloup 

umístěný na pozemku, tj. cca (125,- x 11)+ (3x 500,-) = cca 2875,-Kč  

 

p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy                                                                                                                

                                                                                                                      Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                      T:  31. 3. 2017  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 28. Vynětí pozemku z hospodaření příspěvkové organizace a předání pozemku k 

hospodaření příspěvkové organizaci  
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536/14ZM/2016 

14:08hod. 

28. Vynětí pozemku z hospodaření příspěvkové organizace a předání  

      pozemku 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:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 536/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e       

 

vynětí části původního pozemku parc. č. 1355 v kat. ú. Bludovice, o výměře 3 m
2
, po 

zaměření označeného číslem  1355/2, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČO: 48805289,  

a předání  této části původního pozemku parc. č. 1355 v kat. ú. Bludovice, o výměře 3 m
2
, po 

zaměření označeného číslem 1355/2, k hospodaření příspěvkové organizaci Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754 

     

u k l á d á  

 

zpracování dodatků zřizovacích listin příspěvkové organizace Správa sportovních a 

rekreačních zařízení Havířov a příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace     

       

          Z: vedoucí OPS 

          T: 31. 10. 2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 40, usnesení bylo schváleno. 

Bod č. 29. Prominutí části poplatku z prodlení – Jan Konečný 
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537/14ZM/2016 

14:13hod. 

29. Prominutí části poplatku z prodlení – Jan Konečný 

     

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní zastupitelka Kočí Palkovská  

 

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

Dobré odpoledne přeji vedení města, kolegům zastupitelům a samozřejmě všem hostům 

v sále. Chtěla bych k tomuto bodu říci, že pan Konečný, který žádá o prominutí části poplatku 

tak je člověk, který podniká, má zaměstnance a nesplnil nebo respektive jsou tam tři body, se 

kterými mám problém. Za prvé nemá splacenou ani jistinu, což se neslučuje s požadavky 

MRA při promíjení právě těchto poplatků. Za druhé, tento člověk nesplácí a nespolupracuje, 

našel ho až teprve exekutor, takže nemá vůbec snahu nějakým způsobem svůj dluh řešit. Za 

třetí nepodložil situaci svou sociální situaci důkazními listinami pro adekvátní zhodnocená 

tohoto požadavku.  Takže našla jsem tam, že ani vlastně OSV nedoporučuje této žádosti 

vyhovět, takže by mě zajímalo, proč se rada rozhodla vyhovět a já tedy navrhuju, abychom to 

zamítli. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji, takže je tady protinávrh neschválit. Pan náměstek Heczko. 

 

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

Rada doporučuje na základě doporučení MRA, která má oprávnění prominout nebo navrhnout 

až do 50%. My jsme vzhledem k tomu, že ten poplatek z prodlení je v té výši až 207 tis. Kč. 

přitom ten dluh na nájmu dneska chybí už jenom doplatit 2 280 Kč. čili on vznikl před asi 10ti 

lety a z toho důvodu je takový velký ten poplatek z prodlení. A myslíme si, že nebo myslíme 

si, je to i návrh MRA abychom tomuto pánovi, který sice neplní své základní povinnosti, 

prominuli těch max. 30% a přesto to prominutí nastane, až uhradí ty 2 280 Kč současný dluh 

na nájmu a současně uhradí i 145 764 Kč, to je poplatek z prodlení. Pokud to bude trvat 10 

let, 5 let, 2 roky, tak pak nastane ten institut, že to usnesení vejde v platnost a promine se těch 

30 %. Takovéto dluhy i když ten pan podniká nebo nepodniká, nevím, jsou dneska velice 

těžce vymahatelné, následující bod ale o tom budu hovořit možná i později, je dokonce i 

chceme prominout nebo odepsat pohledávku. Čili my mu dneska neschvalujeme nebo 

neumožňujeme dneska snížit ten dluh o těch 62 tis, jedině v případě, že by zítra přišel a složil 

145 tis + 2 280 Kč, tak mu promineme 62 tis. je to pořád lepší, než kdybychom neschválili nic 

a ten dotyčný by taky nesplatil nic.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, paní zastupitelka Kočí Palkovská.  
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Iveta KOČÍ PALKOVSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Já děkuji za odpověď. Přesto trvám na svém protinávrhu toto zamítnout, protože si myslím, že 

to není správné a férové vůči občanům, kteří řádně platí svůj nájem a já s tím nemám problém 

pakliže by měl zdravotní potíže nebo opravdu se dostal do nějaké tíživé sociální situace. Jak 

vyplývá z toho usnesení, tak tuto situaci nedoložil. Takže myslím si, že v MRA bydlí i hodně 

seniorů a nebylo by to fér vůči ostatním, kteří mají vážné důvody k tomu, že nemohou třeba 

splácet.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dál do rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo, takže budeme nejdřív hlasovat o protinávrhu, 

to znamená NESCHVALUJE. 

 

 

Hlasování o protinávrhu usnesení: 
Pro:                             7 

Proti:                        1 

Zdržel se:                   29 

Nehlasoval:              3 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 7, proti 1, zdrželo se 29, nehlasovali 3, usnesení nebylo schváleno. A nyní budeme 

hlasovat o původním návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 537/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

prominutí části poplatku z prodlení ve výši 62.470 Kč p. Janu Konečnému,   

t.b. ………………………, pod podmínkou, že: 

- jmenovaným bude celkově uhrazen doplatek dluhu (jistiny) ve výši 4.353,50 Kč a náklady  

  soudního řízení ve výši 2.280,- Kč 

- na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude p. J. Konečným řádně uhrazena zbylá  

   část poplatku z prodlení, tj. 145.764,97 Kč   
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 30, proti 6, zdrželi se 2, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 30. Odpis pohledávky za Ĺubomírem Horváthem 

 

 

538/14ZM/2016 

14:18hod. 

30. Odpis pohledávky za Ĺubomírem Horváthem  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Baránek. 

 

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

Dobrý den dámy a pánové, já jsem se k tomuto bodu chtěl jenom zeptat, z jakého důvodu to 

bylo promlčeno nebo kdo za to může. Jakým způsobem se to přihodilo. Děkuji za vysvětlení. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan náměstek Heczko. 

 

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

Já bych požádal paní JUDr. Burianovou. To je právnická otázka. 

 

JUDr. Iva BURIANOVÁ, vedoucí oddělení správy majetku  

Dobrý den  vážený pane primátore, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, je to stará 

pohledávka, který přešla k vymáhání na odbor, který vznikal po roce 1991, přešel na město 

Havířov po bývalém bytovém podniku, několikrát byl upomenut pan Horváth, který ale krátce 

po nabytí toho majetku ten majetek prodal, pohledávka po několika urgencích byla předána 

odboru právních služeb k dalšímu vymáhání. Ten už následně potom tu pohledávku vymáhal 

a postupoval právní cestou. Byl k nedohledání, tam došlo k zastavení nějakého řízení, i toho 

soudního vymáhání, té exekuce, částečně pohledávka byla uspokojena, ale to by podrobně 

řekli pracovníci odboru právních služeb.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dál do rozpravy, hlásí se někdo. Pan zastupitel Baránek.  

 

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

To znamená tím, že je to stará pohledávka je to cesta k tomu, jak prohledáme a odepíšeme 

všechny pohledávky? Je to cesta k tomu? Nebo kdo je tím vinen? Děkuju. 

 

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

Jestli mohu na to reagovat, i v důvodové zprávě je to uveden, že dle OZ lze právo přiznané 

rozhodnutím platebním rozkazem promlčí za 10 let ode dne, kdy mělo být podle platebního 

rozkazu plněno. Čili, ten případ byl několikrát u soudu, několikrát byl vydán ten platební 

příkaz a dneska už je to daleko víc než 10 let, čili v podstatě asi tak, účetně to bude odepsáno, 

ale ten dluh je pořád veden na podúčtu v případě, že by dotyčný pan, FO se objevila nebo 

bylo by možno po něm tuto částku opětovně vyžadovat, můžeme se kdykoliv k tomu vrátit. Je 



39 
Zápis ze 14. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

to pouze o tom, aby to nezůstalo na našich  pohledávkových účtech v účetnictví.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            32 

Proti:                        6 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 538/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

odpis pohledávky za panem Ĺubomírem Horváthem vedenou pod VS: 5410000002 ve výši 

47.431,- Kč z důvodu její nevymožitelnosti  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 32, proti 6, zdržel se 1, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 31. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

 

539/14ZM/2016 

14:20hod. 

31. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

      dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Šimek. 

 

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

Šimek, Hnutí pro Havířov, to je obvyklá zpráva, která v podstatě na každém ZMH je 

předložena, ale oproti těm předchozím tam vypadl vždycky jeden řádek a to je celková suma, 

protože , když si uvědomíme, že my jsme třeba si před několika lety vzali úvěrový rámec ve 

výši 0,5 mld. Kč a z toho bylo v rámci dotací prostavěno nebo postaveno zhruba  

za 1,5 mld. Kč, ale tohleto číslo by bylo vhodné pro ilustraci všech, aby tam bylo uvedeno. 

Děkuji. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji za připomínku, na příštím jednání ZMH už bude doplněno. Děkuji. Někdo další 

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

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 539/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

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

SR, případně jiných zdrojů ke dni 29.08.2016 dle přílohy 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, zdržel se  1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 32. Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro 

rok 2017 na projekt “Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově”  

 

 

540/14ZM/2016 

14:21hod. 

32. Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora  

      terénní práce pro rok 2017 na projekt “Předcházení sociálnímu  

      vyloučení v Havířově”  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 
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Přijaté usnesení č. 540/14ZM/2016: 

 

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 2017 na projekt „Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově“, který vyhlašuje Rada 

vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR; 

2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova ve výši 65 217,- Kč, což představuje 

finanční částku maximálně ve výši 17,86% na projekt „Předcházení sociálnímu vyloučení 

v Havířově“ v roce 2017 

 

 

p o v ě ř u j e  

 

primátora Bc. Daniela Pawlase podpisem žádosti o neinvestiční dotaci v rámci programu 

Podpora terénní práce v roce 2017 na projekt „Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově“ 

a podpisem všech ostatních dokumentů souvisejících s daným projektem.   

  

          Z: OSRM 

          T: 30.09.2016  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 37, zdrželi se 2, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 33. Spoluúčast na realizaci projektu „Slezské pohraničí - společná historie měst 

Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“ 

 

 

 

541/14ZM/2016 

14:25hod. 

33. Spoluúčast na realizaci projektu „Slezské pohraničí - společná historie  

      měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“ 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Šimek. 

 

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

V bodu 3 usnesení je uvedena finanční spoluúčast města ve výši min. 15%. Jestliže řeknu 

min. 15% znamená to třeba i 100%. Nebylo by vhodnější tam uvést formulaci typu, že 

budeme to spolufinancovat ve výši rozdílů mezi cenou projektu a výší dotace? 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan náměstek Heczko. 

 

Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (KSČM) 
Tam je třeba ještě uvést k tomu, že dotace je pouze na uznatelné náklady. protože pak můžou 

nastat ještě neuznatelné doprovázející nějaké finanční výdaje, čili my to vztahujeme na 

uznatelné náklady. my jsme dneska ve fázi, kdy pouze deklarujeme, že máme zájem jít do této 

spolupráce, ale samotný projekt bude ještě předložen. Samozřejmě kde bude přesně i 

financování  nebo rozpočet této akce. Čili, v zásadách je, že v případě, že takový projekt bude 

schválen, je tam čerpání možnost až 20 000 EUR čili z tohoto pohledu může být projekt i 

třeba v hodnotě 30 000 EUR ale maximálně dostaneme 20 000 EUR a 15% musí uhradit na 

tento projekt i samotní žadatelé. To znamená, že on může být dražší, ale my dneska nevíme o 

kolik bude dražší, teprve se bude zpracovávat a budou se dělat i veřejné zakázky na 

zhotovitele, případně na ty položky v rozpočtu tohoto projektu. Já bych v této fázi, protože to 

je první pouze deklarace o tom, že máme zájem jít do takového projektu. To jsou ty 15 %, 

100% a 85 % dotace atd. to jsou rámcové čísla, které z těch podmínek o dotaci musíme 

respektovat.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, ptám se pana zastupitele Šimka, jestli to byl jeho návrh nebo stačí takhle. Dobře 

děkuji. Dál do rozpravy, hlásí se někdo? Pan zastupitel Vachtarčík. 

 

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Zastupitelstva města Havířova (HpH) 

Pane náměstku, já jestli jsem dobře pochopil, vy říkáte, že schvalujeme jenom nějaký záměr 

účasti na projektu, ale tam je jasně ve třetím, čtvrtém bodě, že schvalujeme spolufinancování 

a hlavně předfinancování celého projektu.  

 

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

Znova říkám, že toto je prvotní znění té žádosti a o výši financování musíme počkat, až ten 

projekt bude napsán, až ta žádost bude podána a z toho pak dostaneme, kolik nám schválí ten 

řídící orgán, jaké prostředky a pak může být předložen konečný výsledek, kolik se toho bude 

požadovat z prostředků města.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            30 

Proti:                        0 

Zdržel se:                   10 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 
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Přijaté usnesení č. 541/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Slezské pohraničí - společná historie měst 

Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“ do Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – 

Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika, Prioritní osy 4 - 

Spolupráce institucí a komunit 

2. Dohodu o spolupráci na projektu „Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, 

Jastrzębie-Zdrój, Karviná“ realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu 

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

republika, dle přílohy 

3. spolufinancování projektu „Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-

Zdrój, Karviná“ z rozpočtu statutárního města Havířova v minimální výši 15%  

ze způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů 

4. předfinancování projektu „Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-

Zdrój, Karviná“ z rozpočtu statutárního města Havířova ve výši 100% uznatelných  

i neuznatelných nákladů 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 30, zdrželo se 10, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 34. Spoluúčast na realizaci projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“ 

 

 

542/14ZM/2016 

14:29hod. 

34. Spoluúčast na realizaci projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“ 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan náměstek Heczko. 

 

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

Mohou padat úplně stejné dotazy, jakou toho předchozího bodu. Čili vztahuje se to i na tento 

bod. Já bych ale chtěl tento bod trošku blíže vysvětlit. Byli jsme osloveni okresem Pszczyna 

jinak polsky řečeno Pojad Pszczyna, kteří mají záměr přihlásit se do velkého projektu, to jsou 

projekty, které jsou jejich možnost je financovat až do výše 5 mil. EUR s tím, že oni by chtěli, 

jako okres Pszczyna, by chtěl vybudovat cyklostezku kolem jezera Goczalkovice. Je to 

v blízkosti Pszczyny. A oslovili prostřednictvím spolku Beskydy, kterým jsme i my členem, 

oslovili města na České straně, jestli by někdo nemá podobný projekt. My jsme se k tomuto 

přihlásili, protože Havířov chce vybudovat cyklostezku z Havířova na Těrlickou přehradu, a 

Těrlicko chce vybudovat cyklostezku kolem Těrlické přehrady. Čili tyto dva projekty se 

jakoby doplňují vzájemně a proto děláme dneska veškerou činnost k tomu, abychom do 

tohoto velkého projektu mohli jít. Pro dokreslení jenom ta cyklostezka z Havířova na 
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Těrlickou by se týkala pouze části od Merkuru, od hotelového komplexu Merkur na Těrlickou 

přehradu a Těrlicko by vybudovalo tu okružní trasu kolem Těrlické přehrady. A tento malý 

projekt je pouze doplňkovým, protože velký projet, o kterém jsem před chvílí hovořil musí 

rovněž splňovat jednu podmínku, že tyto dva projekty jsou navzájem vůči sobě propojitelné 

nebo existují nějaké cyklostezky, které tyto dva regiony nebo tyto dvě přehradní nádrže 

spojují. Tento malý projekt je připraven na to, dokumentovat tou jízdou na kolech ze 

Pszczyny směrem přes Karvinou, Havířov do Těrlicka a z druhé strany pak z Havířova na 

Žermanice, Těrlicko, Chotěbuz a zpátky do Pszczyny. Tento malý projekt, který je financován 

je možnost financování až do výše 20 tis EUR by představoval, že skupina cyklistů společná 

skupina Polských a Českých cyklistů prokáže tuto propojitelnost a v podstatě výsledkem 

bude, že bude i vydána společná mapa těchto tras, se všemi památkami, které po cestě jsou a 

které i cyklisté i cykloturisté mohou navštívit. Ale tento projekt má být podpůrným pro ten 

budoucí velký projekt, kde by se vybudovaly ty cyklostezky kolem těchto přehrad, jak jsme 

jmenoval.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, dál od rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu 

a budeme hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            30 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 9 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 542/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“ do Fondu  

mikroprojektů Euroregionu Beskydy Programu Interreg V-A Česká republika – Polská 

republika, Prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit 

2. Dohodu o spolupráci na projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“ realizovaného z prostředků  

Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy Programu Interreg V-A Česká republika – 

Polská republika, dle přílohy 

3. spolufinancování projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“ z rozpočtu statutárního města  

Havířova v minimální výši 15% ze způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů 

4. předfinancování projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“ z rozpočtu statutárního města  

Havířova ve výši 100% uznatelných i neuznatelných nákladů 
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p o v ě ř u j e  

 

primátora statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase podpisem Dohody  

o spolupráci na projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“ realizovaného z prostředků Fondu 

mikroprojektů Euroregionu Beskydy, dle přílohy 

 

                                                                                                       Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                         T: 10/2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 30, zdrželo se 9, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno.  

 

 

543/14ZM/2016 

14:30hod. 

35. Zapojení schválené rozpočtové rezervy OŠK, zvýšení příspěvku  

      na provoz 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:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 543/14ZM/2016: 

 

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 pořízení nového majetku z důvodu vodovodní havárie způsobené 

prasknutím přívodního potrubí vody do průtokového ohřívače v roce 2015, dle přílohy č. 1 

2. žádost Základní školy Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvkové 

organizace o zvýšení příspěvku na provoz, konkrétně na pokrytí nákladů na opravy z důvodu 

přívalového deště a krupobití dne 1. 6. 2016, dle přílohy č. 2 

3. žádost Mateřské školy Havířov - Šumbark Mládí 23/1147 o zvýšení příspěvku na provoz, 

konkrétně na pokrytí nákladů souvisejících s úklidovými pracemi po revitalizaci budovy, dle 

přílohy č. 3 
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4. žádost Mateřské školy Havířov - Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace  

o zvýšení příspěvku na provoz, konkrétně na pokrytí nákladů souvisejících s malováním a 

úklidovými pracemi po revitalizaci budovy, dle přílohy č. 4 

5. žádost Mateřské školy Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262 o zvýšení příspěvku na 

provoz, konkrétně na pokrytí nákladů souvisejících s pořízením nábytku do tříd  

a na opravy a údržbu, dle přílohy č. 5 

 

s c h v a l u j e 

 

I. na základě výše uvedených žádostí zvýšení příspěvku na provoz z rozpočtu odboru školství 

   a kultury OJ 3 příspěvkovým organizacím: 

 

1. Základní škole Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO:  62331221 ve výši 

209 700 Kč  

2. Základní škole Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO: 62331248 ve výši 150 000 Kč 

3. Mateřské škole Havířov - Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 ve výši 14 000 Kč  

4. Mateřské škole Havířov - Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČO: 70958246 

ve výši 95 000 Kč  

5. Mateřské škole Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570 ve výši  

30 000 Kč 

 

II. zvýšení příspěvku na provoz z rozpočtu odboru školství a kultury OJ 3 na realizaci 

zabezpečovacích zařízení příspěvkovým organizacím: 

 

1. Základní škole Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace 

(IČO: 62331248) ve výši 101 000 Kč 

2. Mateřské škole Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 661988570 ve výši  

49 000 Kč 

3. Mateřské škole Havířov - Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, IČO: 

70958203 ve výši 43 000 Kč 

 

III. zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2016 z rozpočtu odboru 

školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím 

takto: 

 

1. Základní škole Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 

70958122 ve výši 1 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (4. místo) 

2. Základní škole Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČO: 48805424 ve výši 2 

000 Kč - Havířovská liga - za umístění (4. místo) 

3. Základní škole Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221 ve výši  

3 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (3. místo) 

4. Základní škole Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČO: 48805513 ve 

výši 10 000 Kč, z toho: 

 4 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (2. místo) 

 6 000 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 

Sb., včetně zákonných odvodů 

5. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, 

IČO:  61988600 ve výši 13 300 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů 
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6. Základní škole Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO:  70958131 ve výši 13 500 Kč  - dofinancování mzdových prostředků dle 

novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů 

7. Základní škole Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO: 70958114 ve výši 1 500 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle 

novely nařízení vlády č. 564/2006Sb., včetně zákonných odvodů 

8. Zkladní škole Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO: 62331248 ve výši 6 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (1. místo) 

9. Základní škole Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO:  48805475 

ve výši 2 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (4. místo) 

10. Základní škole a Mateřské škole Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, 

IČO: 48805271 ve výši 8 800 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů 

11. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice 

Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 ve výši 378 000 Kč - dofinancování  

výjimky z počtu žáků  

12. Základní škole Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO: 70958149 ve výši 7 100 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů 

13. ASTERIX -  středisku volného času Havířov, příspěvková organizace, IČO:  75085747 ve 

výši 5 900 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 

Sb., včetně zákonných odvodů 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2016 výše uvedená 

usnesení 

  

Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                                      T: říjen 2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 36. Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“  

– umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol  

 

 

544/14ZM/2016 

14:31hod. 

36. 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. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 544/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

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

Havířova na rok 2016 ze sportovní oblasti na nákup sportovních pomůcek dle umístění 

v seriálu soutěží „Havířovská liga středních škol“ ve školním roce 2015/2016 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, 

 

    7 000,- Kč Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace,  

                             IČO 62331566, za 1. místo v seriálu soutěží HLSŠ chlapců, 

 

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

IČO 13644271, za 2. místo v seriálu soutěží HLSŠ dívek, 

 

5 000,- Kč Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace, IČO 68321261, za 2. Místo v seriálu soutěží HLSŠ 

chlapců, 

 

3 000,- Kč Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2, příspěvková organizace, IČO 

62331558, za 3. místo v seriálu soutěží HLSŠ dívek, 

 

s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 30. 11. 2016. 

 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v bodě 

1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 20. 02. 2016 

usn. č. 402/10ZM/2016. 

Z: vedoucí OŠK  

T: listopad 2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 37, zdržel se 1, nehlasovali 2, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 37. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2016 
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545/14ZM/2016 

14:35hod. 

37. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  

      v roce 2016  
 

  

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Vachtarčík. 

 

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Zastupitelstva města Havířova (HpH) 

Dobrý den paní náměstkyně, já se chci jenom zeptat, jaké nové okolnosti se okolo SKV 

Havířov objevily, že je třeba navýšit dotaci, když v únoru, když se schvalovalo první kolo 

dotací, vaše strana byla výhradně proti podpoře tohohle klubu. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro sociální rozvoj (ČSSD) 

Dobrý den ještě jednou. Tady u toho volejbalového klubu bych se přikláněla k navýšení té 

částky na dotaci teda v hodnotě 50 tis. Kč z jednoho prostého důvodu a to proto, že dostali 50 

tis. Kč, to je pravda, ale chybí tam příspěvek na tělocvičnu a na pořízení různých materiálů, 

což mi připadá, že pro děti, které tam chodí, by bylo vhodné je podpořit. Já tady jináč s panem 

Horváthem nemám žádné vazby, ale myslím si, že když je to pro děti, takže by to bylo 

vhodné, aby se jim ta částka dala. Vyloženě jsou tam výdaje na pronájem tělocvičen a na 

pořízení volejbalových míčů. To jsou asi takové nejdůležitější částky.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

 

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Zastupitelstva města Havířova (HpH) 

Já se omlouvám paní náměstkyně, já mám pocit, že jsem nedostal odpověď na svou otázku. Já 

ji zopakuju, poněvadž žádost, která je předložená jako příloha obsahuje v podstatě stejné 

argumenty, které byly v únoru, když se navrhovala nějaká část dotace do volejbalu, jak do 

SKV Havířov, tak do nově vzniklého oddílu mládeže VHM a ta částka z vaši strany nebyla 

podpořena. Proto se prám, co je nového v tomhle klubu. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já si s dovolením, možná bych odpověděl. Já si myslím, že všeobecně víme, jaké jsou 

problémy s volejbalem a jaké byly v minulosti, přesto si myslím, že pan Horváth a další lidé, 

kteří se zabývají volejbalem prokázali funkčnost a potřebnost tohoto sportu ve městě a 

myslím si, že svojí činností ukázali, že volejbal má své místo ve městě Havířov a myslím si, 

že by bylo dobré podpořit. Pan zastupitel Martinek.  

 

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

Pane zastupiteli, na radě, když jsme tedy hlasovali ne všichni měli stejný názor. Takže to, že 

je tam schvaluje, neznamená, že všichni byli pro.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Bělica. 
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Bc. Josef BĚLICA, člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Dobrý den dámy a pánové, já bych chtěl jenom podotknout, že i sportovní komise se poměrně 

jednoznačně vyslovila proti tomuhletomu návrhu. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

a budeme hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            28 

Proti:                        5 

Zdržel se:                 4 

Nehlasoval:              3 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 545/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost Sportovního klubu volejbalu Havířov, z.s., IČO 48806323, o navýšení dotace  

z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2016 na činnost klubu v roce 2016 dle přílohy 

č. 1 tohoto materiálu 

 

s c h v a l u j e  

 

1. navýšení dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města 

Havířova na rok 2016 Sportovnímu klubu volejbalu Havířov, z.s., IČO 48806323, o 50 000 

Kč na činnost klubu v roce 2016, na celkovou částku 100 000 Kč s tím, že stanoveného účelu 

bude dosaženo do 31.12.2016 

2. uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smluvě o poskytnutí dotace se subjektem uvedeným 

v bodě 1. tohoto usnesení  

 

Z: vedoucí OŠK 

T: listopad 2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 28, proti 5, zdrželi se 4, nehlasovali 3, usnesení bylo schváleno. 

Bod č.  38. Plnění rozpočtu města  Havířova a  hospodářské činnosti, rozvahové účty města  

a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2016 
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546/14ZM/2016 

14:44hod. 

38. Plnění rozpočtu města  Havířova a  hospodářské činnosti, rozvahové  

      účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací    

      za období leden – červen 2016  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan náměstek Heczko. 

 

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

Vážení zastupitelé, vážení hosté, dovolte mi pár slov úvodem. K výsledku hospodaření města 

nebo plnění rozpočtu města za letošní rok za období 1.-6. měsíce. Ze strohých čísel, které jste 

dostali a samozřejmě i z obsáhlého komentáře k jednotlivým položkám vyplývá, že to 

hospodaření v letošním roce bylo nebo je a nebo v podstatě bylo za těch 6 měsíců velice 

příznivé. Zejména v té příjmové stránce jsme oproti skutečnosti loňského roku, to znamená 

1.-6. měsíc roku 2015 lépe na tom o 130 mil. Kč. dá se říci, že ty příjmy jsme splnili ve všech 

položkách ať už daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a i transfery. Je to dáno i v té daňové 

oblasti tím, že ekonomice ČR se v letošním roce daří, přesto ale bych chtěl říci, že se 

dostáváme v těch daňových příjmech se dostáváme na úroveň roku 2008, 2009, kdy zejména 

roku 2008, kdy jsme měli v rozpočtu přibližně stejně, a v roce 2008 začala ekonomická krize, 

kdy jsme se propadli téměř o 150 mil. Kč ve sdílených daních. Toto se během těch x let 

podařilo napravit a dostáváme se teda na tu úroveň před ekonomickou krizí. Dále, to už sice 

není  příznivý stav, ale máto vliv na hospodaření města, nečerpáme výdaje v plném rozsahu 

tak, jak jsme předpokládali v letošním roce. Výdaje oproti stejnému období jsou zatím nebo  

K 1.7. byly o 47 mil. nižší. Z toho pak vyplývá saldo mezi příjmy výdaji, že jsme na tom 

oproti předchozímu roku o 177 mil. Kč lépe. Pokud se ale podívám na plnění rozpočtu 

v procentním vyjádření, takže příjmy jsme plnili na 54,5%, výdaje pouze na 34,5%, což znova 

opakuji, není ten příznivý stav. Věřím v to, že největší propad ve výdajích je zejména 

v oblasti investic. Je to dáno i sezónností některých prací, kdy největší investice se právě 

provádějí v období letních měsíců a některé stavby dobíhají teď v tomto období a budou 

propláceny až v následujícím období. Čili počítám taky s tím, že do konce roku se ta výdajová 

částka, zejména v oblasti investic podaří, neříkám na 100%, ale přibližně v tom rozmezí  

90-95% naplnit. Je potřeba taky říci, že ten vývoj daňových příjmů i za měsíce ještě 7. a 8. 

Je pořád stejně příznivý, ale známe to z minulosti, že daňové příjmy mívají někdy v průběhu 

roku značné výkyvy, ale odhadujeme, že ten výsledek k dnešnímu dni kolem 40 mil. Kč plus 

v daňových příjmech by mohl být do konce roku udržen. Velice příznivý je taky stav na 

účelových fondech. My jsme předpokládali nebo takto, k 1.1.2016 to znamená na začátku 

rozpočtového období jsme měli na fondech cca 140 mil. Kč k 31.8.2016 je na fondech  

197,9 mil. Kč, což je velice příznivé, navíc ještě máme i 30mil. Kč z fondu VPA uloženo na 

dlouhodobém účtu, čili zhodnocujeme tímto způsobem i volné finanční prostředky. Co s týče 

hospodářské činnosti, dvě městské organizace mají hospodářskou činnost a to je MRA, která 

v podstatě v té příjmové stránce dosahuje těch předpokládaných výsledků, výnosy celkem za 

MRA jsou ve výši 50,5% za pololetí, horší je to v čerpání, kdy  náklady jsou zatím nebo byly 

ve výši 35,5 %. Tam to je významně právě ovlivněno tou investiční výstavbou, kdy některé 

zakázky MRA se teprve rozbíhají a je předpoklad, že do konce roku by měly být 

zrealizovány. Týká se to především investičních akcí. Hospodářský výsledek u MRA je cca  
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o 11 mil. Kč lepší oproti stejnému období za rok 2015. Další hospodářská činnost je i TSH, to 

je provozování kanalizací, které jsme v rámci investic vybudovali, tam ten stav je podle 

očekávání, má kladný vliv to, že se připojuje stále více těch občanů na kanalizační síť a tím 

samozřejmě rostou i výnosy, to znamená poplatky za používání této kanalizace, jinak řečeno 

stočné. V rozpočtu TSH právě na tuto hospodářskou činnost jsme měli i vyčleněný i příspěvek 

města, protože v předchozích letech provozování této kanalizace bylo ztrátové pro město, více 

jsme investovali do údržby nebo do provozování, méně bylo právě příjmů z toho stočného. 

Ale jak jsem říkal, přibývá těch uživatelů a ta částka těch výnosů se postupně navyšuje. Proto 

jsme i v minulosti dopláceli. Dneska v rozpočtu pro letošní rok byl vyčleněn 1 mil. Kč, který 

dosud nemusel být ale čerpán. Počítám, že pokud bude čerpání i toho příspěvku města, 

nebude to v plné výši jednoho milionu Kč. Všechno.     

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, hlásí se někdo do rozpravy? Měl by ještě finanční výbor říct zprávu.  

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Pěkné odpoledne vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vedení města. Já bych rád tlumočil 

stanovisko FV ZMH. finanční výbor doporučuje schválit usnesení v předloženém materiálu. 

Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, takže bereme na vědomí. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže  končím rozpravu a 

budeme hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 546/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty města a hospodaření 

městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2016, dle důvodové 

zprávy a příloh. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 39. Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 49. – 78. 
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547/14ZM/2016 

14:45hod. 

39. Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 49. – 78. 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Rapant.  

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

bych rád tlumočil stanovisko FV ZMH. finanční výbor doporučuje vzít na vědomí rozpočtová 

opatření č. 49., 50. a 78. Schválit rozpočtová opatření č. 51.-77. A na základě rozpočtových 

opatření č. 49. – 78. schválit tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 

2016. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

a budeme hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 547/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozpočtová opatření č. 49., 50. a 78., dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 51. – 77., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 49. – 78. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města  

    Havířova na rok 2016: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 710 196,56 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 924 108,80 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 37 642,08 tis. Kč 

 

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

 

tř. 4 - přijaté transfery 744 945,68 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 617 361,81 tis. Kč 
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a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 315 582,18 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 831,82 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 27 185,63 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 504,13 tis. Kč 

 

stavební a silniční správní úřad 50,00 tis. Kč 

 

odbor organizační 215 612,50 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 5 954,87 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 271 826,43 tis. Kč 

 

odbor správy a rozvoje majetku  223 973,04 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 79 302,10 tis. Kč 

 

odbor ekonomický 481 560,46 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 8 781,20 tis. Kč 

    b) příspěvky organizacím 301 779,63 tis. Kč 

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

 

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

 

MŠ ČSA 993,00 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 263,00 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 999,00 tis. Kč 

 

MŠ Kosmonautů 799,00 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 382,00 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 197,00 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 1 740,00 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 945,00 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 658,26 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 021,00 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 002,00 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 089,00 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 825,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 819,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 738,00 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 672,00 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 918,00 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 670,00 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 3 928,44 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 3 585,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 621,60 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 4 165,18 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 3 789,22 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 534,64 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 2 885,00 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 3 294,28 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 4 335,24 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 3 695,40 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 3 432,00 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 6 043,38 tis. Kč 
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ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 846,40 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 1 864,94 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 2 764,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 115,40 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 4 067,64 tis. Kč 

 

ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 913,01 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 38 270,44 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 19 316,33 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 39 189,18 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 15 000,84 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 35 446,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 30 820,81 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 37 000,00 tis. Kč 

    III. Financování celkem -92 834,75 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +395 029,74 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -498 194,74 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +10 330,25 tis. Kč 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 40. Rozpočtový výhled města Havířova do roku 2019 – aktualizace 

 

 

548/14ZM/2016 

14:46hod. 

40. Rozpočtový výhled města Havířova do roku 2019 – aktualizace 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Rapant. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak dnes už naposled, stanovisko FV ZMH. FV doporučuje zastupitelstvu schválit usnesení 

v předložené materiálu. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji za informaci. Dál do rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím 

rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 548/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

aktualizovaný rozpočtový výhled města Havířova do roku 2019, dle důvodové zprávy  

a příloh. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 

Bod č. 41. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov   

 

 

549/14ZM/2016 

14:47hod. 

41. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 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:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 
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Přijaté usnesení č. 549/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov“ na projekt 

Podpora služeb sociální prevence 2, mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 

702 18  Ostrava, IČ: 70890692 a statutárním městem Havířov se sídlem Svornosti 86/2,  

736 01  Havířov-Město, IČ: 00297488 dle přílohy č. 2  

 

p o v ě ř u j e  

 

primátora města Bc. Daniela Pawlase podpisem „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Havířov“ 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno.  

Já bych si dovolil vyhlásit přestávku 10 min. poprosil bych předkladatele doplňujícího bodu 

zastupitelstva a to jsou změny v ve finančním a kontrolním výboru, aby zformulovali svůj 

návrh tak, abychom ho mohli odhlasovat na konci programu. Děkuji. 

 

 

 

 

 

PŘESTÁVKA 

 
10 min. 
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55. INTERPELACE 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže dámy a pánoví, vážení zastupitelé, budeme pokračovat v jednání. Poprosil bych o 

prezenci. Takže je nás přítomno 40, můžeme pokračovat v jednání. A máme bod č. 55 

vystoupení občanů a interpelace zastupitelů. Takže dle schváleného jednacího řádu mají 

občané, vystupují jako první. Takže jako první se hlásí pan Miroslav Szop. Obsah interpelace 

je doprava do Dolních Datyň a Bludovic. Takže já mu dávám prostor na jeho interpelaci.  

 

INTERPELACE č. 1        MMH/87 361/2016 

 

Miroslav SZOP, občan Havířova 

………………………, 

Dobrý den pane primátora, vážení náměstci, pane tajemníku, vážení zastupitelé, vážení lidé, 

Jmenuji se Miroslav Szop, jsem předsedou OK pro část Dolní Datyně a má interpelace se týká 

dopravy MHD do městských části Dolní Datyně a městské části Bludovice, kde je předsedou 

OK Ing. Macura, se kterým jsme se shodli na společné interpelaci. Čili v této chvíli zastupuju 

i Bludovice. Obě městské části, Dolní Datyně a Bludovice, jsou v Havířově výjimečné tím, že 

oproti jiným částem města, všechny spoje místní tamní autobusové dopravy, zajišťované 

linkou č. 410, nejedou přes centrum města a k vlakovému nádraží, ale končí na autobusovém 

nádraží. Pro pokračování v jízdě, zejména do centra města, na magistrát a vlakové nádraží, se 

musí občané přemísťovat na zastávku jiné linky a to přes frekventovanou komunikaci 

Těšínská na zastávku Nádraží, a nebo na některou zastávku na stanovišti aut. nádraží. To 

působí problémy nejen postiženým občanům, ale zejména při přesunu dětí do školky a školy 

na kulturní a sportovní akce, bazén apod. Také školka z centra Havířova již projevila zájem 

využít datyňské přírody, až to nebude mít spojeno tam i zpět bez přestupu dětí.  

Paradoxní je, že cestující z autobusu, který je z D. Datyní a Bludovic přivezl, musí z něj na 

autobusovém nádraží vystoupit a pro pokračování v jízdě přeběhnout (pokud to stihnou) na 

jinou zastávku a nastoupit, často do téhož autobusu, kterým přijeli linkou č. 410. Pro 

urychlení řešení bez dalších investic, by v první etapě postačovalo pouhé organizační 

opatření, to je ponechat cestující, kterým návazným směrem autobusu vyhovuje v autobuse a 

vše ponechat bez zásahu do stávajícího jízdního řádu, jen v něm doplnit, kde autobus po 

příjezdu linky č. 410 pokračuje. Toto řešení by překlenulo dobu, než plánovačům tras MHD 

Havířov se podaří zajistit návrh tras bez zbytečných přejezdových km.  

Občané obou městských částí mají většinový názor, že by považovali za vyhovující, jako 

konečné řešení, prodloužení linky MHD č. 410, přes centrum, ke vlakovému nádraží a zpět, 

tak jak linka MHD z D. Datyní jezdila v dávné minulosti, tj. kolem magistrátu města 

k vlakovému nádraží. 

Poznamenávám, že současná linka MHD č. 410 zajišťující dopravu z nejvzdálenější části 

města je nejkratší linkou MHD v Havířově a měří 5 km. Druhá nejkratší linka MHD 

v Havířově měří 8 km (1,6x) a nejdelší linka, bez nutnosti přestupování, měří 20 km. Z 20-ti 

linek MHD v Havířově je linka z D. Datyň přes Bludovice prakticky jediná, která nevede přes 

centrum města, s výjimkou linky Šenova a Těrlicka. Problém narůstá s četnou výstavbou RD 

a růstem počtu obyvatel v obou částech města, tj. D. Datně a Bludovice, kteří opouštějí 

centrum města.  

K písemnému návrhu řešení OK Dolní Datyně, konzultovaném s OK Bludovice, zaujal MHD 

negativní stanovisko a nepřistoupil ani na uvedený návrh bezinvestičního řešení první etapy, 

jak je zde uvedena.  

Záležitost byla projednávána také na zasedání Rozvojové komise RMH dne 15.8.2016, která 

zaujala k návrhu kladné stanovisko a pokud má i rozvojová komise nějaký vliv na rozvoj 
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města, tak ho ocituji: “Rozvojová komise žádá odbor komunálních služeb o projednání 

s ČSAD požadavku prodloužení trasy MHD č. 410 až na vlakové nádraží.“ Požadavek vychází 

ze stále se zvyšujícího zájmu občanů obou částí města. Rozvojová komise navrhuje, aby 

k prodloužení trasy došlo v rámci pravidelné změny jízdních řádů. Zároveň RK doporučila 

seznámit zastupitele s předmětným problémem na jednání ZMH, což teď činím. 

Občané Dolních Datyň a Bludovic, prostřednictvím svých občanských komisí, po dřívějších 

neúspěšných pokusech o řešení, seznamují se situací touto cestou také zastupitele města a 

vedení magistrátu, aby mohli věc posoudit a zvážit případnou angažovanost v řešení této 

negativní výjimečnosti MHD v dopravě občanů, zejména dětí a postižených lidí, z části města 

D, Datyně a Bludovice. Děkuji za pozornost. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, my jsme si samozřejmě bedlivě zapsali vaše podněty, všichni zastupitelé to slyšeli. Já 

sám, je to vlastně společný požadavek OK Dolní Datyně a OK Bludovice já sám jako občan 

Bludovic jsem dobře obeznámen s touto problematikou, takž jak páni náměstci tak vedoucí 

odborů slyšení nějaké požadavky. My se samozřejmě obrátíme na ČSAD jaké by byly 

možnosti, protože samozřejmě ČSAD Havířov je ten správný subjekt. My jako akcionář 

předložíme tento návrh, zda by šlo nějakým způsobem případně prodloužit linky č. 410. 

Hlavně linka č. 410 by šla prodloužit do města a dalších částí třeba směrem k nemocnici. Ale 

samozřejmě nemůžu nic slibovat. Je to záležitost občanských, je to vlastně záležitost ČSAD a 

samozřejmě i našich komisí ve městě, přístupu radních a zastupitelů. Takže děkuji za podnět a 

budeme řešit. Další interpelace je č. 2 pan Otakar Drábek. Obsah je rušení nočního klidu a 

zhoršování životního prostředí. Je tady požadavek, že chce písemně, takže není tady 

požadavek na ústní interpelaci, takže odpovíme.  

Interpelace č. 3 pan Radim Mudra, obsah interpelace odpověď na dopis OPS – oprava bytu na 

ulici Turgeněvova, byt č. 9. Takže mu dávám slovo, prosím. 
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INTERPELACE č. 2         MMH/87 362/2016 

 
Otakar DRÁBEK, občan Havířova 

………………………,

 
 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Interpelace č. 3 pan Radim Mudra, obsah interpelace odpověď na dopis OPS – oprava bytu na 

ulici Turgeněvova, byt č. 9. Takže mu dávám slovo, prosím. 
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INTERPELACE č. 3        MMH/87 363/2016 

 
Radim MUDRA, občan Havířova 

………………………, 

Dobrý den pane primátore, vedení města, vážení zastupitelé, občané města Havířova. 

Přišel jsem zde na jednání zastupitelstva ohledně odpovědi odboru právních služeb co se týká 

forenzního auditu. Nebudu rozebírat forenzní audit, který jsem obdržel, nic méně mám žádost 

na vedení města v dané věci, protože jsem posílal na základě doporučeného dopisu pana 

tajemníka dopis, kde jsem žádal o pět odpovědí plus příloha. Tak mi z těchto odpovědí bylo 

odepsáno jenom na jednu odpověď, to znamená, kdo zadal tento forenzní audit a ostatní byly 

zamítnuty. Já jsem v zákonné lhůtě požádal svého právního zástupce, aby podal odvolání na 

KÚ, což tak učinil a na základě tohoto rozhodnutí jsem potom dostal dopis, samozřejmě 

s přílohou, s obsahem 32 stránkového spisu, který obsahuje vyjádření se k forenznímu auditu. 

Nicméně, když jsem projednával s mým advokátem náklady mého řízení s ním, takže mi bylo 

sděleno, že mám nárok na úhradu těchto nákladů, jelikož dotaz, který jsem obdržel od paní 

JUDr. Kochové, že na základě vašeho upřesnění uvedeného v odvolání, ze dne 13.6. k dotaz 

č. 5 – jaký je konečný výsledek forenzního auditu společnosti Ernst&Young, jsem psal už 

v prvotním dopise, který jsem zaslal na MMH. Takže si myslím, že stejná otázka, která byla 

přílohou mého doporučeného dopisu, kdyby bylo odpovězeno hned, nemusel jsem oslovovat 

svého právního zástupce, aby se odvolával na kraj. Tím mi vznikly náklady, které prakticky 

činí podle advokátních tabulek dva právní úkony po 1000,- Kč bez DPH, to znamená podám 

potom samozřejmě formou právního zástupce žádost na úhradu těchto nákladů.  

Druhý dotaz, když jsem řešil před více jak ¾ rokem problém na Turgeněvové 246 

s nájemnicí, která bydlela v bytě č. 9, Turgeněvova 4, tak mi bylo přislíbeno, když jsem žádal, 

v případě soudního vystěhování jaké činily náklady na opravu daného bytu. Samozřejmě budu 

žádat písemnou formu kolik činily tyto náklady a co všechno se v tom zdevastovaném bytě, 

vybydleném bytě za dva roky udělalo z peněz daňových poplatníků. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji na oba dva dotazy Vám bude zodpovězeno písemně. První věc je samozřejmě 

posouzení vašeho nároku, zda je oprávněný nebo ne a druhý dotaz směřuje na MRA, která 

určitě Vám vyhotoví písemně odpověď.  

Dobře, děkuji. Takže zatím nemám přihlášeného žádného občana, takže já otevírám 

interpelace pro zastupitele. Takže paní zastupitelka Kožmínová. 

 

INTERPELACE č. 4        MMH/87 364/2016 

 

Bc. Ivana KOŽMÍNOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den, pane primátore, kolegyně a kolegové. Mám tři body, jeden je trošku delší a ty dva 

jsou krátké. Obrátil se na mě pan ředitel Kotaška, je to ředitel ZŠ Karolíny Světlé. Týká se 

jeho dotaz, prosba nebo žádost sportovního veřejného hřiště, které je v majetku SSRZ. Pokud 

se nepletu, tak hřiště je otevřeno krátkou dobu, nevím jestli rok a škola ho využívá k velké 

spokojenosti, protože to zvedlo úroveň vyučování. Problém pan ředitel i vyučující, se kterými 

jsem hovořila, je v tom, že na hřiště chodí veřejnost. Teď to nemíním jako problém, že tam ta 

veřejnost chodí, ale vzhledem k tomu, že se uklízí, jestli se nepletu, dva dny v týdnu, co dva 

dny na hřišti, tak každý den ráno musí buď pedagogové nebo zaměstnanci školy zametat 

hromady vajglů, nedopalků. Uklízí tam neustále plastové lahve, uklízí tam skleněné lahve  

od alkoholu. Je bezva, že se to hřiště využívá, ale v momentě kdy se otevřelo, tak 

basketbalové koše se byly zlikvidovány do týdne. Musely se odstranit, protože tam prostě 

nechodí jenom sportovci, ale chodí tam lidi, kteří prostě se tam zašívají, když to řeknu lidově 
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a dělají věci, které by se dělat neměly. Pan ředitel se již obrátil na magistrát a nebylo mu 

odpovězeno, ale je to už nějakou dobu, nevím jestli je to rok nebo jak dlouho nebo půl roku, 

s tím, jestli by se nedalo přihlédnout k tomu, že kdysi na těchto hřištích byli správci, 

předpokládám, že ze SSRZ a dohlíželi na tohle, protože myslím si, že to není malá investice 

města, vzhledem k tomu, že ve městě vzrůstá zájem o sport a je škoda prostě toto prostředí 

pro žáky a nebo pro lidi, kteří opravdu tam chtějí chodit nechat zničit. Bylo mi řečeno, že tam 

v podstatě chodí lidé si zkracují cestu do Kauflandu, takže přes tu drahou dráhu tam chodí 

maminky s kočárkama, ženské v kramflecích, v botech, které prostě na sportovní dráhu 

nepatří. Takže je to taková postupná, pomalá likvidace, která může časem vést k tomu, že buď 

se hřiště zavře nebo se bude za drahé peníze bude znovu opravovat. Takže jestli by se na to 

někdo mohl podívat, a nemohl by o tom popřemýšlet. Dostala jsem i fotky, ale není to nic 

hezkého, nebudu tady dělat promítání, prostě jsou tam hromady vajglů, lahve, urvané koše. 

Takže to je první věc, na kterou jsem se chtěla zeptat.  

Druhá věc, na kterou jsem se chtěla zeptat, na tu nevidím, jo bavila jsem se tady s kolegyní 

Alenou Zedníkovou, protože obě dvě oddáváme a je nás tady více, že vzhledem k tomu, že ve  

městě se dělají obřady na zámečku, mě se to prostředí líbí, ať si říká kdo chce co chce, ale 

v momentě, kdy začne jaro a nebo je léto, podzim a je krásné prostředí, tak lidi hledají, kde 

svatbu vykonat. Povětšinou se dělají v Legendáriu, pokud se nepletu. Já si osobně myslím, že 

třeba prostor tady za Radostí je velice pěkný, neříkám, že teď, když je tam tak kašna, tak jak 

je, ale je to  prostě prostor města, předpokládám a je škoda něco takového nenabídnout. 

Protože si myslím za prvé je to historické, za druhé je to krásné a pro mě, jako pro ženu je to 

romantické prostředí. Tak jestli by nebylo vhodné třeba něco takového nabídnout lidem, když  

jdou do toho a předpokládají, že to je jenom jednou v životě.  

Poslední věc, na tu už jsem se ptala několikrát, protože denně jezdím ke Kauflandu na ul. 

Těšínská a lidi jsou tam prostě neukázněni, chodí přes tu čtyřproudovku, kolikrát tam vidím 

ženské, které tahají děti za ruce, vůbec je nezajímá, že jeden přechod je prostě 50m od nich, 

druhý je na druhou stranu 50m. vidím tam i policisty MP, rozdávají pokuty, což si myslím, že 

je naprosto v pořádku, ale zase teda vím, že rozdávají pokuty jenom na přechodech, když jsou 

na červenou. Neviděla jsem ještě nikdy, že by někoho lapla při přechodu přes ty čtyři pruhy. 

Musím říct, že od čtvrtku do neděle, to znamená, když má Kaufland akce, se tam prostě nedá 

projet. Tam není přechod vyřešený a z mého pohledu je otázka času, kdy prostě se tam něco 

stane.  Tam nejsou přechody, nevím, jak to bude teďka, když se tam dělá to nové nákupní 

centrum, protože tam teda návštěvnost stoupne mnohonásobně, ale já si myslím, že je to jedno 

z nejnebezpečnějších míst pro chodce v Havířově. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, samozřejmě to jsou závažné podněty. Já nedokážu na ně odpovědět samozřejmě 

okamžitě, na část dotaz pan ředitel SSRZ si určitě zapsal. Musíme i s paní náměstkyní probrat 

s odborem školství, jaké by byly možnosti, samozřejmě, co se týče toho nešťastného místa 

kolem Kauflandu, tak vím, že už se tam snad pomalinku blíží do finále, že tam bude už 

obchodní zóna hotová a s tím související opravy komunikace a přechodu, nedokážu teďka 

odpovědět, pořeším, zkusím se s panem ředitelem MP spojit, jestli bychom nějakým, našli 

nějaké řešení, případně dočasné umístění nějakých semaforů u přechodů. Než se to dořeší 

úplně, dala najít. Odpovíme samozřejmě písemně. Nejsem schopen teď já sám něco vymyslet. 

A nebudu tady mlžit nebo lhát nebo si vymýšlet. Dobře, děkuji, pan zastupitel Šimek. 
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INTERPELACE č. 5        MMH/87 365/2016 

 

Mgr. Rudolf ŠIMEK, člen Zastupitelstva města Havířova (HPH) 
Šimek, Hnutí pro Havířov. Na červnovém jednání ZMH došlo k překlopení opozičních a 

koaličních postů. Na červencovém jednání ZMH jsem v úvodu zde vystoupil s tím, že jsme 

nevěděli proč vlastně došlo k tomu, že nejsme už v budoucí koalici. Před tím i po té musíme 

čelit dotazům některých zastupitelů, veřejnosti, spoluobčanů, kteří nám kladou dotazy typu, 

co jste udělali špatně, co jste ukradli, že jste byli vyřazeni. Proto, abychom mohli dále 

fundovaně odpovídat na tyto dotazy žádám vás jménem HPH, pěn primátore, aby jste nám 

písemně odpověděl na náš dotaz kdy, kde, proč a jakým způsobem byla vypovězena koaliční 

smlouva vůči našemu Hnutí pro Havířov. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže ptáte se mě jako primátora na politické věci, takže já Vám mám odpovědět jako 

primátor nebo jako předseda městského výboru KSČM v Havířově, protože obávám se, že to 

není kompetence primátora odpovídat na politické záležitosti. Takže se Vás táži, je to dotaz 

na primátora nebo na předsedu politické strany? 

 

Mgr. Rudolf ŠIMEK, člen Zastupitelstva města Havířova (HPH) 
No je to naše záležitost, já se domnívám, že primátor který zároveň je předsedou jedné 

současné koaliční strany, tak si s tím bude vědět rady. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže Vám odpovím písemně samozřejmě. Paní zastupitelka Georgiu. 

 

INTERPELACE č. 6        MMH/87 366/2016 

 

Mgr. Iva GEORGIU, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 
Dobrý den Vám všem, prosím vás, měla bych dvě takové věci. Jedna je taková konkrétní, 

chtěla bych od vás nějaké vyrozumění nebo, je to teda sice z usnesení tady ze 48. zasedání 

roku 2016 je tam bod 2263 kdy bych mě to nějak jako tomu nerozumím. Je tam dodatek 

k parkovišti na ulici Bezručova a  Hrubínovy ulice, je to dodatečné stavební  práce tam byly 

vlastně ve výši 335 312 Kč bez DPH vlastně schváleny a přitom bylo tam vypuštění 

stavebních prací za 336 062 Kč. Zdá se mi to takové podivné a ještě další věc, totéž ze 48. 

zasedání rady města z usnesení tam bylo MŠ Mládí je tam zase dodatečné stavební práce 

schválený 1 025 476 Kč bez DPH a vypuštěno 406 018 Kč. Je to takové zmatečné pro mě. 

Nerozumím tomu, ráda bych vysvětlení.  

Ale ještě teda takovou druhou věc, je to úplně z jiného soudku. Já jako občanka města se dost 

často pohybuji, protože mám invalidní maminku na invalidním vozíku, dost často se pohybuji 

v prostorách havířovské nemocnice. Vím, že nemocnice není města jako taková tato budova, 

myslím si ale, že by se vedení města mělo nějak zamyslet nad tím, že v podstatě hlavní vchod 

od cesty, bavíme se od cesty od autobusu, kde vlastně přichází gro všech pacientů, nemá 

bezbarierový přístup. Všichni, kdo v podstatě vstupují do nemocnice, jsou jakkoliv tělesně 

postiženi musí vstupovat bočním vchodem. Nemluvím další věci, když samozřejmě někdo 

tam s kočárkem, když je tam maminka, která jde na vyšetření a potřebuje si koupit pro dítě 

třeba jenom limonádu, která je v přízemí, tak se tam zkrátka nedostane. Myslím si, že by 

město mělo jako nějakým způsobem se domluvit s nemocnicí a udělat tam, existují 

jednoduché zařízení různé, které se namontují na schodiště, aby se prostě ten imobilní člověk 

byl schopen dostat z přízemí do toho zvýšeného přízemí, do toho prvního patra. Pokud nechce 
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samozřejmě obcházet celou nemocnici. Myslím si, že autobusy přijíždí spousta lidí, ne každý 

má k dispozici auto nebo taxik.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Určitě, to je důležitá věc. Ale někteří zastupitelé tady na mě pokyvují, že bezbarierovost je 

tam zajištěna. Takže nevím, někteří na mě pokyvují, že něco tam je. Na štěstí, musím zaklepat 

ta nechodím, tak nevím.  

 

Mgr. Iva GEORGIU, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Já tam chodím, prosím vás, jsou tam dvoje takové nájezdní schůdky. Možná, že maminka 

s dítětem, které má 7 kg, 8 kg ten kočárek vytlačí, ale pokud já mám svoji maminku na vozíku 

a pokud je někdo opravdu tělesně postižený, tak tam opravdu nevyjde. Já mám vlastní 

zkušenost, takže já to vím, já tam chodívám často. Pokud tam nebyla v posledních čtrnácti 

dnech nebo třech týdnech změna, tak to nevím, to jsem tam nebyla.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Určitě, já možná využiju přítomnosti pana náměstka hejtmana pro zdravotnictví, že by nám 

třeba k této problematice něco řekl.  

 

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

Paní zastupitelka má pravdu. Nicméně, už připravujeme projekt na přestavbu vestibulu, kde 

součástí toho bude i bezbarierovost. Takže je to otázka, řekněme roku, dvou. Už se na to 

chystá studie. Vyčlenili jsem na to už část prostředků, ještě po té, co se tedy provedly první 

návrhy bude potřeba dofinancovat ty náklady, ty se budou pohybovat možná někde kolem  

6 – 7 mil Kč součástí je celý ten vstupní vestibul, jak je lékárna, zvětší se bufet, takže, máte 

pravdu, bavili jsme se i o té bezbarierovosti, abych umožnili ten vjezd.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji a ještě pan náměstek Šlachta chce odpovědět.  

 

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

Dámy a pánové dobrý den, už jsem se tu zdál zbytečný. Teď bych měl říct pane vedoucí, ale 

já řeknu pane vedoucí seďte. Pokusím se odpovědět. Paní Georgiu, Váš dotaz byl naprosto 

správný a já ho hodnotím, že jste si toho všimla. Je vidět, že se díváte na investice města. 

Víte, ale věc se má asi následovně. Více a méně práce vznikaly a vznikají a budou vznikat při 

realizaci projektu. Není to sice pozitivní jev, přesto se jim ale nepůjde vyhnout. Vznikají ze 

subjektivních důvodů, kde musí nastoupit důsledná kontrola ze strany investorů, ale taky 

vznikají objektivní příčiny, jsou jejich důsledkem. Konkrétně MŠ Mládí, kde jste říkala,  

že více práce byly 1 025 000 Kč bez DPH navíc a na méně práce 440 tis. Kč. Tam byl 

hlavním problémem projekt, který neobjevil vlastně stav střechy, která se opravovala. To 

nebylo, jak bych to řekl, v silách nikoho, aby před projektovou prací objevil stav této střechy. 

Další více práce a méně práce se nám objevily v MŠ na Přímé, kde více práce dělaly 17 tis Kč 

méně práce 49 tis. Kč to znamená, jestli se tam ušetřilo 32 tis. Kč a to důslednou kontrolou 

zhotovitele investičním odborem. Podívejte se, já bych teď mohl Vás zahltit technickými 

parametry, ale myslím si, že to by tak bylo asi na půl hodinky s tím, že kdyby jste ty technické 

parametry vyžadovala, odpovím Vám písemně. Stačí tak odpověď, prosím Vás?  Děkuji Vám.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, takže odpovíme písemně. A dále se hlásí paní zastupitelka Kočí Palkovská.  
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INTERPELACE č. 7         MMH/87 367/2016 

 

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

Dobré odpoledne ještě jednou. Chtěla bych požádat o jednu věc. Už tady byla zmínka o 

kuřácích. Taky  se zmíním o této problematice. Navštívili jsme s dcerou nebo s rodinou letní 

kino v letošním roce. To, že vstupné na dětský film stojí 120 Kč bez ohledu na to, že dítěti je 

třeba tři roky a loni to stálo 30 Kč, to bych až tak neřešila. Máme možnost podívat se na 

internet a zvolit si, jestli to jsme schopni akceptovat nebo ne. I když si myslím, že možná pro 

některé rodiny, pokud přijde čtyřčlenná rodina a zaplatí 480 Kč za dětskou animovanou 

pohádku, tak je docela dost. Tak možná by nebylo špatné aspoň ty děti zohlednit. Ale druhá 

věc, která mi vadí je ta, že tam přijde čtyřčlenná rodina, zaplatí si 480 Kč za dětský 

animovaný film a ze všech stran těm dětem kuřáci kouří přímo do obličeje. A neuděláte nic, 

protože je tam samozřejmě kouření dovoleno. Takže bych chtěla požádat, jestli by bylo 

možné v příští sezóně opravdu alespoň v době dětských animovaných filmů toto zohlednit. 

Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, chci se zeptat, jestli paní ředitelka MKS chce reagovat. Ano chce, takže jí dávám 

slovo. 

 

Mgr. Yvona DLÁBKOVÁ, ředitelka Městského kulturního střediska Havířov 

Dobrý den vážený pane primátore, vážení zastupitelé, vážení přítomní. Dovolila bych si 

vyjádřit se k výši vstupného v loňském roce, kdy bylo vstupné 30 Kč nabízelo letní kino 

pouze archivní snímky, kdy bylo možno promítat pouze z filmového pásu. V letošním roce 

poprvé naše letní kino promítalo s technicky digitální projekcí, kdy jasně cenu vstupného 

stanoví distributor a my nemáme oprávnění snížit výši vstupného oproti tedy určení 

distributora. Pokud bychom snížili výši vstupného, muselo by to naše město doplácet ze 

svého rozpočtu. Tolik teda vysvětlení kolik stojí film, byť tedy na dětské představení. Areál 

letního kina je plně otevřený, je s kapacitou pro 2000 diváků, jestliže navštíví letní kino 250 

návštěvníků, myslím si, že je prostor i pro kuřáky. Tolik naše vysvětlení. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, samozřejmě se tímto problémem budeme zabývat a odpovíme písemně. Pan zastupitel 

Baránek. 

 

 

INTERPELACE č. 8        MMH/87 369/2016 

 

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

Dobré odpoledne dámy a pánové, ještě jednou, tuším, že to bylo červencové zastupitelstvo, 

kdy zde vystupoval pan, jež se dotazoval na bližší podrobnosti ohledně vyúčtování HTS, a.s. 

nicméně on měl jednu nebo zmínil jednu záležitost, jež se mi zdá strašná a rád bych ji tady 

zmínil. Protože říkal, že se bojí docházet na zastupitelstvo skrz ty rámy a bezpečnostní 

opatření. Mně by za A) zajímalo, jak dlouho tato akce bude trvat, kolik stojí náklady na toto 

opatření město Havířov a za třetí pokud se tedy ti občané bojí sem docházet, což je teda pro 

mě věc poměrně dost strašná, chci se zeptat, zdali by bylo možno udělat on-line vysílání 

zastupitelstva a jaké kroky se v tom musí podniknout, aby toto bylo umožněno. Děkuji. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, samozřejmě zodpovíme písemně, co se týče on-line vysílání, tak myslím si, že já s tím 

osobně nemám problém, ale nevím, jak z technického hlediska je to problém. Co se týče těch 

bezpečnostních rámů, já myslím, že ta diskuse měla zaznít, když se schvaloval Jednací řád. 

Protože jste si to tam schválili. Takže v tuto chvíli je to už diskuse jako bezpředmětná 

trošičku. Nicméně já vám na tyto věci odpovím písemně.  

Paní zastupitelka Olšoková. 

 

INTERPELACE č. 9        MMH/87 370/2016 

 

Bc. Alena OLŠOKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Dobrý den všem, potřetí i nově příchozím. Já jsem tady opětovně se svým apelem na bývalé 

kolegy pana Bureše, pana Hrabčáka a paní Tomaniecovou, aby složili své zastupitelské 

mandáty a důvody snad už uvádět ani nemusím. Nebudu je opakovat. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Bureš. 

 

Bc. Ivan BUREŠ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Dobrý den všem v sále. Takže, mě volili lidé, nevolili mě ANO. ANO vytvořilo nějakou 

kauzu, která není pravdivá, mám tady vyhodnocení z policie i z MRA. Jestli se někdo chce 

přesvědčit a přestat už tady ten hon a tu štvavou kampaň proti mně, tak už by jsem byl rád, 

kdyby to skončilo a rád předložím všem důkazy, které říkají, že jste si to všechno na mě 

vymysleli. Děkuji Vám.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dál, hlásí se někdo do interpelací? Takže poslední možnost. Nikdo se nehlásí, takže já 

končím interpelace a budeme pokračovat v jednání. Bod č. 42 Rekonstrukce objektů na ulici 

Mánesova a Lidická pro potřeby Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace 

 

 

500/14ZM/2016 

16:33hod.  

42. Rekonstrukce objektů na ulici Mánesova a Lidická pro potřeby  

      Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace   
 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. záměr rekonstrukce objektu bývalé Základní školy Mánesova v Havířově na domov se 

zvláštním režimem 

2. záměr částečné rekonstrukce objektu LUNA na ulici Lidická v Havířově, příspěvkové 

organizace Domova seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem Jaroslava Seiferta 14/1530, 

Havířov-Město  
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p o v ě ř u j e  

 

1. odbor správy a rozvoje majetku zahájením projektových prací na rekonstrukci objektu  

bývalé Základní školy Mánesova v Havířově  

       Z: vedoucí OSRM 

                T: 9/2016 

2. odbor správy a rozvoje majetku aktualizací projektové dokumentace rekonstrukce objektu  

LUNA 

                Z: vedoucí OSRM 

                T: 2018 

u k l á d á  

 

odboru správy a rozvoje majetku, v souvislosti se zajištěním realizace rekonstrukce objektu 

bývalé Základní školy Mánesova, zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 9 v roce 2017 

částku odpovídající nákladům projektových prací 

 

                                                                                                                 Z: vedoucí OSRM 

                T: 10/2016 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní zastupitelka doktorka Halíková. 

 

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

Vážené dámy a pánové, dobré odpoledne ještě jednou. Domnívám se, že bod, který právě pan 

primátor otevřel patří k těm velice důležitým v bohatém programu dnešního jednání našeho 

zastupitelstva. Je tomu tak proto, že všichni víme, že skladba obyvatelstva v našem městě 

zdaleka není příznivá, že přibývá seniorů a ubývá občanů tohoto města. Tím, že přibývá 

občanů v seniorském věku, rostou tak, skoro se mi chce říci, geometrickou řadou požadavky 

na sociální služby nejrůznějšího charakteru, včetně sociálních služeb pobytových, jejíchž 

součástí jsou oba objekty, o kterých dnes v bodě č. 42 jednání našeho zastupitelstva máme 

rozhodnout. Nechci dlouho zdržovat, jenom malinkou rekapitulaci. Pokud jde o objekt na 

ulici Lidické, byl postaven v 60. možná v 70. letech minulého století, patřil tehdy Okresnímu 

úřadu, pak jeho správu převzal kraj a posléze po změně příslušných sociálních zákonů jsme 

rozhodli v tomto zastupitelstvu, že je to zařízení, které poskytuje sociální bydlení zhruba 

dvěma stovkám našich spoluobčanů a proto bude dobré, abychom ho převzali do správ našeho 

města a starali se o ně. Zastupitelstvo tedy rozhodlo a toto zařízení bylo na město Havířov 

z kraje bezúplatně převedeno. Slouží svému účelu dodnes. Druhým objektem, o kterém 

budeme dnes hovořit, je bývalá Zvláštní škola, jak jsme si zvykli ji nazývat, na ulici 

Mánesové. Tuto základní školu její uživatele opustili, zřizovatelem byl kraj, rozhodl o 

přemístění tohoto zařízení na Šumbark a po několika opakovaných jednáních jsme tento 

objekt jsme tento objekt do majetku města za nemalé peníze koupili. Vedení města hledá, 

hledalo využití tohoto objektu a opakovaně jsme o něm na jednáních našeho zastupitelstva 

rozhodovali. Zájemci, kteří přišli s návrhem na využití tohoto objektu nebyli, připomínám, 

ochotni zaplatit, ani podstatnou část kupní ceny, kterou jsme jako město tenkrát za tento 

objekt dali. Pane primátore prosím o prodloužení času na debatu. Pokusím se být stručná. 

Takže ZMH rozhodlo, že tehdy jsme neposkytli objekt zájemcům a objekt tedy nadále je 

nevyužíván. Město nechalo zpracovat studii o jeho možném využití a dnes máme tedy 
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rozhodnout o tom, abychom zadali z rozpočtu příštího kalendářního roku studii na využití  pro 

domov důchodců se zvláštním režimem. Domov důchodců se zvláštním režimem nebo domov 

seniorů, jak se dnes správně říká, omlouvám se, je jistě zařízení velice potřebné a v našem 

městě jednoznačně chybí. Potud tedy naprostý souhlas a potvrzení potřebnosti začít pracovat 

na tom, abychom do budoucna takovéto zařízení ve městě měli. Současně ale vznikl 

v letošním kalendářním roce, už na jeho počátku, problém s tím, jak se vlastně měnily sociální 

zákony a jak tedy se vyskytl požadavek na řešení rekonstrukce objektu LUNA na základě 

požadavku na vyřešení zejména tedy požárních předpisů. Je mi trošku líto, že bývalý pan 

náměstek, protože současné paní náměstkyni nemůžeme v tomto směru vyčítat nic, je ve 

funkci chvilku, ale že bývalý pan náměstek, podle mého názoru, pane kolego Vachtarčíku, 

musel jste o problému vědět, zastupitelstvo nebylo informováno a kroky, které se mají řešit 

máme na jednání ZMH až dnes, tedy téměř v závěru roku 2016. V návrhu na usnesení vedení 

města, rada města předkládá návrh na řešení obou objektů. Já jsem hluboce přesvědčená o 

tom, že tento návrh je naprosto správný, že je v souladu i s tím, co nám říká plán rozvoje 

sociálních služeb ve městě Havířově. Ale s čím už jsem trošku méně spokojena je skutečnost, 

že návrh na usnesení nerespektuje v plném rozsahu doporučení, které vychází z komise pro 

plánování sociálních služeb. V návrhu na usnesení mi schází skutečnost, že podle všech faktů, 

které máme uvedené v podkladových materiálech se nepočítá se zapojením do rozpočtu 

částky potřebné na zahájení rekonstrukčních prací na domově seniorů na ulici Lidické. 

Dovolím si proto navrhnout, abych už dlouze nezdržovala naše jednání doplnit o tyto 

skutečnosti návrh na usnesení. A sice v části pověřuje v bodě 2 doplnit za aktualizaci 

projektové dokumentace slovo „zahájení“ a dále doplnit v části ukládá text „ v souvislosti 

s částečnou rekonstrukcí  LUNA na ulici Lidické v Havířově zapracovat do návrhu rozpočtu 

výdajů OJ9 na rok 2017 částku odpovídající rekonstrukci bloku C a části bloku B objektu 

LUNA tak, jak jednotlivé odbory a jednotlivě zainteresovaní doporučují našemu ZMH podle 

podkladových materiálů. Text mám v písemné podobě pane primátore, předám do návrhu 

usnesení a prosím, aby o něm bylo hlasováno. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, takže poprosím našim zapisovatelkám, ať se to potom zobrazí o čem budeme 

hlasovat. Hlásí se pan náměstek Heczko. 

 

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

K návrhu paní Halíkové, bych chtěl sdělit toto. Jsme před přípravou rozpočtu na rok 2017 a 

podle i těch příznivých informací o plnění rozpočtu letošního roku vám můžu garantovat, že 

nebudeme mít finanční prostředky, abychom mohli realizovat současně jak Mánesovou, tak 

Lidickou. To znamená LUNU a ZŠ, proto je zde uvedeno v návrhu usnesení v bodě pověřuje 

odstavec 2, že se má zahájit nebo OSRM aktualizovat projektovou dokumentaci a je tam 

termín 2018, aby ta aktualizace byla připravena, protože počítáme, že v roce 2018 zahájíme 

rekonstrukci ZŠ Mánesova, která bude předpokládáme, že to bude v hodnotě kolem 200 mil. 

Kč a následně pak i v dalších letech po vybudování ZŠ Mánesova a přestěhování klientů 

z LUNY na Mámesovou, to znamená těch imobilních, zahájit v následných letech pak i 

rekonstrukci nebo úpravu toho střediska LUNA. Skutečně vám mohu říci, že nebudeme mít 

finanční zdroje na to, abychom mohli současně financovat obě dvě stavby najednou. Protože  

i LUNA dneska je to taky v hodnotách 150-200mil. Kč po úpravě té nebo aktualizaci té 

dokumentace to bude možná částka nižší, pak v prvním kroku Mánesova, v druhém kroku 

LUNA, pokud nebudou vyhlášeny nějaké dotační tituly právě do té oblasti sociálních služeb.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Pan zastupitel Vachtarčík. 
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Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Zastupitelstva města Havířova (HpH) 

Já jsem původně se chtěl zeptat pana Heczka právě na způsob financování obou plánovaných 

akcí, vzhledem k tomu, že mi odpověděl, tak tohle už stáhnu. Zároveň ale využiju toho, že 

jsem byl zmíněn v proslovu paní poslankyně. Musím říct, že vůbec tomu příspěvku 

nerozumím, neboť my jsme případ ZŠ Mánesova řešili ve vedení města řekl bych nonstop ten 

rok a půl. A je smutné, že paní poslankyně si to nezjistila ve vlastní straně, že celý rok a půl 

bylo v podstatě předloženo, že dokud neseženeme příslušný dotační titul, tak na to město 

prostě nemá. Nehledě na to, že teda, když už to bylo zmíněno, za našeho působení jsme 

nechali vypracovat studii na zhotovení úplně nové budovy v areálu Mánesové, takže považuju 

toto napadení za neprosto neopodstatněné. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan náměstek Šlachta. 

 

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

Ještě jednou dobrý den, já se budu možná trochu opakovat. Každopádně, paní poslankyně 

Halíková, se kterou můžu souhlasit na 50%, i když většinou s ní souhlasím na 100%, tentokrát 

budu muset oponovat. Opravdu 200 mil. za Mánesku a 100 mil. Kč za LUNU, to je 300 mil. 

Kč, to jsou dva rozpočty města. Na to nemáme a nejsme schopni to najednou dělat. Tak jak už 

říkal pan náměstek Heczko, já bych se vrátil k panu Vachtarčíkovi. Asi nestačí rok a půl, já 

jsem dva měsíce a za dva měsíce to je tady a musíme to udělat. To je věc, která nejde 

odkládat. To nejsou chodníky, to nejsou parkoviště, to jsou staří lidé, kteří nám dneska trpí 

z důvodu toho, že se přebralo kdysi nějaká budova, která neodpovídá bezpečnosti, takže 

rozhodnutí je tu jasné, 2017 projektová příprava, 2018 zhruba 8. měsíc zhruba začít stavě t 

Mánesovou. S tím, že přestěhujeme na Mánesovou 140 ležáků a z LUNY prozatím uděláme 

obyčejný penzion pro seniory kde nám nadbude 140 míst. To je prozatím všechno, ale v roce 

2018 a 2019 zainvestujeme po 100 mil. Kč do těchto věcí. Nebo do Mánesovy. V tom případě 

bude rozpočet města maximálně zatížen, musíme ubrat na chodnících, na parkovištích, na 

školách, protože to někdo před rokem a půl zanedbal. Já jsem tady nebyl, ale jedná se mi o to, 

aby jednoduše tenhleten problém se vyřešil. Dneska máme asi 900 zhruba žádostí, protože se 

hovoří pořád o milionech o tom a přitom jsou to s prominutím všechno hausnumera. 

Kompletní výsledky ještě nemáme asi 900 žádostí, z toho zhruba 200 a něco je na zvláštní 

režim, 700 je na penzion umístění. Takže v tom případě asi něco vyřešíme, ale nebude 

všechno. Máneska bude mít jedinou výhodu, která je a to znamená tzv. pavilonový systém, 

máme tam naše pozemky, jsou obrovské, kdy můžeme Mánesku rozšiřovat dál, udělat tam 

park, hned vedle má pan Černý svoje zařízení sociální, je tam nemocnice a vůbec nic se 

nestane, když z LUNY bude, jak říkám ještě jednou penzion. Všecky takové ty věci, že tady 

je uzavření střediska LUNA s vystěhováním 184 uživatelů já beru jako strašáky. To jsou 

strašáky někoho proti něčemu. Pracujme, nestrašme se a výsledek nám ukáže kdo měl pravdu. 

Já myslím, že to je všechno. Pokud by jste měli na mě ještě nějaké dotazy, pracuji kolem toho 

intenzivně 2 měsíce, vím o tom asi všechno, rád odpovím.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Vachtarčík. 

 

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Zastupitelstva města Havířova (HpH) 

Jenom jednoduchý dotaz. Z důvodové zprávy vyplývá, že všechny tyto manévry, které jste 

popsal, pane náměstku, tak za minimálně 300 mil. vznikne 40 nových lůžek pro seniory. 

Rozumím tomu dobře? Mám si to vydělit, abych nahlas řekl částku na jedno lůžko? A druhá 

věc, pokud se nám jedná o tenhleten počet, tak všichni víme, že  tady s velkou pompezou 
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otvíral soukromý domov pro seniory GRANDPARK  který má jistě nenaplněnou kapacitu a 

jedna z variant je využít „už hotové lůžka“ nad tím jsme se nezamýšleli? 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan náměstek Šlachta, chce odpovědět? 

 

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

Já se omlouvám, možná jsem špatně se vyjádřil. Otvírá se 140 nových míst na Mánesce. Tak 

je ještě tak, většina tlačí do toho, že opravíme LUNU za 200 mil. nezískáme vůbec nic, ani 

jedno místo navíc, akorát uděláme tak, že LUNA schválí hasiči a schválí bezpečnostní věci, 

nic víc. Ale ani jedno místo navíc. Když za ty samé peníze opravíme Mánesku, získáme 140 

míst a na LUNĚ nemusíme opravovat nic, bude to zvláštní účel, kde dveře 60 nebo 80 budou 

vyhovovat. Takže to je to 140 míst, pane náměstku.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Plawny. 

 

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

Všichni ví, že já úplně nejsem příznivcem stavění pobytových zařízení a myslím si, že tak jak 

to teď v Evropě chodí, tak na to žádný dotační program nebude vypsán a takže to zbyde na 

město. Ale v pořádku, to že se má Mánesovka spravit s tím určitě souhlasím. Nic méně 

některé věci mi úplně nesedí. Pane náměstku, Vy jste teď říkal opakovaně 146 míst, v té 

důvodové zprávě je napsáno 116 míst. Je to 50 míst rozdíl. Což není málo. Takž jestli krátce, 

co je pravda. A pokud počítám s těmi 116, já teď možná malá pochvala bude, spočítám si těch 

200 mil. tak tam to jedno místo vyjde na 1 750 tis. Kč, což je pro mě asi přijatelnější než, to 

co je v HELIOSU, kde jsme se dostali na nějakých 2 600 tis nebo kolik. Ale chci podotknout 

že MPSV doporučuje správnou cenu jako přijatelnou 1,5 mil. ale nicméně já beru, že  

rekonstrukce může být někdy dražší než stavba na zelené louce, takže tady bych řekl, že ten 

1750 mil není tak hrozný, pokud se dodrží. Chtěl bych upřesnit ten počet.  

 

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

Ještě jednou a už ne, protože já už jsem z LUNY až nemocný. Já jsem zapomněl ještě panu 

Vachtarčíkovi odpovědět na GRANDPARK, ano tam jsou volná místa, nabídnul nám je teď 

momentálně za 8 tis. Kč měsíčně, když budeme doplácet, kdy my dneska doplácíme 4 tis. Kč 

na jednoho seniora. Ano ty čísla jsou zvláštní, protože je píše ten, kdo o tom nic neví. Někdy 

mi to tak připadá. To jsou opravdu hausnumera, teď jsem to řekl. Každý tady háže 200 mil, 

116, 140 atd. atd. Dejte mi ještě 14 dní, protože pátrám. Dneska vím, že už je dneska udělaná 

studie, kde těch 140 míst je. Někdo mi  to zapřel. 2 měsíce pátrám, někdo mi to zapřel, někdo 

mi neřekl, že je studie na 140 míst, kde jsou vyjádření odborníků, sociálních věcí já nevím co 

všeho. A nevím proč. Já tomu nerozumím. Jsou věci, které jsou mezi nebem a zemí, kterým 

ani já nerozumím. Věřte tomu, že budu šťastný, když půjdu a v roce 2019 zaklepu, že je to 

postavené. To je všechno. Já už celkem, když ještě nějaký, tak odpovím písemně.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Vachtarčík. 

 

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Zastupitelstva města Havířova (HpH) 

Já jenom takové přání nahlas. Pevně věřím, že stejně intenzivně se bude hledat stejně vysoká 

dotace pro mladé případně pro produktivní generaci, na které by ten Havířov měl jednou 

stavět anebo se opravdu dočkáme toho, co jsem zaslechl na školské komisi, že Havířov bude 
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jenom noclehárna. Poslední poznámka, já jsem teda si nevšiml a chci se zeptat, jestli došlo 

k nějakému přerozdělení kompetencí, protože je zvláštní, že se baví bývalý náměstek pro 

sociální rozvoj o problematice se současným náměstkem pro hospodářský rozvoj, tak jsem  

se chtěl zeptat paní náměstkyně, jaký má ona na celou věc názor. A nebo pouze předkládá 

materiál, který jí nadiktoval někdo jiný. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro sociální rozvoj (ČSSD) 

No, materiál mi nenadiktoval nikdo jiný, protože spoustu jednání jsme měli ohledně 

rekonstrukce LUNY, tím to vlastně i začalo, vzhledem k těm bezpečnostním věcem, které tam 

jsou nevyhovující. Ale ta LUNA a i rekonstrukce Mánesovy školy nespadají jenom tím, že 

vlastně se jedná o seniory, což je strašně důležité, ale jedná se hlavně o investiční, dost 

důležitou investiční akci, která se nevyřeší sama a kterou vidí dobře pan náměstek Šlachta.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já si vezmu slovo, než dám slovo panu zastupiteli Šimkovi. Všechno, co tady zazněklo má 

hlavu a patu, jde o to, že skutečně finance města jsou nějakým způsobem omezené. Dokážu si 

představit jak rekonstrukci LUNY, tak si dokážu představit rekonstrukci Mánesovy školy 

dokonce. Pan ředitel Dlábek mi potvrdí, že existoval i projekt na rozšíření na Seifertce, na 

Heliosu o vlastně část střediska, které tam má ASTERIX ,bývalý Mladý technik. Když si to 

spočítáte na čisto, 200 mil LUNA 200mil. Máneska, případně , kdybychom chtěli ještě rozšířit 

HELIOS, to máte možná dalších 200 mil. a všechno to jsou potřebné peníze. Jste na částce 

600mil a to prostě toto město neunese .já obecně si myslím, že je velkým problémem ne u nás 

ale  v EU, která odmítá financovat seniory, víceméně se EU postavila k tomu tak, že senior 

má mít našetřeno několik milionů, aby se o něho postarala jeho rodina. To je scestná filosofie, 

místo toho se dávají peníze na měkké projekty, které nemají smyls. Takže víceméně seniory 

hodila EU přes palubu já říkám. Nejsou dotační tituly. Samozřejmě spíš se preferujou 

nízkoprahá, malá zařízení, nepreferujou se velká zařízení, což já chápu, že je lepší jít do 

menších zařízení, kde je ta péče dejme tomu rodinnějšího tipu. Přesto jestli že skokově vám 

zestárne obyvatelstvo ve městě a i z hlediska efektivnosti a nákladů jsou lepší velká pobytová 

zařízení. Bavme se tady do počtu 150 velkokapacitní nějaké zařízení v řádech tisíců je 

naprostý nesmysl, ale myslím si, že tyhle středně velikosti jsou únosné a jsou bych řekl 

finančně nejefektivnější. Ale čistě se tady bavíme o financích. Já chápu návrh paní 

poslankyně, ale chápu i pohnutky pana náměstka, nemám na to peníze a my se tady víceméně 

dohadujeme, jestli to chceme najednou nebo po částech. To je celý problém, jako. Víme 

všichni obecně, že potřebujeme ty zařízení. Takže to by byl jenom takový komentář.  Ať se ta 

diskuse nesklouzne někam, kde nemá. Protože bavíme se tady o našich spoluobčanech o 

potřebách a hledejme kompromis, mělo by to být napříč politickým spektrem a ne že budeme 

prostě jeden hot druhý čehý. 

Pan zastupitel Šimek 

 

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

Doufám, že vystoupím dnes už naposled. Samozřejmě souhlasím s tím, že je velice potřebné 

v Havířově takový další nějaký objekt pro seniory vybudovat. To myslím, že budeme 

souhlasit všichni asi. Ale nicméně i pan náměstek Šlachta, který intenzivně 2 měsíce  pracuje 

na této záležitosti sám říká, že se v tom moc nevyzná, že tady lítají hausnumera, 200 mil a 116 

míst a 146 míst. A pracuje na tom tedy intenzivně 2 měsíce a my máme tento materiál, který 

je velice rozsáhlý a do rozpočtu města bude teda velice zasahovat, máme na tento materiál 

jenom 10 dní. Já navrhuji, abychom tyhlety všechny věci, které jsou nejasné upřesnili, 

materiál odložili a vrátili se k tomu za dva měsíce.  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan náměstek Šlachta. 

 

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

Nemůžeme to odkládat, pane Šimek, ten důvod je takový, že když to odložíme, tak ten 

byrokratický systém, který je nezvládne tyhlety věci, abychom začali 2018 na tom pracovat. 

Já vám akorát můžu slíbit, že za 2 měsíce, na příštím ZMH budu vědět všechno a řeknu ty 

hausnumera se vymažou, budou tam jasné a konkrétní čísla. To už jsem byl jednou napaden, 

budu odpovídat panu Vachtarčíkovi, že  překračuji pravomoc. Ano, někdy jo. A já vám řeknu, 

že pokud to bude dobrá věc, tak ji budu překračovat, ale vzhledem k tomu, že mám na starosti 

investice, tak se samozřejmě se sociálními věcmi musím radit a musím říkat, jaké možnosti 

jsou. Protože oni mají velké oči a já mám malé peníze. Co se týče mladých, tak vám řeknu 

ano, město by mělo být mladých. Já bych to strašně chtěl. Ale víte proč stavíme ty domovy? 

Protože vy mladí jste se přestali starat o své prarodiče, o své rodiče. Nechali jste je napospas 

této společnosti, nestaráte se o ně. Proto jsou ty domovy, jináč b mohly být doma. Víte, ještě 

nedávno tady jste třeba zastavili ne jen LUNU, vy jste zastavili například nádraží. Odjeli, ti 

mladí architekti, odjeli do Prahy a dneska my ty rodiče nosíme na vozíkách na nástupiště. A 

tak to asi s váma je. Chápu, že jste mladí, že chcete žít, ale splňte si svoje úkoly. Děkuju.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan zastupitel Plawny. 

 

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

Budu asi s panem Šlachtou částečně souhlasit, ale to je odpověď na to, co říkal pan primátor. 

Ono totiž EU nehodila přes palubu seniory, ona podporuje právě to, aby se o ně mohly starat 

rodiny co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, to znamená podporují terénní služby a na to 

v Havířově poměrně zapomínáme. Nic méně, já jsem si to počítal. Vy jste říkal pane 

náměstku, že v GRANDPARKU by muselo město přispívat 8 tis. Kč na jednoho klienta 

měsíčně. Teď jsem si zjistil, je tam 60 volných míst, kdyby to ročně vyšlo město na 5 760 tis. 

Kč. spočítejme si, kolik let by jsme mohli za 100 mil. Kč platit někde 60ti klientům ihned.. to 

jsou jednoduché počty a nemuseli bychom… je tady ještě jedna věc, mluvíme o 300 mil. Kč, 

ale já bych rád slyšel, možná, snad nám to příště řeknete, kolik nás to bude potom ročně stát 

ten další domov seniorů. Protože to bude mandatorní výdaj, ten nebude malý… bude 

samozřejmě odhaduju v desítkách mil. Kč ročně.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já možná odpovím co se týče GRANDPARKU, máte určitě pravdu, ale na druhou stranu 

víme, jak je GRANDPARK koncipován. My poskytujeme našim seniorům opravdu 

nadstandardní služby a co se týče i ubytovacích služeb. Skoro, to by řekl pan ředitel přesně, 

má HELIOS prakticky jsou jednolůžkové pokoje, LUNA to samé, pak máme samozřejmě 

manželské páry, které žijou spolu. Ale GRNDPARK si uvědomme, jsou i trojlůžkové pokoje 

a myslím si, že to není ten správný šálek kávy, který by jsme chtěli pro naše seniory ve městě. 

Myslím si, že trend by měl být samostatný pokoj pro seniora tak, aby měl své soukromí, 

myslím si, že si to zaslouží. To je ale věc koncepční. Samozřejmě je to všechno o penězích. 

Výnosnost takového potom, tam se sledujou čistě ekonomické zájmy, to si musíme uvědomit, 

aby se to vyplatilo, proto jsou dvoulůžkové, třílůžkové, čtyřlůžkové pokoje, protože ty platby 

se soustřeďujou, takže výnos z jednoho pokoje je plně někde jinde. Mi je celkem trapné, že se 

musí v těchto záležitostech mluvit o ekonomické výnosnosti, ale to už je bohužel dnešní doba. 

To já říkám, my jsme sociálním městem, tak bychom měli budovat zařízení na takové úrovni, 

abychom zajistili důstojné stáří. Myslím si, že v tomto ohledu ten 1,75 mil. Kč na jedno lůžko 
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si myslím naší občané, kteří toto město postavili, zaslouží a nebudu na to za sebe hledět. Pan 

zastupitel Martinek.  

 

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

Já bych chtěl jenom říct, že se jedná o záměr, to znamená, že ta konkrétní čísla budou 

předložená a na základě nich se budeme rozhodovat. Pokud se teda nerozhodneme o žádném 

záměru, tak se nestane nic. Nerozhodneme se ani pro LUNU ani pro Mánesku, takže opravdu 

je nejvyšší čas s tím něco dělat. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, paní zastupitelka Kožmínová.  

 

Bc. Ivana KOŽMÍNOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Pan náměstek Šlachta už vlastně řekl to, co já jsem chtěla říct. já jenom k tomu chci dodat to, 

co cítím, že Havířov bohužel patří k městům sídlištního tipu a to od svého vzniku, tak jako 

různá sídliště v Praze, proto se od začátku říká, že to jsou noclehárny, bohužel. To tak prostě 

k šachtám a k tomuto prostředí patří. Protože pracuji dlouhé roky s mládeží vím, že je nutnost 

podporovat ne jenom sport, kulturu, vzdělání, všechno, aby děcka, mládež, studenti zůstávali 

ve městě a cítili hrdost, že tu chcou zůstat. Na druhou stranu, jestliže současná doba a 

neříkám, že to je poslední roky, to trvá bohužel déle, nenaučila lidi, aby se postarali o své 

rodiče, tak potom je morální povinností aby se postarala společnost. O tom, jestli se někdo o 

rodiče postará nebo ne, ať si přebere, jestli je to o tom, že nechce, necítí tu zodpovědnost nebo 

na to nemá peníze. Ale říkat teď, že mládež doplácí na to, že tu máme staré lidi… já si 

myslím, není mi 20, takže za pár let taky budu patřit do této kategorie, věřím tomu, že se o mě 

postarají rodiče, tak jak se starám já o své, ale pokud ne, tak budu ráda, když nebudu někde 

pod mostem nebo nebudu sedět u Kauflandu, ale že třeba přijdu a dostanu nějakou možnost 

bydlet v takovém zařízení.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já možná bych ještě doplnil, že musím zase na obranu těch mladých… ne vždy jsou 

podmínky takové, že se můžou postarat o rodiče, dnešní doba je taková, že a vím jaké to je se 

zaměstnaností, tak mnozí lidé musí za prací odejít z tohoto regionu a rádi by se například 

postarali o své rodiče, ale bohužel dnešní zaměstnavatelé asi na prarodiče svých zaměstnanců 

ohledy rozhodně nemají. Na druhou stranu i zařízení tohoto typu jsou potřebné, protože ano, 

je potřeba se postarat o vlastní rodiče, ale pokud jsou to lidé, kteří jsou opravdu v pokročilém 

stádiu Alzhaimrových chorob, to je 24 hodinová péče a pan ředitel mi určitě potvrdí, jak je to 

velký psychický tlak na rodinné příslušníky. Je to o tom, ten člověk musí zanechat svého 

zaměstnání a 24 hodin se věnovat svému rodiči nebo prarodiči. Což není možné z hlediska 

jednoho člověka. Proto ten provoz v domově 24 hodinový a střídají se tam směny, tak jako 

někde jinde. Tak to je na obhajobu těch mladých lidí. 

Pan zastupitel Muras.  

 

Ing. Bohuslav MURAS, člen Zastupitelstva města Havířova (HpH)  
Pane primátore, kolegyně, kolegové, já s váma asi teď nevím, jestli jsem tady dobře, protože 

se hovořilo o mladých, konkrétně pan náměstek Šlachta. Ale já jsem bohužel měl tu možnost 

se starat o svou matku, dělal jsem to rád když byla nemocná a nemyslím si, že házet všechny 

do jednoho pytle je správné. Kdo chce ten hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, paní zastupitelka Havlíčková 
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Bc. Monika HAVLÍČKOVÁ, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 
Dobrý den pane primátore, vážená rado, vážení kolegové, vážení spoluobčané. Já myslím, že 

tahle debat tady už řekla vše, co jsme tady mohli zaznamenat. Nikdo určitě nepochybuje o 

tom, že obě tyto služby jsou tady potřebné, jak domov seniorů tak domov se zvláštním 

režimem. Můj kolega Martinek říkal, že se jedná správně o záměr. Já nevidím důvod nezařadit 

teda do těch investičních akcí obě tyto možnosti a to jak rekonstrukci Mánesovy školy, tak 

částečnou rekonstrukci domova LUNA. Když na komisi pro plánování sociálních služeb pan 

ředitel domova seniorů říkal, že snad už dokonce existuje i nějaká projektová dokumentace, 

která je hotová. Pokud vím, na rekonstrukci Mánesovy školy, na tento domov se zvláštním 

režimem ještě ani není výběrové řízení na stavební projekt. Takže myslím si, že by nebyl 

žádný nic proti ničemu, zařadit oba tyto investiční akce do rozpočtu. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Plawny. 

 

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

Budu už naposledy. My jsme tady slyšeli spoustu lidí, jak podpořili ty, kteří se starají o své 

blízké doma. Z toho důvodu mi zrovna v tomto materiálu třeba u té Mánesovky strašně chybí, 

že tam není zmínka, že by tam mohlo být třeba alespoň mobilní hospic. Protože takhle 

můžeme těm lidem, kteří se o své blízké starají, pomoct. Ale my udělám pouze pobytovku a 

pro ty lidi, kteří se opravdu starají, na ty nemyslíme.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, samozřejmě, hospic, to je důležitá věc. Já když jsem dělal sociálního náměstka, tak 

dlouho jsem o tom přemýšlel. Můj názor je takový, že my si musíme uvědomit, že my tady 

máme i odlehčovací službu na sociálních službách a kdyby se podařilo Mánesovou školu 

udělat z ní domov seniorů, máme i odlehčovací pobytové vlastně v sociálních službách a dá se 

koncepčně do budoucna třeba tuhletu kapacitu využít třeba pro tuto službu. Je to o tom 

nastavení, ale nám obecně chybí kapacita. Ty lůžka obecně jsou i částečně jako hospicová, 

což by nemělo být, ale vím, že dnešní doba v té sociální oblasti není jednoduchá. Pan 

náměstek Šlachta. 

 

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

Ještě jednou dobrý den, já vás bych chtěl požádat opravdu, přestaňme už s tím politickým 

pingpongem, nehrajme už ho. Odhlasujme a pracujme na tom, aby jak mladí, tak staří byli 

spokojení v tomto městě. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Bureš.  

 

Bc. Ivan BUREŠ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Ještě jednou dobrý den, já si pamatuji, že jsme vytvořili studii na Mánesovou, byly tam 4 

varianty. V jedné variantě se řešil i hospic v nějakém křídle. Takže to je jenom na  tom, jak se 

ten projekt potom postaví. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Tak do rozpravy se nikdo nehlásí. Paní poslankyně Halíková, prosím.  
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PaedDr. Milada HALÍKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Takže ještě jednou, když jsem tuhletu debatu rozpoutal, říkala jsem na začátku, že považuji 

materiál za velice důležitý a více jak hodinová debata mi v tomto dala za pravdu. Kolegyně, 

kolegové, za chvilinku až rozpravu skončíme, uvidíte tedy ještě jednou můj návrh, který jsem 

přednesla na závěr svého úvodního vystoupení. Z mého pohledu, všechno, co tady odeznělo je 

v podstatě pravda, je mi jenom velice líto, že mě nepochopil, možná jsem se vyjádřila 

nepřesně, nebo úplně nepřesně poslouchal pan kolega Vachtarčík. Hovořila jsem o Mánesové 

ve vztahu k Vám, hovořila jsem o Lidické, ale to je na tom to nejméně důležité. Takže já bych 

Vás vážené kolegyně, kolegové zastupitelé požádala o podporu mého návrhu vzhledem 

k tomu, že v návrhu na usnesení schvalujeme oba záměry, to znamená záměr rekonstrukce 

objektu bývalé školy Mánesova a stejně tak záměr částečné rekonstrukce objektu LUNA, ale 

to se neobjevuje už v druhé části usnesení, kde se ukládá potřebné náklady zapracovat do 

připravovaného rozpočtu OJ9. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Technická pan zastupitel Martinek  

 

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

Já bych poprosil o 10 min. přestávku pro náš klub 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, takže vyhlašuji 10 min. přestávku. 

 

 

PŘESTÁVKA 

 
10 min. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Tak, budeme pokračovat v jednání, přihlásíme se, kdo ještě není. Jsme usnášení schopni, 

budeme pokračovat, máme otevřenou rozpravu k bodu č. 42. Pan zastupitel Martinek. 

 

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

Tak já bych navrhoval tedy po přestávce v pověřovací části v bodě č. 2 posunout termín 

z roku 2018 na rok 2017 tak, abychom současně měli připravené obě projektové dokumentace 

tak, abychom zahájili jak na Mánesové tak abychom měli už v příštím roce k dispozici 

zaktualizovanou a zetapizovanou projektovou dokumentaci k domovu LUNA. Navrhuji tedy 

změnu z 2018 na 2017.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dál do rozpravy hlásí se někdo? Pan náměstek Šlachta. 

 

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

Krátce, s tím souhlasím, protože projektová dokumentace nebude stát tak velké peníze aby se 

tím zatížil rozpočet, takže s tím návrhem souhlasím. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nikdo se nehlásí do rozpravy, takže já končím 

rozpravu, máme tady tři návrhy. První byl od paní poslankyně Halíkové, potom byl pan 

zastupitel Šimek s návrhem na odložení a poslední pan zastupitel Martinek. Takže budeme 

hlasovat nejdřív o návrhu pana zastupitele Martinka, prosím zobrazit, ať víme o čem 

hlasujeme v té pověřovací části, tam bude změna. Ano už to tam máme, prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu Ing. Martinka: 
Pro:                            31 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 7 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 550/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. záměr rekonstrukce objektu bývalé Základní školy Mánesova v Havířově na domov  

se zvláštním režimem 

2. záměr částečné rekonstrukce objektu LUNA na ulici Lidická v Havířově, příspěvkové  

organizace Domova seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem Jaroslava Seiferta 14/1530, 

Havířov-Město  

 

p o v ě ř u j e  

 

1. odbor správy a rozvoje majetku zahájením projektových prací na rekonstrukci objektu  

bývalé Základní školy Mánesova v Havířově  

       Z: vedoucí OSRM 

                T: 9/2016 

 

2. odbor správy a rozvoje majetku aktualizací projektové dokumentace zahájení rekonstrukce  

objektu LUNA 

                Z: vedoucí OSRM 

                T: 2017 

u k l á d á  

 

odboru správy a rozvoje majetku, v souvislosti se zajištěním realizace rekonstrukce objektu 

bývalé Základní školy Mánesova, zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 9 v roce 2017 

částku odpovídající nákladům projektových prací 

                                                                                                                 Z: vedoucí OSRM 

                T: 10/2016 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 31, zdrželo se 7, nehlasovali 2, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 43. Rozdělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova 

v roce 2016 

 

 

551/14ZM/2016 

16:36hod. 

43. Rozdělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města  

      Havířova v roce 2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Technická pan zastupitel Šimek. 

 

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

Já jsem se hlásil už před tím, aby nebylo zapomenuto na můj návrh, nebylo zapomenuto, nic 

méně, nejsem si jist, jestli teď nebylo to hlasování zmatečné, protože my jsme hlasovali podle 

mě o doplnění z roku 2018 na rok 2017 a teď bychom měli schválit celé usnesení. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

My jsme schválili poslední návrh a bylo to jako celek. Jestli můžu poprosit pana tajemníka o 

jeho výklad? Myslím, že bylo správně postupováno.  

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník Magistrátu města Havířova   

Dobrý den, za sebe musím říct, že jsem to teda chápal jako změnu navrženého usnesení jako 

celku. Ne že se bude hlasovat o jednom čísle. Mi to tak nepřišlo ale. Můj názor.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, nicméně máme otevřenou rozpravu k bodu číslo 43. Hlásí se někdo do rozpravy? 

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

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 551/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 
 

přidělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova v roce 2016 
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ve výši …………. Kč nezletilému Lukáši Kotajnému, ………………………, na pořízení 

psacího stolu, židle a úložných prostorů do studentského pokoje,  

 

ve výši ……….. Kč nezletilé Julii Rosypkové, bytem ………………………,na pořízení 

přenosné bateriové odsávačky značky LEARDAL LCS U4 a příslušenství k ní.  

 

 

   Z: vedoucí OSV 

                                                                                                              T: listopad 2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, zdržel se 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 44 Stanovisko statutárního města Havířova k silniční vegetaci v průjezdním úseku 

silnice I/11 

 

 

552/14ZM/2016 

16:36hod. 

44. Stanovisko statutárního města Havířova k silniční vegetaci      

      v průjezdním úseku silnice I/11 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 552/14ZM/2016: 

 
Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ponechání ve vlastnictví statutárního města Havířova pouze silniční vegetaci na ozeleněných 

středových pásech na ulicích Hlavní třída a Dlouhá třída, která je na cizích pozemcích – ve 

vlastnictví ČR - ŘSD, LV 3418 (části parcel č. 3723/1, 3715/1, 1534/1, 921/1, k.ú. Havířov-

město) 
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u k l á d á 

 

odboru komunálních služeb poslat podepsané prohlášení Ředitelství silnic a dálnic ČR 

                                            

                         Z: vedoucí OKS 

T: říjen 2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 45. Opatření obecné povahy – změna č. 1 Územního plánu Havířov. K tomuto bodu je 

přizvána paní Bc. Jana Matuštíková – referentky OÚR 

 

 

553/14ZM/2016 

16:39hod. 

45. Opatření obecné povahy – změna č. 1 Územního plánu Havířov 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Poprosím v krátkosti pana architekta Mokroše aby nás 

v krátkosti seznámil o co se jedná. 

 

Ing. arch. Karel MOKROŠ,  vedoucí odboru územního rozvoje 

Dobrý den vážení zastupitelé, vážený pane primátore, zastupitelky, občané, kolegové. 

Pokusím se v krátkosti. Samotná změna vypadá složitě, ale jedná se vlastně pouze o dvě věci. 

A to o stabilizaci trasy 168, která navazuje na D1, která byla vyvolána záměrem Műlnlycke, 

který zasahoval v podstatě do koridoru této komunikace, investor doložil studii a ta byla touto 

změnou kladně projednána a druhý bod se týká regulace umístění ubytoven s tím, že povídání 

a nabytí účinnosti této změny bude nebudou moci být zřizovány nové ubytovny a ani stávající 

ubytovny formou přístavby, či nástavby. To je vlastně merytum celé změny.   

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 
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Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

Přijaté usnesení č. 553/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

o v ě ř i l o  

 

ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, soulad změny č. 1 Územního plánu 

Havířov s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se 

stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu    

 

v y d á v á  

 

ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za 

použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 1 a 2, § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a 

přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a 

v souladu s ustanovením § 171 – 174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, změnu č. 1 Územního plánu Havířov formou opatření obecné povahy v rozsahu 

přílohy, jejíž nedílnou součástí jsou přílohy č. 1 až č. 4  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 42, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 46 Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky 
 

 

554/14ZM/2016 

16:39hod. 

46. Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 
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Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

Přijaté usnesení č. 554/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s ch v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky na výstavbu soukromé části 

kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky nemovitosti: 

        Monika a Jan Morcinkovi, ………………………, 

        Výše zápůjčky   ………….  Kč 

        Splatnost zápůjčky 18 měsíců 

 

p o v ě ř u j e 

   

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

smlouvy o peněžité zápůjčce. 

          T: 10/2016 

          Z: vedoucí EO 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 47. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov 

 

 

555/14ZM/2016 

16:40hod. 

47. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna  

      Havířov 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

 

 

 

 



82 
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Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

Přijaté usnesení č. 555/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s ch v a l u j e  

 

s účinností od 01.10.2016 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna 

Havířov, IČO 00601250, kterou se nahrazuje text Článku IV „Účel a předmět činnosti PO“, 

odst. 1. a 2. novým zněním takto:  

„Článek IV 

Účel a předmět činnosti PO 

1. Obec zřizuje knihovnu pro zabezpečení potřeb obyvatel v oblasti poskytování veřejných 

knihovnických služeb, informačních služeb, osvětové a propagační činnosti, vzdělávání a 

rozvíjení komunitního života. 

2. Hlavní předmět činnosti: 

   2.1 provozování knihovny pro zajišťování veřejných knihovnických a informačních služeb, 

   2.2 provozování Městského informačního centra, 

   2.3 provozování stálé výstavní expozice, 

   2.4 zajišťování klubové, komunitní, osvětové a propagační činnosti, 

   2.5 zajišťování kulturně-vzdělávacích akcí, 

   2.6 shromažďování podkladů a zpracovávání kroniky města Havířova.“ 

 

p o v ě ř u j e  

 

podpisem dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny ke dni 01.01.2016  

Bc. Daniela Pawlase, primátora města, a Mgr. Janu Feberovou, náměstkyni primátora pro 

sociální rozvoj 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 42, usnesení bylo schváleno. 

Bod č. 48. KIC Odpady, a.s. - informace z jednání valné hromady konané dne 30.3.2016 

 

 

 

556/14ZM/2016 

16:41hod. 

48. KIC Odpady, a.s. - informace z jednání valné hromady konané  

      dne 30.3.2016 
 

 

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. 
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Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení č. 556/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě  d o m í   

 

zprávu z jednání valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., IČO 28564111, konané dne 

30. března 2016 v budově KÚ MSK v Ostravě, dle důvodové zprávy  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, nehlasoval 1 usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 49. Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady konané  

dne 2. 6. 2016 

 

 

557/14ZM/2016 

16:42hod. 

49. Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady  

      konané dne 2. 6. 2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   4    

Přítomno celkem 39 členů 
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Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

Přijaté usnesení č. 557/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í   
 

zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem 

Solecká 1321/1, 735 35  Horní Suchá, IČO  47677287 (dále jen „společnost“), konané dne 2. 

června 2016 v sídle společnosti, dle důvodové zprávy  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 50. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2015  

a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

 

 

558/14ZM/2016 

16:42hod. 

50. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet   

      za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
  
 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1    

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č. 558/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. Závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, IČO 70305374  za rok 2015 

dle Přílohy č. 1, který byl schválen na valné hromadě starostů dne 28.6.2016 a  

2. Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru podpory korporátního řízení a 

kontroly, o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion 

Žermanické a Těrlické přehrady, IČO 70305374 za rok 2015 dle Přílohy č. 1  
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Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 51. Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2015 

 

 

559/14ZM/2016 

16:43hod. 

51. Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2015 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 559/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í    
 

celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná, IČO: 75066611, za rok 2015 a 

závěrečný účet za rok 2015 dle přílohy č. 1 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2015 bez výhrad (příjmy ve výši 7 563,78 tis. Kč a 

výdaje ve výši 4 689,74  tis. Kč) dle přílohy č. 2 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 52. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 
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Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

560/14ZM/2016 

16:44hod. 

52. 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:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 560/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

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

 

2. zápisy o provedených kontrolách dle přiloženého protokolu dle Příloh č. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, usnesení bylo schváleno. 

Bod č. 53. Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2016  

 

 

561/14ZM/2016 

16:45hod. 

53. Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – 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. 
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Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5   

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 561/14ZM/2016: 

 

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, IČ: 68177992, 

v  hodnotě do 25 tis. Kč; 

- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, IČ: 48004774, 

v hodnotě do 25 tis. Kč;  

- SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb, Havířov-Podlesí, 

Tajovského 1, IČ: 00847470, 

v hodnotě do 35 tis. Kč; 

- Armádě spásy v ČR, z. s., pracovišti Dům pro matky s dětmi Havířov, Dvořákova 21/235, 

Havířov-Město, IČ: 40613411, v hodnotě do 35 tis. Kč; 

- Mateřské škole PARAPLÍČKO Havířov, p. o., Havířov-Město, Mozartova 1092/2,  

IČ: 60337389 v hodnotě do 20 tis. Kč. 
 

u k l á d á 

 

informovat výše uvedené subjekty a zabezpečit realizaci. 

 

Z: vedoucí odboru KP 

                                                                                                          T: 30.11.2016 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, usnesení bylo schváleno.  

Bod č. 54. Informativní zpráva o činnosti vedení města 
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Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

562/14ZM/2016 

16:45hod. 

54. 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:                            36 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 562/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

předložené informativní zprávy o činnosti vedení města Havířova za období  

od 16.06.2016 – 14.09.2016 dle příloh 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

Bod č. 56. Změny ve složení finančního výboru Zastupitelstva města Havířova a kontrolního 

výboru Zastupitelstva města Havířova 

 

 

562/14ZM/2016 

16:48hod. 

56. Změny ve složení finančního výboru Zastupitelstva města Havířova  

a kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Zeptám se, jestli máme nachystaný materiál? Takže: 

Zastupitelstvo města Havířova odvolává Bc. Pavla Rapanta (ČSSD)z funkce předsedy 

finančního výboru Zastupitelstva města Havířova a Bc. Alenu Olšokovou (ANO 2011) 

z funkce členky finančního výboru a v o l í Ivetu Kočí Palkovskou (ANO 2011) do funkce 
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Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 26.09.2016 
 

předsedkyně finančního výboru Zastupitelstva města Havířova a Bc. Pavla Rapanta (ČSSD) 

do funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města Havířova o d v o l á v á Ivetu Kočí 

Palkovskou (ANO 2011) z funkce členky kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova 

v o l í Bc. Alenu Olšokovou (ANO 2011) do funkce členky kontrolního výboru  

Zastupitelstva města Havířova a Zastupitelstva města Havířova. Pan zastupitel Plawny. 

 

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

Jestli se nemýlím a dobře jsem si to přečetl, tak si myslím, že tím že odvoláme pana Rapanta 

z předsedy, tak ho neodvoláme z funkce člena. Takže je nadbytečné ho znovu volit do FV 

ZMH. Protože se nejdřív volí členové a pak předseda? Tak jak jsme to měli na začátku. Ono 

to asi není nic proti ničemu, ale on by se měl odvolat pouze z funkce předsedy.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Poprosíme pana tajemníka. Jestli se podívá do zákona o obcích. Takže máme v pořádku náš 

návrh podle zákona o obcích. Dál do rozpravy? Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím 

rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 562/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

o d v o l á v á   

 

Bc. Pavla Rapanta (ČSSD)z funkce předsedy finančního výboru  

Zastupitelstva města Havířova  

Bc. Alenu Olšokovou (ANO 2011) z funkce členky finančního výboru  

Zastupitelstva města Havířova 

 

v o l í    

 

Ivetu Kočí Palkovskou (ANO 2011) do funkce předsedkyně 

finančního výboru Zastupitelstva města Havířova 

Bc. Pavla Rapanta (ČSSD) do funkce člena finančního  

výboru Zastupitelstva města Havířova 

 

o d v o l á v á 

 

Ivetu Kočí Palkovskou (ANO 2011) z funkce členky kontrolního výboru  

Zastupitelstva města Havířova 
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v o l í 

 

Bc. Alenu Olšokovou (ANO 2011) do funkce členky kontrolního výboru  

Zastupitelstva města Havířova 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

Tím jsme vyčerpali program zastupitelstva, máme 16:50 a končím 14. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova, děkuji za účast na dnešním zasedání a na shledanou 

 

 

 

 

KONEC 

 
16:50 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Havířově dne: 05.10.2016 

Zapsala: Vladimíra Mikulášová   

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

 

 

 

Přílohy zápisu: 
Příloha č. 1 -  prezenční listina (9 listů) 

Příloha č. 2 -  Materiály pro 14. zasedání ZMH (originály včetně svolání) 
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O  V  Ě  Ř  E  N  Í 
 

zápisu z 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 26.08.2016 

v sále Kulturního domu RADOST 
 ___________________________________________________________________________ 

 

      Ověřil/la jsem zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

          konaného dne 26. září 2016  v sále Kulturního domu RADOST. 

 

 Potvrzuji svým podpisem, že zápis odpovídá průběhu zasedání  

 a přijatým usnesením. 
 

 

 

 

Bc. Marek PLAWNY v. r.               

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

 

 

 

Bc. Ivana KOŽMÍNOVÁ v. r. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS v. r.                     Ing. Eduard HECZKO v. r. 

primátor města                                                             náměstek primátora  

                                                                    pro ekonomiku a správu majetku  
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PROTOKOL O NAHLÍŽENÍ DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 

14. zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného 26.09.2016 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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