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V Havifovfe dne 26. 1.2017

Ve smysiu zakona 6. 106/1999 Sb., o svobodnem pfi'stupu k informaclm Vas zadam o poskytnuti
nasledujfci informace. Prosim o zaslani dokumentu

• Zapis o prubehu zasedani zastupitelstva rnesta Havirova
ze zasedani dne 23. 1. 2017

Jakmile bude lento dokument k dispozici v elektronicke podobe.

Ve smysiu § 17 odit. 2 zakona e. 106/1999 Sb. !addme o potvrzenf p^edpoklidani vyie uhrady nakladu, budou-li uCtoviny.

Informaci iadam poskytnout v pisemn£ formfi a laslat primarni e-maiiern fi poskytovatelem poitovnich stuieb na nfie

uvedenou adresu. Za jejich poskytnuti p?edem dekuji

Dekuji

S pozdravem



Wilckova Lucie

Od:
Odeslano:
Komu:
Pfedmet:
Pfilohy:

Duleiitost:

Wil£kov£ Lucie
7. iinora2017 12:42

uapovea -
ZAPIS 16. ZMH ze dne 23 01.2017

Vysokd

v priloze Vam zasilam pozadovany Zapis z 16. zasedani ZMH, ktere se konalo 23. ledna 2017, ve smyslu zakona c.
106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k mformacim.

S pozdravem

Lucie WILCKOVA
referent odboru kancelaf primatora

Magistral mfcsta Havifova
Svornostt 86/2. 73601 Havtrov-M6slo
tet +420 596 803 228
wilckova lucie@havirov-city cz
w>vw havirov-citv cz
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/1569/2017 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie @havirov-city.cz 
  

DATUM: 01.02.2017   
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z 16. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
 

 

konaného dne 23.01.2017 

v Kulturním domě RADOST 

v Havířově 
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Zápis z 16. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 23.01.2017 
 

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté je právě 13:03 a oficiálně zahajuji 16. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova a všechny Vás srdečně vítám v prostorách Kulturního domu 

RADOST. V této chvíli je z celkového počtu 43 členů Zastupitelstva podle prezenční listiny 

přítomno 38 členů. Je nás tedy nadpoloviční většina, takže dnešní zasedání je schopno se 

platně usnášet. Z nepřítomných členů zastupitelstva města se omluvili Bc. Darja 

Tomaniecová, Bc. Alena Olšoková z důvodu nemoci, Ing. Petr Smrček z důvodu dovolené, 

paní Janina Žielinská z důvodu nemoci a pan Ing. a náměstek pro hospodářský rozvoj pan 

Šlachta z důvodu nemoci. Zasedání Zastupitelstva města Havířova bylo svoláno podle § 92 

odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích. Nyní přistoupíme ke schválení předsednictva dnešního 

zasedání Zastupitelstva.  

 

 

631/16ZM/2017 

13:04hod. 

1. Schválení předsednictva 16. zasedání ZMH dne 23.01.2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Návrh usnesení zní takto, Zastupitelstvo města Havířova schvaluje předsednictvo 16. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.01.2017 ve složení: Mgr. Jana Feberová, 

primátorka města, Bc. Josef Bělica, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku, 

Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj a Ing. Milan Menšík, 

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

členy? Nikdo. Vzhledem k tomu, že návrh na doplnění předsednictva nebyl podán, nechávám 

hlasovat o pracovním předsednictvu v navrženém složení.  

 

Hlasování o předsednictvu: 
Pro:                           37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 631/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.01.2017 

ve složení: 
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Zápis z 16. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 23.01.2017 
 

Mgr. Jana Feberová, primátorka města  

Bc. Josef Bělica, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj 

Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 37, nehlasovala 1, konstatuji, že navrhované předsednictvo bylo schváleno.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 
Dále bych vás kolegyně a kolegové chtěla krátce informovat o činnosti orgánů obce. O 

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

usnesení jsou zveřejňována na úřední desce MMH a na internetových stránkách 

www.havirov-city.cz. Rada města v loňském roce zasedala 27x a bylo přijato celkem 1241 

usnesení. V letošním roce 1x a na této schůzi bylo přijato 50 usnesení. Magistrát města plní 

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

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

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

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

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

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

dnešního zasedání. 

 

 

632/16ZM/2017 

13:07hod. 

2. Schválení programu 16. zasedání ZMH, konaného dne 23.01.2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

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

doplnění nemá, přistoupíme k hlasování. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu programu: 
Pro:   38 

Proti:                          0 

Zdržel se:                  0 

Nehlasoval:   0 

Omluveni:    5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

  

http://www.havirov-city.cz/
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Zápis z 16. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 23.01.2017 
 

Přijaté usnesení č. 632/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23. ledna 

2017 dle přílohy 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, čili všichni a konstatuji, že navrhovaný program byl schválen. Součástí každého 

programu zasedání zastupitelstva jsou vystoupení občanů a interpelace zastupitelů. V 

programu jsou zařazeny jako bod č. 30, budou zařazeny dvě hodiny po začátku dnešního 

zasedání (cca 15:00 hod.) V rámci tohoto bodu vystoupí zástupci společnosti RPG Byty, 

s.r.o., a to jednatel společnosti pan Martin Ráž a tisková mluvčí paní Piechowicz. 

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. 

Přejdeme k bodu č. 3, a to je Zvolení ověřovatelů zápisů o průběhu 16. zasedání ZMH, 

konaného dne 23.01.2017.  

 

 

633/16ZM/2017 

13:10hod. 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 16. zasedání ZMH,  

konaného dne 23.01.2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Jako ověřovatelky zápisu o průběhu 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, jsou 

navrženy paní Mgr. Michaela Horňáková a paní Janina paní, promiňte Monika Bc. Monika 

Havlíčková. Má někdo jiný návrh? Pan Martinek?  

 

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

Vážená paní primátorko, členové vedení města, zastupitelky, zastupitelé, vážení hosté, rád 

bych navrhl změnu a jako ověřovatele zápisu místo paní Mgr. Horňákové, navrhuji pana 

Vojtěcha Kozáka. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Takže místo paní Mgr. Horňákové navrhujeme pana Vojtěcha Kozáka. Prosím paní 

Bc. Havlíčkovou, aby se vyjádřila, zda nominaci přijímá? Děkuji. A prosím, pana Vojtěcha 

Kozáka, taktéž o vyjádření. Děkuji. Vzhledem k tomu, že již nebyl žádný jiný návrh podán,  

a ověřovatelé nominaci přijali, nechávám hlasovat o takto předneseném návrhu.  
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Zápis z 16. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 23.01.2017 
 

Hlasování o zvolení ověřovatelů: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5     

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 633/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelé zápisu o průběhu 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 23.01.2017  

paní Bc. Moniku Havlíčkovou (KSČM) 

pana Vojtěcha Kozáka (ČSSD)  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návrhu. Bod č. 4 Zpráva o ověření zápisu z 15. 

zasedání ZMH, konaného dne 19. 12. 2016. 

 

 

634/16ZM/2017 

13:12hod. 

4. Zpráva o ověření zápisu ze 15. zasedání ZMH, konaného dne 19.12.2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Na 15. zasedání ZMH, byli jako ověřovatelé zápisu určeni  paní Mgr. Iva Georgiu a pan Ing. 

Bohuslav Muras. Oba ověřovatelé zápis z 15. zasedání zastupitelstva ověřili a potvrdili svým 

podpisem, že odpovídá průběhu zasedání a přijatým usnesením. Nyní žádám ověřovatelku 

paní Mgr. Ivu Georgiu, aby v souladu s Jednacím řádem ZMH podala zprávu o ověření 

správnosti zápisu. 

 

Mgr. Iva GEORGIU, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Dobrý den všem, prosím Vás, takže já jsem zprávu o ověření zápisu z 15. zasedání 

zastupitelstva města přečetla a svým podpisem stvrdila jeho správnost. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Žádám ověřovatelé pana Ing. Bohuslava Murase, aby v souladu s Jednacím řádem 

ZMH podal zprávu o ověření správnosti zápisu. 
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Zápis z 16. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 23.01.2017 
 

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

Dobrý den vážená paní primátorko, kolegyně, kolegové, vážení hosté, zápis z 15. zasedání 

zastupitelstva města, konaného dne 19. prosince loňského roku jsem přečetl a ověřil, a svým 

podpisem jsem stvrdil jeho soulad s průběhem a přijatými usneseními. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

ZMH? Protože ke zpracovanému zápisu z 15. zasedání ZMH, konaného dne 19.12.2016 

nebyli vzneseny žádné připomínky ani námitky, budeme hlasovat o tom, že zprávy 

ověřovatelů ZMH bere na vědomí. 

 

Hlasování o zprávě ověřovatelů: 
Pro:                           38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 634/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 15. zasedání ZMH, konaného dne 19. prosince 2016  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro všech 38,  konstatuji, že zpráva ověřovatelů byla schválena.  

Do každého zápisu je možno nahlédnout na odboru kanceláře primátorky MMH a podle 

Zákona o obcích má právo do nich nahlédnout každý občan města a osoby uvedené v §16 ods. 

3 a §17 Zákona o obcích. Budeme pokračovat bodem č. 5 – dle schváleného programu..  

 

 

635/16ZM/2017 

13:13hod. 

5. Kontrola plnění usnesení ZMH 
   

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Bodem č. 5 je Kontrola plnění usnesení ZMH. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se 

nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení.  
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Zápis z 16. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 23.01.2017 
 

Hlasování o kontrole plnění usnesení: 
Pro:                           38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 635/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

 

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:  

úkoly: krátkodobé (tabulka 05.01.) 

 

619/14ZM/2012 Převod pozemků k.ú. Bludovice, z majetku ČR, do majetku města 

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

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

594/15ZM/2016 Předání zabudovaných prvků (staveb) k hospodaření příspěvkovým 

organizacím  

 

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

 

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

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

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

úkoly: krátkodobé (tabulka 05.01.) 

 

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

530/14ZM/2016 Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Šumbark, k.ú. Prostřední Suchá,  

k.ú. Dolní Suchá a k.ú. Bludovice 

531/14ZM/2016 Přijetí daru části pozemku parc. č. 2691, k. ú. Prostřední Suchá 

533/14ZM/2016 Zřízení věcného břemene v k. ú. Dolní Datyně v rámci realizace stavby 

„Oprava mostu Na Hliníkách“       

593/15ZM/2016 Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních 

a rekreačních zařízení Havířov  

599/15ZM/2016 Vynětí majetku z hospodaření příspěvkových organizací           

602/15ZM/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov  

při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ 

603/15ZM/2016 Předložení žádosti o dotaci na projekt „Modernizace městské sportovní haly 

Havířov – II.etapa, 2.část“ v rámci programu MŠMT č. 133 510 Podpora 
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Zápis z 16. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 23.01.2017 
 

materiálně technické základny sportu 

604/15ZM/2016 Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI) – změny 

607/15ZM/2016 Zvýšení příspěvku na provoz na rok 2016 a poskytnutí zálohy na provoz  

na rok 2017 příspěvkovým organizacím města Havířova 

610/15ZM/2016 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 

vyhláška č. 7/2009, kterou se vymezují školské obvody spádových základních 

škol v Havířově   

611/15ZM/2016 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol 

zřízených statutárním městem Havířov 

612/15ZM/2016 Návrh na poskytnutí a navýšení dotací z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace 

a dary 

616/15ZM/2016 Smlouva o spolupráci se společností OC Rotunda s.r.o.   

620/15ZM/2016 Zřízení služby „Senior doprava“ v Havířově   

 

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

 

987/18/ZM/09 Darování technického zhodnocení v rámci stavby: „Chodník ul. Frýdecká  

– rekonstrukce stávajícího a výstavba nového“ 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Pokračujeme bodem č. 6 Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a 

upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově V/2016 

 

 

636/16ZM/2017 

13:14hod. 

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

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově V/2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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 
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Zápis z 16. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 23.01.2017 
 

Přijaté usnesení č. 636/16ZM/2017: 

 

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 - listopad 2016 

dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e 

 

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

pořádku ve městě Havířově“  

 

odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova ve výši 35 000,- Kč 

na pořízení 2 ks navigačního a komunikačního systému – RescueNavigator   

pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů Havířov Město a Havířov Životice   

 

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 I. na rok 2017       

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 7 Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací  

z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017 

 

 

637/16ZM/2017 

13:15hod. 

7. Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací  

z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017  

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 
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Zápis z 16. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 23.01.2017 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                           38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 637/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. podání žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na místní  

    úrovni 2017 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR a přijetí dotací na realizaci těchto  

    dílčích projektů:  

projekt „Havířov - Asistent prevence kriminality 2017“ 

projekt „Havířov - Ženy naučte se bránit II.“  

projekt „Havířov - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“  

 

2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova v předpokládané výši: 

100 800,- Kč na projekt „Havířov - Asistent prevence kriminality 2017“ 

    6 400,- Kč na projekt „Havířov - Ženy naučte se bránit II.“  

  29 800,- Kč na projekt „Havířov - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“ 

 

u k l á d á 

  

ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím návrhu úprav rozpočtu 

na rok 2017 navýšení výdajů MP Havířov ve výši schváleného podílu města  

na spolufinancování projektů finanční prostředky z Fondu bezpečnosti pro zvýšení 

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

a to za předpokladu, že projekty budou schváleny Republikovým výborem pro prevenci 

kriminality 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 8 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 4118, k.ú. Havířov-město 
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Zápis z 16. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 23.01.2017 
 

638/16ZM/2017 

13:16hod. 

8. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4118, k.ú. Havířov-město 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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. 638/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e  

  

záměr prodeje části pozemku parc.č. 4118, k.ú. Havířov-město o výměře cca 24 m
2
,  

panu ing. Aleši Olšarovi, ………………………………, za účelem vybudování parkovacího 

stání  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 9 Záměr prodeje  pozemku parc.č. 2996/32, k.ú. Bludovice 

 

 

639/16ZM/2017 

13:17hod. 

9. Záměr prodeje  pozemku parc.č. 2996/32, k.ú. Bludovice 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

  



12 
Zápis z 16. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 23.01.2017 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                           38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 639/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo  města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e  

  

záměr prodeje pozemku parc.č. 2996/32, k.ú. Bludovice o výměře 1 148 m
2
,  

společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Praha 6,  IČO: 25110161 

za účelem vybudování parkoviště 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

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

 

 

640/16ZM/2017 

13:17hod. 

Prodej pozemku parc.č. 576/3, k.ú. Bludovice 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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 
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Zápis z 16. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 23.01.2017 
 

Přijaté usnesení č. 640/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodej  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, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 51.970,-Kč (cca 423 Kč/m
2
) + 

1.700,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 53.670,-Kč + výše DPH platné ke dni 

povinnosti přiznat daň 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy 

 

                                                                                                               Z: vedoucí OSRM                  

                                                                                                               T: 30. 6. 2017 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 11 Prodej části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice 

 

 

641/16ZM/2017 

13:18hod. 

11. Prodej části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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 
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Zápis z 16. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 23.01.2017 
 

Přijaté usnesení č. 641/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodej části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice, nově dle geometrického plánu 

označeného jako parc.č. 580/169, ostatní plocha, o výměře 95 m
2
, k.ú. Bludovice, paní 

Marcele Konderlové, ……………………………………, za účelem rozšíření příjezdu a 

zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 38.000,-Kč (400 Kč/m
2
) 

+ 1.820,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 39.820,-Kč + výše DPH platné ke dni 

povinnosti přiznat daň 

                                                                                                             

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy 

 

                                                                                                               Z: vedoucí OSRM                  

                                                                                                               T: 30. 6.  2017 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 12 Výkup pozemku parc.č. 552/2, k.ú. Dolní Datyně – manž. Opálkovi 

 

 

642/16ZM/2017 

13:19hod. 

12. Výkup pozemku parc.č. 552/2, k.ú. Dolní Datyně – manž. Opálkovi 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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 
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Zápis z 16. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 23.01.2017 
 

Přijaté usnesení č. 642/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e     

 

výkup  pozemku parc.č. 552/2 o  výměře 17 m
2
, kat. území Dolní  Datyně  

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

………………………………… za smluvní cenu 95,- Kč/m
2
, celkem za kupní cenu ve výši 

1 615,- Kč 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy                                                 

 

                                                                                                      Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                      T:  31.03.2017 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 36, zdržel se 1, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 13 Výkup pozemků a stavby rodinného domu čp. 107, k.ú. Šumbark  

– ing. Antonín Olšar 

 

 

643/16ZM/2017 

13:20hod. 

13.  Výkup pozemků a stavby rodinného domu čp. 107, k.ú. Šumbark  

        – ing. Antonín Olšar 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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 

 

  



16 
Zápis z 16. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 23.01.2017 
 

Přijaté usnesení č. 643/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e    

 

výkup  pozemků parc.č. 1564/1, zastavěná plocha, nádvoří  výměře 530 m
2
, parc.č. 1564/2, 

ost.plocha, jiná plocha o výměře 78 m
2
, parc.č. 1565, zahrada o výměře 174 m

2
, parc.č. 1566, 

zahrada o výměře 375 m
2
, parc.č. 1567, trvalý travní porost o výměře 344 m

2
, parc.č. 1568/1, 

orná půda o výměře 6 446  m
2
, parc.č. 1568/2, orná půda o výměře 474 m

2
, parc.č. 1569, 

trvalý travní porost o výměře 1 187 m
2
  a parc.č. 1573, ost.plocha, jiná komunikace o výměře  

769 m
2
, celkem 10 377 m

2
 a stavby rodinného domu čp. 107 na pozemku parc.č. 1564/1 

včetně drobných staveb a příslušenství, vše v kat. území Šumbark  

od pana ing. Antonína Olšara, ……………………………………………… , 

za smluvní cenu ve výši 4.477.400,- Kč  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 14 Přijetí daru pozemků v k. ú. Prostřední Suchá, u OC Globus 

 

 

644/16ZM/2017 

13:20hod. 

14. Přijetí daru pozemků v k. ú. Prostřední Suchá, u OC Globus  

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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. 644/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

přijetí daru pozemků do majetku města v k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2604/3 ostatní plocha 

silnice o  výměře 451 m
2
, parc. č. 2604/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 256 
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Zápis z 16. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 23.01.2017 
 

m
2
, parc. č. 2604/9 ostatní plocha silnice o  výměře 240 m

2
, parc. č. 2604/10 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o  výměře 255 m
2
, parc. č. 2604/39 ostatní plocha, jiná plocha o  výměře 

4 m
2
, parc. č. 2604/40 ostatní plocha, jiná plocha o  výměře 21 m

2
, parc. č. 2604/41 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o  výměře 296 m
2
, parc. č. 2604/42 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o  výměře 22 m
2
, zastavěných stavbou chodníku a přilehlými plochami  podél 

silnice č. III/4746 (ul. Dělnická u Globusu), 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 primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

 

                                                                                                               Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                               T: 30. 6. 2017  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 15 Předání majetku pořízeného z dotace k hospodaření příspěvkové organizaci  

Sociální služby města Havířova - Poradenské centrum KHAMORO   

 

 

645/16ZM/2017 

13:21hod. 

15. Předání majetku pořízeného z dotace k hospodaření příspěvkové  

organizaci Sociální služby města Havířova  

- Poradenské centrum KHAMORO   
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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 
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Zápis z 16. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 23.01.2017 
 

Přijaté usnesení č. 645/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to movitých 

věcí pořízených z dotace – Poradenské centrum KHAMORO dle přílohy č. 1 v pořizovací 

ceně 256 955,42 Kč (vybavení kanceláře v pořizovací ceně 166 595,42 Kč a výpočetní 

technika v pořizovací ceně 90 360,00 Kč) příspěvkové organizaci Sociální služby města 

Havířova, Přemyslova 1618/12, 736 01  Havířov-Podlesí, IČO: 60337583 

 

u k l á d á  

 

vyhotovení dodatku k úplnému znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby 

města Havířova 

Z:  vedoucí OPS  

T:  28. 2. 2016 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 16 Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 102. – 104. 
 

 

646/16ZM/2017 

13:22hod. 

16. Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2016  

– rozpočtová opatření č. 102. – 104. 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Vachtarčík, prosím. 

 

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

Dobré odpoledne vážení zastupitelé, vážení hosté, pardon. Dovolte, abych Vás seznámil se 

stanoviskem finančního výboru, který zasedal minulé pondělí 16. ledna. K tomuto bodu 

finanční výbor doporučuje ZMH schválit usnesení navržené v předloženém materiálu. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Do rozpravy se dál nikdo nehlásí, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu 

usnesení. 
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Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 23.01.2017 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                           38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 646/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 102. – 104., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 102. – 104. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu 

města Havířova na rok 2016: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 729 145,31 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 933 130,15 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 41 005,03 tis. Kč 

 

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

 

tř. 4 - přijaté transfery 751 510,13 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 627 021,88 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 323 438,15 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 866,35 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 26 813,63 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 504,13 tis. Kč 

 

stavební a silniční správní úřad 50,00 tis. Kč 

 

odbor organizační 217 377,61 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 5 954,87 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 276 512,12 tis. Kč 

 

odbor správy a rozvoje majetku  221 964,79 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 79 302,10 tis. Kč 

 

odbor ekonomický 485 292,18 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 8 800,37 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 303 583,73 tis. Kč 

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

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 046,00 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 993,00 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 263,00 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 042,00 tis. Kč 

 

MŠ Kosmonautů 799,00 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 470,05 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 197,00 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 1 740,00 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 945,00 tis. Kč 
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MŠ Petřvaldská 2 808,26 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 021,00 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 002,00 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 099,00 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 720,00 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 3 928,44 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 3 585,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 664,60 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 3 880,15 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 

 

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 2 763,01 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 38 270,44 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 19 316,33 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 39 267,36 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
15 354,84 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 35 973,00 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 -102 123,43 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +395 029,74 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -498 194,74 tis. Kč 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Pokračujeme bodem č. 17 Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2017  

– rozpočtová opatření č. 1. – 4.  
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647/16ZM/2017 

13:30hod. 

17. Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2017 – rozpočtová opatření  

č. 1. – 4.  

 

     
Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Heczko. 

 

Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobrý den vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, při projednávání rozpočtu na letošní 

rok na minulém zastupitelstvu v prosinci, zde padly námitky ve smyslu v tom, že návrh 

rozpočtu je nezákonný. Chtěl bych se zeptat vedení města, zda shledalo na tom něco 

nezákonného, i když nakonec pak ten rozpočet byl schválen. Přesto, by mě to zajímalo, jestli 

jste tam zkoumali z toho pohledu, jestli náhodou není nezákonný. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Já bych se k tomu stručně vyjádřila, pokud můžu. Rozpočet byl schválený a byl v souladu  

se zákonem. Tady zazněla možná, trošku neuváženě, tato, toto slovní spojení nezákonné.  

Ale víceméně jsme se shodli na tom, že podpoříme rozpočet a byl schválený. Já bych 

poprosila pana zastupitele Mgr. Vachtarčíka. 

 

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

Dobré odpoledne ještě jednou ode mě, i k těmto rozpočtovým opatřením č. 1. – 4. na rok 2017 

finanční výbor doporučuje ZMH schválit usnesení navržené v předloženém materiálu. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji panu Mgr. Vachtarčíkovi a pan zastupitel Bureš. 

 

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

Dobrý den všem, než se budu vyjadřovat tady k tomu bodu, velmi krátce. Vyzval bych 

některé zastupitele, aby vážili slova, protože vypouštět, že je něco nezákonné, že někdo krade, 

není to potom pravda, prostě to tak si myslím, že nepatří tady do té politiky, už by jsme s tím 

měli přestat. Lidi, kteří to vyslovují, ví na koho směřuji, nebudu jmenovat. A ještě bych chtěl 

jednu věc. Nezazněla tu omluva pana …pro pana Heczka, protože by to směřovalo, že špatně 

pracoval. Takže byl bych rád, kdyby se mu tady někteří omluvili, kteří ho vlastně napadali. 

Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji pane Bc. Bureši. Nikdo dál se nehlásí do rozpravy, já za sebe můžu říct, že kdykoliv 

jsem byla přítomna jednání s panem Ing. Heczkem, vše probíhalo naprosto podle pravidel  

a nikdy jsem necítila z jeho strany žádnou nějakou křivdu, nebo nějaké nekalé věci a vždycky 

se mi zdálo, že to bylo všechno správně a s rozumem zvládnuté a zvážené všechny kroky,  

které podnikal. Technickou poznámku pan Ing. Gongol. 
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Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já si vzpomínám na tu debatu, která tady proběhla. Tu námitku předložila paní zastupitelka, 

paní Kočí. Já jsem od ní tenkrát nedostal od ní odpověď, reagoval na to, myslím pan 

Masarovič, ovšem já jsem ten dotaz měl přímo na paní Kočí. Chci se ji zeptat, jestli stahuje  

tu svoji poznámku z minulého zasedání nebo trvá na tom, že tento rozpočet je nezákonný? 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji pane inženýre. Akorát ještě připomínám, abychom rozlišovali příspěvek do rozpravy  

a technickou poznámku. Prosím paní zastupitelku Kočí Palkovskou. 

 

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

Prosím Vás, já jsem neřekla, že celý rozpočet je protizákonný. Já jsem nazvala některé oddíly, 

protože bylo to myšleno v tom smyslu, že pokud jsou dána nějaká pravidla, tak pro mě je  

to pomalu jako zákon. Nicméně jsem použila velmi ostré slovo, dobře, beru ho tímto zpět. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji paní zastupitelko. Nikdo dál už se nehlásí do rozpravy, ještě pan zastupitel Pawlas. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobrý den vážená paní primátorko, vážení zastupitelé, my očekáváme omluvu, protože nějaké 

stažení to není omluva. Takže já beru za náš klub, že stále je, toto vyjádření platí, že to je 

nezákonné. Dokud nezazní omluva, tak já považuju, že pan Heczko teda sestavil rozpočet 

nezákonně. My žádáme omluvu pro pana bývalého náměstka Ing. Heczka. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji Bc. Pawlasovi. Takže, pan zastupitel Masarovič, prosím. 

 

Róbert MASAROVIČ, MSc.,  člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Vážená paní primátorko, zastupitelé, hosté. Já bych uvedl tu debatu možná na pravou míru.  

My jsme reagovali, uznávám, že poněkud nešťastným způsobem a dávám za pravdu 

zastupiteli Burešovi. 100% s ním souhlasím, nad užíváním některých výrazů, sem opravdu 

nepatří. Komentovali jsme skutečnost, kdy Městská agentura, při sestavení rozpočtu 

předložila čerpání ve výši 49 000 000 z fondu nájemního bydlení na opravu brouzdaliště a 3 

základních škol. Tato věc se jevila jako nepatřičná, malinko v rozporu s daňovými zákony. 

Kde fond nájemního bydlení je fond statutární určený primárně a jedině pro opravu bytového 

fondu a související technické infrastruktury. Je-li, potřeba skutečně omluvu panu Heczkovi, já 

osobně se omlouvám. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji zastupiteli Masarovičovi. Pan zastupitel Heczko, prosím. 

 

Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já děkuji panu Masarovičovi, i když jemu to nepatří, aby se mi omlouval. Přesto bych ho chtěl 

upozornit, nebo ne, ale upozornit. Chtěl bych mu říct, že pokud byla v položce nějaká ve 

fondu nájemního bydlení oprava brouzdaliště v té hodnotě, kterou říkal, tak to se netýkalo 

roku 2017, tykalo se to roku 2016. A já jsem hovořil o tom, že nezákonný byl, ne rok 2016, 

ale návrh rozpočtu pro rok 2017. Čili hovořme smysluplně 40 nebo kolik milionů korun na 

brouzdaliště bylo v rozpočtu roku 2016, přesto se to z toho nefinancovalo. Děkuji. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji panu zastupiteli Ing. Heczkovi. Tak, pokud se dál nehlásí nikdo 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. 647/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 1. – 4., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 4. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města  

    Havířova na rok 2017: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 762 221,68 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 948 699,00 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 27 233,70 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 10 300,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 775 988,98 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 012 528,66 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 727 493,66 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 1 032,00 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 29 490,00 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 219,70 tis. Kč 

 

stavební a silniční správní úřad 0,00 tis. Kč 

 

odbor organizační 221 843,00 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 5 341,00 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 290 585,00 tis. Kč 

 

odbor správy a rozvoje majetku  519 136,98 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 79 433,00 tis. Kč 

 

odbor ekonomický 571 475,98 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 8 937,00 tis. Kč 

    

b) příspěvky organizacím 285 035,00 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 000,00 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 900,00 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 830,00 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 013,00 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 000,00 tis. Kč 



24 
Zápis z 16. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 23.01.2017 
 

 

MŠ Kosmonautů 800,00 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 566,00 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 137,00 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 1 918,00 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 830,00 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 625,00 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 000,00 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 000,00 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 938,00 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 858,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 853,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 794,00 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 788,00 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 950,00 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 700,00 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 3 777,00 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 2 998,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 529,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 4 010,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 3 420,00 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 483,00 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 2 853,00 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 2 831,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 3 909,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 3 505,00 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 3 361,00 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 5 826,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 041,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 975,00 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 2 579,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 008,00 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 3 944,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 399,00 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 28 000,00 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 18 820,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 38 447,00 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
9 449,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 30 731,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 31 640,00 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 47 000,00 tis. Kč 

III. Financování celkem +250 306,98 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +160 000,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -94 335,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +184 641,98 tis. Kč 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Pokračujeme bodem č. 18 Delegování zástupců statutárního města Havířova na valné 

hromady obchodních společností s majetkovou účastí města – změny 

 

 

648/16ZM/2017 

13:33hod. 

18. Delegování zástupců statutárního města Havířova na valné hromady  

obchodních společností s majetkovou účastí města - změny 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan Ing. Heczko.  

 

Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dámy a pánové, v navrženém obsazení těch pozic na valné hromady je, mimo jiné, navržen 

pan Marek Plawny k zastupování města ve společnosti KIC Odpady, a.s.. Já proti panu 

Plawnemu vůbec nemám nic, ale taková zkušenost jedna, že je vždycky velice vhodné, aby na 

tyto valné hromady jiných společností než města byli delegováni minimálně zastupitelé nebo 

radní, protože ti pak vykonávají usnesení rady nebo zastupitelstva přímo na té valné hromadě. 

Pokud, ale váš návrh budete trvat, nemám nic proti Plawnemu, chci jenom upozornit, že 

daleko snazší je pak v podstatě, pověřit toho delegovaného těmi věcmi, které má projednat na 

valné hromadě, když to je zastupitel nebo na radní. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel Martinek. 

 

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

Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli v usnesení je tam opraveno, že pan Plawny není členem 

Zastupitelstva města Havířova? Mělo by to být, deleguje pana Bc. Marka Plawneho a  jako 

náhradníka pana Bc. Pavla Rapanta, člena Zastupitelstva města Havířova. Jinak, nemám nic 

proti návrhu pana Plawneho. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Tak, to je změněno. Tak, pokud se nehlásí nikdo do rozpravy, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                           28 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 9 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

  



26 
Zápis z 16. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 23.01.2017 
 

Přijaté usnesení č. 648/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

změnu usnesení ZMH čís. 53/2ZM/2014 ze dne 15.12.2014 o delegování zástupců města pro 

volební období 2014/2018 na valné hromady společností, v nichž má město majetkovou účast, 

takto: 

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

     pí Evu Radovou, náhradníka p. Róberta Masaroviče, MSc. 

2. Depos Horní Suchá, a.s., IČO 47677287, členy ZMH: 

     p. Róberta Masaroviče, MSc., náhradníka p. Miroslava Polaka 

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

    Ing. Bohuslava Niemiece, náhradníka Mgr. Michaelu Horňákovou 

4. KIC Odpady, a.s., IČO 28564111:  

    Bc. Marka Plawneho, náhradníka Bc. Pavla Rapanta člena ZMH 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 28, zdrželo se 9, 1 nehlasoval, usnesení bylo přijato.  

Pokračujeme bodem č. 19 Jiří Matějíček – dohoda o splátkách dluhu    

 

 

649/16ZM/2017 

13:34hod. 

19. Jiří Matějíček – dohoda o splátkách dluhu    
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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 
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Přijaté usnesení č. 649/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření dohody o splátkách dluhu za zásah provedený jednotkami dobrovolných hasičů 

Havířov-Šumbark a Havířov-Životice s dlužníkem Jiřím Matějíčkem, …………………… 

………………………: 

celková částka k vrácení:               21.400 Kč 

výše měsíční  splátky:                          500 Kč 

počet pravidelných měsíčních splátek:         42 splátek k poslednímu dni v měsíci 

první splátka:                                                  nejpozději 31.1.2017 

poslední splátka:           nejpozději 31.7.2020  ve výši 400 Kč,  

vše pod ztrátou výhody splátek v případě prodlení byť jen s jednou splátkou 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 20 Ochranná známka „EUROPA CUP 2011 HAVÍŘOV – CZECH  

REPUBLIC“ – zaregistrování zaměnitelné ochranné známky 

 

 

650/16ZM/2017 

13:34hod. 

20. Ochranná známka „EUROPA CUP 2011 HAVÍŘOV  

– CZECH REPUBLIC“ – zaregistrování zaměnitelné ochranné známky    
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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 
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Přijaté usnesení č. 650/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. zaregistrovanou ochrannou známku statutárního města Havířova 

        
 

2. přihlášení zaměnitelné ochranné známky se slovy „EUROPA CUP“ 

 
 

n e s c h v a l u j e  

 

podání námitek proti zaregistrování zaměnitelné ochranné známky  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato. 

Bod č. 21 Jednací řád Zastupitelstva města Havířova – dodatek č. 1   

 

 

651/16ZM/2017 

14:00hod. 

21.  Jednací řád Zastupitelstva města Havířova – dodatek č. 1   
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan inženýr Heczko. 

 

Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Vážené dámy a pánové. Toto opatření, které bylo přijato zastupitelstvem, tato úprava 

jednacího řádu pro jednání zastupitelstva v měsíci červnu loňského roku byla za určitých 

specifických nějakých podmínek nebo situaci. Já si myslím, že ta situace se vůbec nezměnila, 

že trvá nadále, a zdůvodnit vypuštění tohoto bodu z jednacího řádu, tzn. ty kontroly před 

vstupem na jednání tím, že se extrémně dlouhá doba čekání nebo prodloužila na extrémně 

dlouhou dobu čekání před vstupem na zastupitelstvo 15 minut, já si myslím, že to není 

relevantní důvod, a že raději těch 15 minut počkat, než se dožít něčeho podobného, co se stalo 

v září roku 2006. Dávám na zvážení, Vám, zastupitelé, zda vypuštění tohoto bodu z jednacího 

řádu přinese zklidnění nebo další nějaké problémy pro jednání zastupitelstva, ale přesto si 
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navrhnu za náš klub tento bod, nebo toto usnesení neschválit. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel Pawlas, prosím. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já si myslím, že obecně jdeme proti trendu, který dneska ve společnosti je nastaven. Víme,  

co se děje ve světě, ne nadarmo, teďka přes Vánoce všude i u obchodních řetězců jste mohli 

vidět kontroly policejní, zapojené majáčky u policejních vozů, my investujeme miliónové 

částky do zabezpečení základních a mateřských škol, máme na území města uprchlické 

zařízení. Na letištích se taky čeká, kdo chce odletět, musí přijít včas, já jsem dneska přišel  

ve 12,50, myslel jsem si, že budu mít problémy, nebyl tam nikdo, myslím si, že doba bohužel 

ukazuje, že je třeba chránit, a ten argument prostě, že se bude dlouho čekat je lichý. Navíc je 

tam dále napsané, že při nějakých problémech by se pozvala Městská policie, tak to si 

myslím, že už by bylo hodně pozdě. Takže já jsem pro, abysme tento bod neschválili, takže já 

dávám protinávrh na neschválit. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Já bych poprosila paní Veroniku Turskou, která má příspěvek tady k bodu č. 21. 

Prosím. 

 

Veronika TURSKÁ, občanka Havířova  

……………………………………………… 

Dobrý den. Já bych chtěla říct vzhledem k současné bezpečnostní situaci v Evropě a 

specifické situaci, ve které se nachází naše město, jak už je definitivně prokázáno 

vyšetřováním magistrátu a svědectvím občanů města Havířova, jsou tady imigranti porušující 

tyto zákony země. Po celém světě se bezpečnostní opatření upevňují, a vy je v Havířově,  

kde se bezpečnostní situace evidentně zhoršuje, chcete tyto opatření rušit? To se nám 

občanům nelíbí.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel Baránek. 

 

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

Dobrý den vážená paní primátorko, vážení zastupitelé, vážení hosté. Prosím Vás, nebudujme 

tuto atmosféru strachu, a pojďme otevřít zastupitelstvo všem, zastupitelstvo je určeno všem 

občanům. Děkuji Vám. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel Pawlas, prosím. Aha,dobře…nevadí…Prosím pana inženýra Heczka. 

 

Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já si myslím, že to, co tu přednesl pan Baránek je vůbec mimo. Myslím si, že 15 minut čekání 

je daleko lepší než 15 minut čekání nebo 30 minut čekání na sanitku nebo na Městskou 

policii, a skutečně přemýšlejte o tom. To není vůbec nic o tom, že bychom omezovali vstup  

na zastupitelstvo komukoliv, pouze těm zamezíme, kteří by tu přišli s nějakým nekalým 

úmyslem, případně ozbrojeni nožem, střelnou zbraní nebo nějakým jiným nebezpečným 

náčiním. Zvažujte, prosím.  
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji panu inženýru Heczkovi. Pan zastupitel Masarovič. 

 

Róbert MASAROVIČ, MSc., člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

S dovolením bych se vyjádřil. S bezpečností z profesního života mám nějaké poměrně bohaté 

zkušenosti. Tady ta…to divadelní představení, které tam je dole s bezpečností nemá nic 

společného. Nejsou zabezpečené vokna, tam je sice rám, ale přes okna si sem donesu tank, 

jo…pokud budeme chtít hovořit o bezpečnosti, tak ji pojmeme komplexně, tzn. ne jenom 

rámy, zabezpečená vokna, jo, budou se tady vysvlíkat všichni, sundávat si pásky, dámy budou 

vysypávat kabelky, jo, toto není o bezpečnosti, to je jen divadlo, jakési..kohosi…prosím Vás. 

Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji pane zastupiteli. Pan zastupitel Bureš. 

 

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

Ještě jednou tady všechny zdravím v sále. Já budu reagovat na pana Masaroviče, je to jeho 

názor, nikdo mu ho nemůže vzít, ale my máme názor takový, jako říkal tady pan Heczko. 

Takže my si za svojím stojíme. Děkuji.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel Martinek. 

 

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

Já bych si možná dovolil, abychom uspořádali někdy po zastupitelstvu jednání předsedů klubů 

na toto téma. Samozřejmě tak jak probíhají tady ty kontroly, tak si taky myslím, že to není 

úplně stoprocentní, nicméně ta otázka zabezpečení tady pro nás určitě je důležitá,  

proto navrhuji, abychom k tomu se sešli a případně prodiskutovali nějaká opatření, která  

by byla řekněme účinnější a komplexnější. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Ještě k tomuto bodu znovu opět paní Veronika Turská, prosím. 

 

Veronika TURSKÁ, občanka Havířova 

……………………………………………… 

Nezlobte se vážení zastupitelé, ale já jako občanka radši vysypu tu kabelku a ukážu  

to bezpečnostní kontrole, než aby se tady opakovalo to, co se tady stalo před několika lety,  

kdy tady zastřelili zastupitele zastupitelstva, pana Balšána. Je to třeba můj osobní názor, 

protože paní Balšánová je moje kamarádka a už nechci v žádném případě nikdy toto dopustit, 

radši budu vysypávat tu kabelku, radši tu budu o půl hodiny dříve, ale na bezpečnostních 

opatřeních určitých trvám. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji paní Turské a prosím paní poslankyni Halíkovou. 

 

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

Děkuji za slovo, dobrý den také ode mě, vážená paní primátorko, kolegyně a kolegové 

zastupitelé, vážení hosté. Na téma bezpečnosti tady mí předřečníci už řekli své názory, které 

vyústili na jedné straně v podporu toho, co máme předloženo jako původní návrh usnesení,  

tzn. vypustit z našeho jednacího řádu kontrolu bezpečnostním rámem při vstupu do objektu,  
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ve kterém zasedá naše zastupitelstvo, a pak tedy protinávrh tento rám tam ponechat. Mě se 

osobně velice líbila i poznámka, nápad pana kolegy zastupitele Martinka, který říká, že 

zřejmě jako ohlas na to vše co jsme tady slyšeli i od občanů, že by bylo potřeba na téma 

bezpečnosti ještě dále hovořit a jednat. Pokud tedy k tomu bude takovýto souhlas, pak můj 

návrh je, abychom tedy ponechali náš jednací řád, tak jak jej máme a aby se tedy ještě nad 

ním eventuálně další jednání sešlo a zvažovalo, jak ještě bezpečnost při jednání Zastupitelstva 

obecně, při větších shromážděních na území našeho města, ať už tedy v objektech, které jsou 

v majetku města, které jsou kryté a nebo i tedy na veřejnosti, jak ještě tato opatření zpřísnit  

a zabezpečit bezpečí pro nás a pro naše spoluobčany. Můj návrh tedy je tento bod dneska 

neprojednávat, stáhnout z jednání zastupitelstva, vést tedy ještě o něm další jednání a 

předložit příležitostně na nejbližším zasedání  zastupitelstva výsledek těchto projednávání 

v komplexu, jaký jsem tady naznačila. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji paní poslankyni Halíkové a s technickou poznámkou pan zastupitel Martinek. 

 

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

Chtěl bych navrhnout 10 minutovou přestávku. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Souhlasím a vyhlašujeme 10 minutovou přestávku. 

 

 

PŘESTÁVKA 

 
          10 minut 
 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Prosím o prezenci. Děkuji. Jsme u bodu č. 21, a to jednacím řádu zastupitelstva města, jeho 

dodatku. Pokud se již nikdo nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a ještě předtím, než 

budeme hlasovat o tady zazněných návrzích, bych chtěla jenom předeslat, že svolám schůzku 

s předsedy politických stran a hnutí, abychom dále dojednali systém zabezpečení velkých akcí 

a průběhu jednotlivých zasedání Zastupitelstva města Havířova. A nyní přistoupíme 

k hlasování. Nejprve o návrhu paní poslankyně Milady Halíkové o vypuštění tohoto bodu 

z dnešního programu zasedání města Havířova. Takže můžeme hlasovat. 

 

Hlasování o návrhu PaedDr. Halíkové: 
Pro:                         15 

Proti:                       13 

Zdržel se:                10 

Nehlasoval:               0  

Omluveni:            5    

Přítomno celkem 38 členů 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro: 15, proti 13, zdrželo se 10 zastupitelů. Zastupitelstvo města neschvaluje tento návrh. 

Tento návrh nebyl přijat a budeme hlasovat o protinávrhu pana zastupitele Pawlase. Tak, 

můžeme hlasovat? 

 

Hlasování o protinávrhu Bc. Pawlase: 
Pro:                           14 

Proti:                         12 

Zdržel se:                  12 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro: 14, proti 12, zdrželo se 12. Tento návrh nebyl přijat a budeme hlasovat o původním 

návrhu usnesení tohoto bodu.  

 

Hlasování o původním návrhu usnesení: 
Pro:                           24 

Proti:                         14 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 651/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

s c h v a l u j e   

 

s účinností od 24.1.2017 Dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Havířova takto: 

1. Změna: 

Vypouští se bez náhrady z Článku 14 „Zajištění nerušeného průběhu zasedání“ odstavec 2: 

„2. Pro zajištění bezpečnosti při zasedání ZMH, každá osoba, která se pohybuje 

v jednacích prostorách je povinna při každém vstupu do budovy podstoupit bezpečnostní 

kontrolu. Bezpečnostní kontrola je prováděna prostřednictvím detekčního rámu na 

přítomnost kovu a kontrolou příručního zavazadla pověřeným pracovníkem bezpečnostní 

služby. V případě, že budou při kontrole u kontrolované osoby zjištěny předměty, které by 

mohly způsobit ohrožení bezpečnosti (zejm. zbraně), nebude ji umožněn vstup do jednacích 

prostor až do té doby, než tyto předměty na své náklady odloží mimo jednací prostory.“ 

2. Změna: 

V Článku 14 „Zajištění nerušeného průběhu zasedání“ se stávající odstavce 3., 4. a 5. nově 

označují pořadovými čísly 2., 3. a 4. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 24, proti 14, nikdo se zdržel, usnesení bylo přijato.  

Budeme pokračovat bodem č. 22 Změny v zástupcích města v orgánech obchodní společnosti 

HTS, a.s. 
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652/16ZM/2017 

14:35hod. 

22. Změny v zástupcích města v orgánech obchodní společnosti HTS, a.s. 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan Ing. Heczko.  

 

Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Paní primátorko, vedení města, vážení zastupitelé. Myslím si, že zástupci, který jsou dneska 

navrženi k odvolání plnili zodpovědně své funkce ve všech těch orgánech, ve kterých byli. 

Proto si myslím, že je nesprávné je odvolávat, protože městské společnosti fungovaly řádně, 

proto budu navrhovat u všech bodů, tzn. 22, 23, 24 neschválení těchto změn. Přesto, 

pravděpodobně asi, většina tady zareaguje tady na tom, že s tím nebude souhlasit, to 

předjímám samozřejmě. Ale v případě, že k tomu by mělo dojít ke schválení, bych požádal, 

aby jednak se, teďkom konkrétně u HTS, a.s. nově navrženi někteří, kteří nejsou zastupitelé, 

konkrétně je to pan Ing. Kaplan a pan Světnička. Jestli by se mohli představit zastupitelstvu a 

pak mám ještě jednu připomínku, že navrhujete, aby dozorčí rada u HTS, a.s. u Havířovské 

Teplárenské čítala 7 členů, což je myslím si, v rozporu se stanovami HTS, a.s., protože ve 

stanovách je stanoveno, že dozorčí rada má pouze 6 členů. Vy tím návrhem rozšiřujete počet 

členů na 7. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji panu Ing. Heczkovi. Nikdo další se do rozpravy nehlásí. Budeme hlasovat o …  

Pana Ing. Heczka, bych ještě jednou chtěla poprosit. 

 

Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

V prvé řadě jsem požádal, aby nově navrhování, to je Ing. Kaplan a Světnička se představili, 

pokud jsou zde přítomni, samozřejmě. A za druhé, předkladatel by se měl vyjádřit k tomu,  

proč navrhujete 7 členů dozorčí rady, což je v rozporu se stávajícími stanovami. V případě,  

že by jste přistoupili k hlasování a schválili 7 členů, pak  je to v rozporu se stanovami, protože 

první je potřeba změnit stanovy a  pak teprve hlasovat o jménech.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Domnívám se, že ani pan Kaplan ani pan Světnička tady nejsou, ale poprosila bych 

paní JUDr. Kochovou o objasnění tady těch počtů zastoupení. 

 

JUDr. Bohuslava KOCHOVÁ, vedoucí odboru právních služeb MMH 

Dobrý den vážení zastupitelé, celkový počet členů bude dodržen tím, že valná hromada tzn. 

Rada města ve středu odvolá jednoho ze zástupců za zaměstnance v dozorčí radě. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan Ing. Heczko. 

 

Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Toto znamená, že bude nejdříve schváleno 7 členné zastoupení rady a teprve následovně 
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bude, budou měněny stanovy. Já si myslím, že to je nepřípustné, že nejdříve je třeba schválit 

stanovy a pak teprve nominovat zástupce. Proto nesouhlasím s tím, co říkala paní JUDr. 

Kochová, že to lze udělat tak, že na příští radě v pozici valné hromady budou upravené 

stanovy a pak jmenování těch zástupců do dozorčí rady. Pro vaši informaci bych chtěl říci, že 

do dozorčí rady jsou navrhováni: pan Břetislav Petr, pan Petr Špok, pan Mach… pan Marek 

Světnička, zůstává Petr Robosz, dále je nově navrhována paní Mgr. Iva Georgiu a zůstávají 

členy dále 2 zaměstnanci, to je pan Jaroš a pan Moravec. Čili, pokud umím dobře počítat je to 

7 členů. Myslím si, že nejdříve by se měly změnit stanovy a teprve pak, navrhnout 7 členů 

dozorčí rady. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel Gongol. 

 

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

Poprosím o 5 minutovou přestávku, abychom to ujasnili. 

 

Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já bych chtěl poprosit paní JUDr. Kochovou, aby mě logicky vysvětlila to jejích stanovisko. 

Prostě, mě to hlava nebere. Mě se zdá, že to je nelogické, když máme schvalovat dneska  

7 v dozorčí radě a přitom stanovy hovoří, že tam můžeme mít jenom 6. A že to bude následně, 

to je možné, ale následně bychom měli taky potom volit těch 7, nikoliv před tím. Jinými 

slovy, co bylo dříve vejce nebo slepice.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel Pawlas. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já bych se, jako zastupitel rád dozvěděl, kdo je teda pan Kaplan a pan Světnička, když teda 

mají rozhodovat o městském majetku, tak když nepři… nedorazili tak se snad tady někdo 

v sále najde, aby nám je představil, kdo to vlastně je . Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Já bych dala 5 minut přestávky. 

 

 

 

PŘESTÁVKA 
 

 
5 minut 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Prosím o prezenci. Takže projednáváme bod č. 29, ehm.. 22. Já se vrátím ještě k žádosti pana 

zastupitele Gongola, aby paní JUDr. Kochová tady objasnila tuto záležitost ohledně počtu 

členů. 
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JUDr. Bohuslava KOCHOVÁ, vedoucí odboru právních služeb MMH 

Dobrý den ještě jednou. Momentálně se doplnil návrh usnesení Zastupitelstva na odvolání  

a zvolení nových členů dozorčí rady o jméno pana Ing. Bedřicha Jaroše, který bude navržen, 

aby byl odvolán z funkce člena dozorčí rady. Čímž se sníží počet na 6 a může být navržena  

ke zvolení paní Iva Georgiu. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pan zastupitel Gongol. 

 

Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Paní JUDr. Kochová mi neodpověděla na mojí otázku. Otázka zněla, jakou logikou 

zdůvodňuje to svoje stanovisko? K tomu neřekla ani slovo. To co je tady teď dohodnuto, to je 

úplně o jiné věci. Já žádám, aby paní Kochová odůvodnila svoje první stanovisko k tomu, 

které řekla. 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji a poprosím paní JUDr. Kochovou. 

 

JUDr. Bohuslava KOCHOVÁ, vedoucí odboru právních služeb MMH 

Z celkového počtu 6ti členů dozorčí rady společnosti HTS, a.s., 2 jsou za zaměstnance. Takže, 

jestliže jeden člen za zaměstnance bude odvolán, zůstává ke zvolení 5 členů. 

 

Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já o koze, někdo o voze. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pane zastupiteli nebyl jste přihlášen. 

 

Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Pardon, pardon. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Ještě máme tady přihlášeného s technickou poznámkou pana ing. Heczka. 

 

Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já se omlouvám. Jsem už potřetí přihlášený, pokud mi dáte slovo. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Dám Vám slovo. 

 

Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Jo. Čili jednak si myslím, že paní Kochová řekla, že bude, my předjímáme něco a navíc  

si myslím, že Zastupitelstvo nerozhoduje o tom, kdo bude zastupovat zaměstnance. To je  

ve výsadní pravomoci zaměstnanců, aby si určili kdo má zastupovat je v dozorčí radě. Čili já  

si myslím, že dneska, nechci napovídat, ale dneska jedno jméno vyřadit z toho schvalovacího 

procesu a až zasedne valná hromada vezme v potaz, že zaměstnanci se dohodli tak a tak, 

teprve pak na následné další, na následném dalším zastupitelstvu může být  místo toho 

zaměstnance navržen někdo ze zastupitelů. Pokud, to nebude další zaměstnanec, ale pokud to 

tak chcete udělat, čili jednoduché řešení. Dneska neschválit jednoho z toho navržených, z těch 

navržených a vrátit se k tomu po valné hromadě, že zastupitel odstoupí, zaměstnanec odstoupí 

z dozorčí rady a v únoru můžeme dovolit toho, kterého dneska škrtnete. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Já bych poprosila pana náměstka Bělicu. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky města (ANO 2011) 

Dámy a pánové dobrý den, vážení zastupitelé, vážená paní primátorko. Já si myslím, že 

k tomu nedorozumění došlo z jednoho prostého důvodu, a tím je nový Občanský zákoník. 

Paní JUDr. Kochová mi dá asi za pravdu. Pan Bedřich Jaroš byl volen do funkce člena 

dozorčí rady v roce 2014, již podle nového Občanského zákoníku a Zákonu o obchodních 

korporacích. A podle nového Zákona o obchodních korporacích se nerozlišují členové dozorčí 

rady za zaměstnance a členové dozorčí rady jiní. To znamená, že možná k tomudle tomu 

nedorozumění došlo z tohohle toho důvodu. Nicméně nový Zákon o obchodních korporacích 

již nezná člena dozorčí rady za zaměstnance. Je to člen  dozorčí rady, jako jakýkoliv jiný. 

Takže, možná tolik k dovysvětlení, pokud paní doktorka k tomu ještě něco chce dodat, tak. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Ještě pan zastupitel Gongol. 

 

Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Pro paní JUDr. Kochovou, ještě jednou zopakuji, jak zněla moje otázka. Ta otázka zněla  

o jakou logiku se opírá paní doktorka svým tvrzením, že je možné zvolit 7, když stanovy  

říkají 6. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji a paní poslankyně Halíková. 

 

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

Ještě jednou dobrý den. Dovolím si reagovat na odpověď, kterou jsme slyšeli z vašich úst 

pane náměstku Bělico. Mě z toho vyplývá, že tedy v tomto případě, aniž bych měla před 

sebou nebo znala detailně nebo nebyla jsem nikdy členkou žádného orgánu, žádné městské 

společnosti, tedy ani ne HTSky o které jednáme, ale v tomto případě by tedy jejich stanovy 

nebyly v souladu se zákonem. A pokud tomu tak je, pak je samozřejmě potřeba tuto nápravu 

nejdříve udělat, a pak teprve podle mého názoru můžeme jednat jako zastupitelstvo, které 

pověří radu, jak má jednat ve funkci valné hromady. Takhle tomu rozumím.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Ještě poprosím pana náměstka Bělicu. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky města (ANO 2011) 

Já se omlouvám paní poslankyně, rozumíte tomu špatně. Ta společnost přistoupila k novému 

Zákonu o obchodních korporacích a tomu se podřídila, a stanovy nejsou v rozporu se 

zákonem.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Prosím pana zastupitele Rapanta. 

 

Bc. Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Pěkné odpoledne vážené zastupitelky, zastupitelé, vedení města, vážení hosté. Prosím vás, 

přestaňme tady, míchat jabka s hruškama. My tady nikoho nevolíme do žádných společností, 

jedná se pouze o návrh. Zastupitelstvo o ničem takovém nerozhoduje, rozhoduje o tom valná 

hromada, Ano? Děkuji. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pokud se dál nikdo nehlásí, ještě pan zastupitel Pawlas. Prosím. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já bych se rád konečně dozvěděl, kdo je pan Kaplan a pan Světnička, protože budou 

zastupovat občany města. Je to majetek městský, takže bych poprosil zodpovědět tuto otázku, 

jestli tady nejsou přítomni. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel Niemiec. 

 

Ing. Bohuslav NIEMIEC, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Dobrý den vážení občané, vážené vedení města, vážení zastupitelé a v zastoupení Marka 

Světničky teda můžu představit Marka Světničku. Je to náš člen, je to náš nominant. Je to 

člověk, který pracoval v komisích Rady města Havířova (v Komisi protidrogové, v Komisi  

pro europartnerské vztahy), jenom tak v krátkosti rychle. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Paní zastupitelka Ryšánková Dosedělová. 

 

Soňa RYŠÁNKOVÁ DOSEDĚLOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobré odpoledne všem a kolegům a přihlížejícím. Já teda navážu na dotaz pana zastupitele 

Pawlase. Pokud není nikdo schopný, kdo by nám tyto členy představil, já bych prosila,  

aby členové, kteří jsou nominováni byli na příštím Zastupitelstvu představeni osobně. Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel Baránek. 

 

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

Dobrý den, pan Ing. Kaplan tady z důvodu svého pracovního vytížení nemohl být. Nicméně 

pár slov o něm. Je to náš nominant, je to odborník, který se pokouší tady v Havířově 

vybudovat  Kovoklastr.cz, což je v podstatě školící centrum, které sdružuje jak školy, tak, tak, 

tak výrobní podniky. Děkuju a je to náš nominant. Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji za přiblížení pana ing. Josefa Kaplana a od pana zastupitele Niemiece za pana 

Světničky. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a ještě než budeme hlasovat  

o doplňujícím návrhu usnesení, tak bych chtěla omluvit paní Mgr. Horňákovou, zastupitelku. 

Pracovně musela odejít a dál nebude pokračovat v dnešním jednání zasedání Zastupitelstva 

města Havířova. Takže, můžeme hlasovat. Takže, hlasujeme o doplněném návrhu usnesení.  

To není ono, no. Takže, no. Ano, prosím Vás, posledním návrhem byl návrh o doplnění 

původního usnesení. Takže, ještě jednou, hlasujeme o doplněném návrhu usnesení pana 

náměstka Bělici a doplnění, ano, odvolání pana Jaroše. Pan, pan ing. Heczko s technickou 

poznámkou. 

 

Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Paní primátorko, podle mě, doplnění usnesení není protinávrh. Protinávrh byl pouze jeden,  

a to ten můj hned v prvním úvodním vystoupení, že navrhuji neschválit. Vzít na vědomí nebo 

ukončení členství pana Fice, protože ten zemřel, ale jinak doplnění pana Bělici není změna 

usnesení, je to pouze doplnění. Protinávrh byl neschválit.  
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 
Já se tady vrátím k jednacímu řádu, zasedání Zastupitelstva města Havířova, a to v článku 10, 

číslo 8, které zní, po ukončení rozpravy předsedající nechá hlasovat nejprve o doplnění 

usnesení v opačném pořadí, než byly jednotlivé návrhy předloženy, a to doplnění může být 

k čemukoliv. I k protinávrhu, i k doplněnému návrhu usnesení. Takže si myslím, že ten postup 

je správný, a že nejprve bychom měli hlasovat o doplnění návrhu usnesení, a potom  

o protinávrhu pana ing. Heczka. Takže budeme hlasovat, o doplnění návrhu. 

 

Hlasování o doplnění návrhu usnesení: 
Pro:                           23 

Proti:                        9 

Zdržel se:                 5 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 
Pro 23, proti 9, zdrželo se 5, tento, toto usnesení bylo přijato. A teď přistoupíme k hlasování  

o protinávrhu pana zastupitele Heczka. 

 

Hlasování o protinávrhu ing. Heczka: 
Pro:                           14 

Proti:                         17 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              3 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 
Pro 14, proti 17, zdrželi se 3, nehlasovali 3, usnesení nebylo přijato. 

Budeme hlasovat nyní o původním návrhu usnesení, včetně doplnění tohoto návrhu. 

 

Hlasování o původním znění usnesení: 
Pro:                           23 

Proti:                         12 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 
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Přijaté usnesení č. 652/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zánik funkce člena představenstva obchodní společnosti Havířovská teplárenská společnost, 

a.s. (HTS, a.s.), IČO 61974706, pana Františka Fice z důvodu úmrtí  dne 30.12.2016 

 

n a v r h u j e                
 

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

pozdějších předpisů, ke dni 25.1.2017 v obchodní společnosti HTS, a.s. 

odvolání  JUDr. Bronislava Bujoka z funkce člena představenstva HTS, a.s. (předseda) 

zvolení  Ing. Josefa Kaplana do funkce člena představenstva HTS, a.s. 

odvolání  p. Petera Hrabčáka z funkce člena představenstva HTS, a.s. 

zvolení  Ing. Jiřího Martinka do  funkce člena představenstva HTS, a.s. 

odvolání  pí Danuše Holeksové z funkce člena představenstva HTS, a.s. 

zvolení  Bc. Aleny Olšokové do  funkce člena představenstva HTS, a.s. 

odvolání  Ing. Břetislava Petra z funkce člena představenstva HTS, a.s. 

zvolení  Ing. Jakuba Holisze do  funkce člena představenstva HTS, a.s. 

zvolení  Mgr. Stanislavy Gorecké do  funkce člena představenstva HTS, a.s. 

odvolání   Bc. Aleny Zedníkové z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. (předseda) 

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

odvolání   p. Karla Sachmerdy z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. (místopředseda) 

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

odvolání   pí Evy Radové z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

zvolení  p. Marka Světničky, DiS. do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

zvolení  Mgr. Ivy Georgiu do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 23, proti 12, zdrželi se 2,  usnesení, návrh usnesení byl přijat. Usnesení bylo přijato, 

pardon. 

Pokračujeme bodem č. 23. Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností 

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

 

 

653/16ZM/2017 

14:42hod. 

23. Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností  

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

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan Ing. Heczko. 
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Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Paní primátorko, já už jsem avizoval u předchozího vystoupení, že u tohoto bodu budu rovněž 

navrhovat neschválit, ale současně taky bych požádal, aby se představili nově navrhovaní 

zástupci v orgánech, a to Městská realitní agentura pan Robert Pustka a pan Jan Dostál.  

A u obchodní společnosti Zámek aby se představili Ing. Josef Olšar a pan Jan Veselý. Chceme 

znát jejich názor, případně jejich profesní znalosti a s čím do těchto funkcí chtějí vstoupit  

a co chtějí prosazovat.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Tak, já myslím, že tady ani jeden z pánů není. Pan Pustka, můžu poprosit o krátké 

představení?  

 

Ing. Róbert PUSTKA 

Dobré odpoledne paní primátorko, rado, zastupitelé. Jmenuji se Robert Pustka, vystudoval 

jsem vysokou školu stavební. Působil jsem jako ředitel ve Vítkovicích ve VaE Controls, pak 

jsem přešel do…jako člen představenstva do společnosti Manata Systém, kde působím do 

teďka. Moje zkušenosti jsou jak ve stavebnictví, jak v managementu, tak v kontrole. Věc, 

kterou chci v MRAčku, nebo v Městské realitní agentuře udělat, tak je to transparentnost a 

plnit plány, které mi bude, budou nastíněny, dány, tak, aby společnost byla transparentní a 

funkční. Mějte se. Nashledanou.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji Vám. Prosím pana náměstka Bělicu. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky města (ANO 2011) 

Já bych k tomu jenom dodal, že pan ing. Pustka vzešel jako kandidát na jednatele 

z výběrového řízení, které uspořádala dozorčí rada, takže by to měl být po několika letech, 

nebo možná  poprvé v historii apolitický jednatel v této velmi významné městské společnosti.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Nikdo se nehlásí dál do rozpravy. Končím rozpravu a budeme hlasovat o protinávrhu 

pana Ing. Heczka. Ještě jsem chtěla dodat, že ti zástupci, nebo ti nově zvolení členové, kteří 

tady bohužel nejsou, budou pozváni na příští Zastupitelstvo, aby se krátce představili a pan 

ing. Heczko s technickou poznámkou. 

 

Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Jsou dvě možnosti, buď nebyli pozváni, což si myslím, že je velkou chybou, a nebo, že,  

já nevím, jak to nazvat, nebo, předkládáte někoho, který není ani schopen přijít  

na Zastupitelstvo, a je pověřen nějakou funkcí, a myslím si, velice významnou funkcí. 

Orgány, jako jednatel, představenstvo, dozorčí rada, jsou velice významné, proto že řídí naše 

společnosti, a já si myslím, že to je chyba, že tady nejsou. Přesto si myslím, že měli být, a 

když tu nejsou, tak někdo měl vystoupit a říci, proč tady nejsou a ne, ukončit hned po prvním 

vystoupení pana Pustky, tak myslím, že se jmenuje, a tím hned přejít k hlasování.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. S technickou poznámkou pan zastupitel Martinek. 

 

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

Vzhledem k tomu, že už byla ukončena rozprava, jenom, pane inženýre, v minulosti nebývalo 

zvykem, že by se tady chodili představovat, tak samozřejmě pokud se to chce, tak určitě to 
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není problém, aby přišli. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Takže nyní ukončuji rozpravu a budeme hlasovat o protinávrhu pana ing. Heczka 

 

Hlasování o protinávrhu ing. Heczka: 
Pro:                           13 

Proti:                         20 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 
Pro13, proti 20, zdrželo se 3,  nehlasoval 1, protinávrh nebyl přijat.  

A vrátíme se k hlasování o původním návrhu usnesení.  

 

Hlasování o původním návrhu usnesení: 
Pro:                           22 

Proti:                         12 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

Přijaté usnesení č. 653/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n a v r h u j e  

 

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

pozdějších předpisů, ke dni 25.1.2017 

  

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

odvolání  Ing. Miloslava Hanuse z funkce jednatele MRA, s.r.o. 

zvolení  Ing. Róberta Pustky do funkce jednatele MRA, s.r.o. 

odvolání  p. Jaroslava Jeziorského z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 

                   (místopředseda) 

zvolení   Mgr. Rudolfa Šimka do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 

odvolání  p. Karla Ďurkáče z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 

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

 

2. u obchodní společnosti ZÁMEK Havířov, s r.o.  

odvolání  Mgr. Radka Kupczaka z funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

                   (předseda) 

zvolení  Ing. Josefa Olšara, do funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

odvolání  Bc. Darji Tomaniecové z funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

zvolení  p. Jana Veselého do funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 22, proti 12, zdrželi se 2,  nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

Pokračujeme bodem č. 24. Změny v zástupcích města v orgánech obchodní společnosti  

TSH a.s. 

 

 

654/16ZM/2017 

14:48hod. 

24. Změny v zástupcích města v orgánech obchodní společnosti TSH a.s. 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Jenom v rámci návrhu usnesení, nedochází ke změně 

usnesení, ale pouze v případě paní zastupitelky Hegyi došlo ke změně příjmení na paní 

zastupitelka Kristlíková, abychom měli v tom pořádek, abychom se nemuseli tady k tomuto 

vracet. Takže, opět pan zastupitel Heczko v rozpravě. 

 

Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Opět budu navrhovat neschválit, a protože všechny navrhované nově zde uvedené osoby 

známe, včetně pana Róberta Masaroviče, čili nebudu žádat, aby se představovali.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel Gongol. 

 

Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Paní primátorko. Jedna z pouček politologie nám říká, že politika je souboj myšlenek. Myslí 

se, podle mého názoru, myšlenek jedinců, ale i politických stran. Od 19. 12. minulého roku 

jsem ale pochopil, že tím soubojem nejsou myšlenky, ale boj o koryta. Myšlenek se nám 

nedostává, alespoň ne takových, které by přispěly k řešení potřeb občanů tohoto města. 

Krásného města. Nová koalice usoudila, že je nutno změnit obsazení postů v představenstvech 

a dozorčích radách. Vítěz bere vše. Tomu rozumím. Trochu to bylo ale vítězství….to ale 

nebylo vítězství myšlenek, ale vítězství těch, kteří bojovali o koryta. ČSSD sice před 

minulými dny prohlašovala, že u nich došlo k sebereflexi, myšleno vzdání se mandátu pana 

Jantoše, a to na silný nátlak hnutí ANO. To je jejich zásluha. Očekával jsem, že při jmenování 

nových funkcí se projeví myšlenková úroveň a charakterové vlastnosti kandidátů. Dosud 

nikdy jsem nevykonával funkci ve statutárních orgánech městské organizace. Přesto si 

myslím, že jsme v tom složení vytvořili s mnohými členy představenstva v technických 

službách dělný kolektiv. Já jim chci za to poděkovat. Ne však se všemi jsme tento dělný 

kolektiv vytvořili. Očekával bych, že ten, kdo zastával 15 let dobře placenou funkci 

v Technických službách, myšlenkově přispěje daleko více než svými dvěma požadavky, 

kterými jsem byl svědky, při projednávání, v Technických službách v představenstvu. A sice, 

požadoval svačinu, a větší plat pro dozorčí radu. To byl všechno jeho přínos. Ten pán se 

jmenuje, pan Kozák. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji pane inženýre. Takže nikdo další se nehlásí do rozpravy. Končím rozpravu a budeme 

hlasovat o protinávrhu pana zastupitele ing. Heczka 



43 
Zápis z 16. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 23.01.2017 
 

Hlasování o protinávrhu ing. Heczka: 
Pro:                            12 

Proti:                         18 

Zdržel se:                 6 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 
Pro 12, proti 18, zdrželo se 6,  nehlasoval 1.Tento protinávrh nebyl přijat, a vrátíme se  

k hlasování o původním návrhu usnesení. 

 

Hlasování o původním návrhu usnesení: 
Pro:                            23 

Proti:                         12 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

 

Přijaté usnesení č. 654/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

n a v r h u j e                
 

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

pozdějších předpisů, ke dni 25.1.2017 v obchodní společnosti Technické služby Havířov a.s. 

(TSH a.s.), IČO 25375601: 

odvolání  Ing. Jaroslava Gongola, CSc. z funkce člena představenstva TSH a.s. 

                        (předseda) 

zvolení  p. Róberta Masaroviče, MSc. do funkce člena představenstva TSH a.s.  

odvolání  pí Alice Hegyi z funkce člena představenstva TSH a.s. 

zvolení  Ing. Ondřeje Baránka do funkce člena představenstva TSH a.s. 

odvolání Ing. Jiřího Šebesty z funkce člena představenstva TSH a.s.  

zvolení  p. Miroslava Polaka do funkce člena představenstva TSH a.s. 

odvolání  p. Václava Kubelky z funkce člena představenstva TSH a.s.  

zvolení  pí Ivety Kočí Palkovské do funkce člena představenstva TSH a.s. 

odvolání   p. Vladislava Fukaly z funkce člena dozorčí rady TSH a.s. (předseda) 

zvolení  Bc. Marka Plawneho do funkce člena dozorčí rady TSH a.s. 

odvolání   p. Miroslava Polaka z funkce člena dozorčí rady TSH a.s. (místopředseda) 

zvolení  Ing. Věroslava Ryšky do funkce člena dozorčí rady TSH a.s. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 23, proti 12, zdrželi se 2.  Usnesení bylo přijato.  

Pokračujeme bodem č. 25. Informativní zpráva o řešení vyčíslení škody na MRA, s.r.o. 
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655/16ZM/2017 

14:55hod. 

25. Informativní zpráva o řešení vyčíslení škody na MRA, s.r.o.  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Ptáček, prosím.  

 

Mgr. Tomáš PTÁČEK, člen Zastupitelstva města (KSČM) 
Dobrý den paní primátorko, vedení města, kolegyně zastupitelky, kolegové zastupitelé. 

Vzhledem k tomu, že to bylo na můj popud, tak děkuji za zpracování materiálu. Každopádně 

nevyčetl jsem z něho, kam to postupuje. Poslední informace je, že Policie zase něco chce.  

Já jsem předpokládal, že tam bude aspoň jeden krok, co vedení města dělá nadále, jestli bude 

oslovovat nějakého externího, nebo externí spolupracující firmu a podobně. Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. V té tabulce jsou vlastně popsány veškeré kroky, tak jak se postupovalo od srpna 

2016, až po 5. ledna a další kroky zatím nejsou známy. Nikdo další se nehlásí do rozpravy. 

Končím rozpravu a budem…ještě pan zastupitel Pawlas, prosím. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, člen Zastupitelstva města (KSČM) 

Takže já bych se rád zeptal, jaký bude teda další postup. Jestli je nějaká oslovená externí 

firma a nebo se vlastně nic nestalo. Já bych očekával, že potom bude konečný materiál potom 

pro Zastupitelstvo, kde bude nějaká škoda vyčíslena, a nebo nebude vyčíslena a bude tam 

vlastně pod tím podepsaný zodpovědný náměstek. Takže by mně zajímal další postup, jestli 

bude nebo nebude vyčíslena škoda. Buď se stala, nebo nestala. Jasná věc. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel Martinek.  

 

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

Ti z vás, kteří teda četli podrobně ten materiál, tak vědí, že jsou tam nějaké další termíny,  

kde se čeká teda na odpověď dotázaných institucí. Jo, takže asi v návaznosti na tyto odpovědi 

bude zvolen další postup, jo, nejsou tam ještě odpovědi, myslím…byli tam nějaké termíny do 

konce ledna, takže bez toho asi nelze pokračovat.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Ano, ještě než vyzvu pana Baránka, máme tady termín 31. ledna 2017 na posouzení veřejné 

zakázky z 14.12.2016, a prosím pana zastupitele Baránka. Ano? Nechce, pardon.  

Pan Masarovič. 

 

Róbert MASAROVIČ, MSc., člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Já jenom z vystoupení pana zastupitele Pawlase, aby někdo nenabyl dojmu, že současné 

vedení města nic nedělá, tak možná pro rekapitulaci je důležité si připomenout, že přípis od 

Policie přišel do datové schránky města v srpnu roku 2016, kdy byl pan Pawlas primátor, a od 

srpna do konce roku, resp. do předchozího Zastupitelstva město neudělalo vůbec nic, vůbec 

nic s tím. Nula. A teďka chcete, aby současné vedení města zpracovalo několik tisíc stran, já 

nevím, kolik těch šanonů je, desítky, a rozhodlo se nějakým způsobem, já jsem u té kauzy od 
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začátku, já bych akorát chtěl, aby to bylo férové, jo, ta politická soutěž, má-li to být kolbiště, 

budu citovat jednoho zastupitele, měly by být ty podmínky alespoň trošičku férové, a když ne, 

tak ať se tak tváří aspoň, že jsou férové. Mockrát děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel Bureš. 

 

Bc. Ivan BUREŠ, člen Zastupitelstva města (KSČM) 

Ještě jednou všem pěkný den. Já trošku zareaguju. Vyčíslení škody, říkal pan Masarovič, že je 

od srpna na městě, tak se mělo to řešit, ale myslím si, že celý ten audit a všechno se točilo 

kolem MRA, tak si myslím, že kdyby to bylo tak aktivní, jak u toho auditu, tak už je vyčíslená 

škoda, ale když není škoda, nebo nebude, tak potom bych chtěl, aby bylo veřejně tady řečeno 

ČSSD, že se jim všeci omlouváme. Protože někoho osočit, ukazovat tady sleid , jak je kdo 

s kým propojený, kolik, asi 50 milionů myslím že se tam říkalo, že tam je nejmíň škoda,  

a myslím, že to je potom pro občany fraška a budou nadávat ne na komunisty, na socany,  

na ANO, ale na zastupitele, a měli by jsme se nad tím zamyslet. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji panu zastupiteli Burešovi. Do rozpravy se dál nikdo nehlásí, končím rozpravu, končím 

rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                           22 

Proti:                        0 

Zdržel se:                  13 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

 

Přijaté usnesení č. 655/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

postup při vyčíslení škody pro přípravnou fázi trestního řízení Police ČR zn. KRPT-169516-

41/TČ-2015-070082 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 22, proti nikdo, zdrželo se 13, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.  

Pokračujeme bodem č. 26. Návrhy kandidátů na přísedící Okresního soudu v Karviné pro 

volební období 2017 – 2021. 
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656/16ZM/2017 

14:56hod. 

26. Návrhy kandidátů na přísedící Okresního soudu v Karviné  

pro volební období 2017 – 2021  
  

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

 

Přijaté usnesení č. 656/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

u k l á d á   

 

členům Zastupitelstva města Havířova navrhnout 46 kandidátů na přísedící Okresního soudu 

v Karviné na příští čtyřleté volební období  2017 – 2021 v souladu s § 60 odst. 1 a § 64 odst. 4 

zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví 

následující podmínky pro kandidáta: 

- je občanem České republiky a je starší 30 let 

- je plně svéprávný a je bezúhonný,  

- jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, 

- je přihlášen k trvalému pobytu nebo pracuje na území města Havířova nebo v obvodu 

Okresního soudu v Karviné 

Z: členové ZMH 

T: odevzdat na OPS do 3.2.2017 
 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 35, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 27. Odměny členům zastupitelstva 
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657/16ZM/2017 

14:57hod. 

27. Odměny členům zastupitelstva  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

 

Přijaté usnesení č. 657/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s t a n o v í  

 

s účinností od 1.2.2017 

 

1. výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce takto: 

- za výkon funkce člena Rady města Havířova ve výši 5 067 Kč/měsíc a příplatek podle počtu 

obyvatel ve výši 731 Kč/měsíc tj. celkem 5 798 Kč/měsíc, 

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

Rady města Havířova ve výši 3 625 Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 731 

Kč/měsíc tj. celkem 4 356 Kč/měsíc, 

- za výkon funkce předsedy zvláštního orgánu zřízeného primátorem města podle zvláštních 

právních předpisů ve výši 6 423 Kč/měsíc, 

- za výkon funkce člena Zastupitelstva města Havířova ve výši 1 242 Kč/měsíc a dále 

příplatek podle počtu obyvatel, ve výši 731 Kč/měsíc, tj. celkem 1 973 Kč/měsíc 

 

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

 

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

primátorem města podle zvláštních právních předpisů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 

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

zastupitelstva, dle odstavce 1) tohoto usnesení 

 

3. v případě vzniku výše uvedené funkce v průběhu roku 2017 náleží odměna za výkon této 

funkce ode dne jmenování nebo zvolení do funkce. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 36, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 28 Zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za rok 2016 

 

 

658/16ZM/2017 

14:57hod. 

28. Zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova  

za rok 2016 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

 

Přijaté usnesení č. 658/16ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

prosinec 2016. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 36, 1 nehlasoval, usnesení bylo přijato.  

Dalším bodem našeho jednání je bod č. 29. Informativní zpráva o činnosti vedení města 
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659/16ZM/2017 

14:58hod. 

29. Informativní zpráva o činnosti vedení města 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

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:                 1 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 35, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, usnesení bylo přijato.  

 

Přijaté usnesení č. 659/16ZM/2017: 

 

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 08.12.2016 – 11.01.2017 dle příloh 

 

 

14:59hod. 

30. Vystoupení občanů a interpelace zastupitelů 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Máme téměř 15 hodin a na řadě jsou interpelace a vystoupení občanů a interpelace 

zastupitelů. Já bych poprosila nyní o vystoupení zástupců společnosti RPG byty s.r.o. 

jednatele pana Martina Ráže nebo tiskovou mluvčí paní Piechowicz o krátké vystoupení 

vzhledem k minulému jednání zasedání Zastupitelstva města Havířova v otázce nabídky RPG 

bytů imigrantům nebo spíše nelegálním imigrantům, což se teda vylučuje a není to ve 

skutečnosti pravda, ale chtěla bych to tady přiblížit, pokud  můžu poprosit: 

 

Martin Ráž, jednatel firmy RPG byty s.r.o. 

Pěkné odpoledne všem. Já jsem teda nebyl tady na minulém zastupitelstvu a jenom bych chtěl 

pouze zdůraznit a opakovat jednu skutečnost, co se týká uprchlíků. Někdy v roce 2015 jsme 

byli osloveni Ministerstvem vnitra, a to bylo to zařízení pro integraci a pobyt, kde na základě 

výběrového řízení jsme pronajali 20 bytů. Tady tohle zařízení v Havířově myslím si funguje 
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někdy už od roku 91 nebo 96, takže to je asi celý, co k tomu můžu říct. V tomhle zařízení 

jsme pronajali 20 bytů, současně tam je asi 14 uprchlíků, kteří prošli nějakou lustrací, získali 

mezinárodní ochranu a jsou tu lidi vesměs z celýho světa, jsou tam Rusové, Bělorusové, 

Azerbajdžán, je tam někdo z Iráku, Iránu, někdo ze Sýrie. A to je celý, co k tomu asi můžu 

říci. Jestli jsou k tomu ještě nějaký další otázky. Firma nemá žádnej zájem, nic dalšího 

neděláme, pouze 20 bytů. Naše společnost spravuje 43 000 bytů, a pronajali jsme 20 bytů 

Ministerstvu vnitra na základě veřejné soutěže.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji Vám. Má někdo dotaz na pana Ráže? Pan zastupitel Martinek. 

 

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

Já jsem se chtěl zeptat, tzn. jaký oni mají statut, jak dlouho jsou v České republice tito lidé, 

jestli tyto informace máte? 

 

Martin Ráž, jednatel firmy RPG byty s.r.o. 

Já nemám úplně ty informace, ale todle jsou lidi, který prošli určitou lustrací, a získali 

mezinárodní ochranu uprchlíků, tzn. ten jejich status, jak já tomu laicky rozumím a fakt mě 

omluvejte, já nejsem v tomhle odborník, to jsou lidi, který tady už můžou čerpat určité 

výhody, co se týká…protože prošli tou mezinárodní ochranou, je tam i sociální pracovník, 

který s nima pracuje. My když jsme se tam byli podívat, tak učí se česky, tam byla jedna paní 

s kočárkem, která nás pozdravila dobrý den, mají češtinu, a tydle lidi a bavíme se o asi 

čtrnácti rodinách. Já když jenom uvedu ze svého příkladu, mě když bylo 14, tak my jsme 

emigrovali do Austrálie, ten příběh je podobnej, člověk někam přistane, neumí jazyk, nemá 

peníze, nemá nic a myslím si, že v rámci naší Český republiky těmhle pár lidem, kteří sem 

nějak přistali, a to není záměr naší společnosti, tady nějak otvírat nějaký brány, ten problém 

vidím spíše někde na Evropský unii, jo, tzn. todle jsou lidi, který jestli tady jsou rok dva, a je 

to tady nějakých pár rodin a mají status, mají mezinárodní ochranu, co se týká uprchlíků. 

Nenene, todle nejsou ty lidi, ta vlna, kterou my tady pozorujeme, jak se tady valí z východu, 

to jsou lidi, kteří řádně požádali o azyl, o status azylu a prošli dlouhým řízením, lustrací a na 

základě toho i vlastně z EU jim byla poskytnuta mezinárodní ochrana. A v rámci té 

mezinárodní ochrany oni se musí samozřejmě vzdělávat, musej se učit česky, je tam sociální 

pracovník, kterej je připravuje na to, aby mohli žít v jiném státě. A je to jenom pár rodin.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel Bc. Pawlas. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já bych se v této souvislosti chtěl zeptat RPG, když mluví o 20 bytech, zda RPG zfinancuje 

nebo spoluvlastní nějakou neziskovou organizaci, která následně si pronajímá další byty od 

RPG a nebo jestli dává nějaké finance jiným neziskovým organizacím, protože ono se to 

potom může řetězově násobit, takže by mě zajímalo, zda RPG má svoje neziskovky a 

pronajímá tak další byty, řadově, další byty cca 100 nebo 200 bytů, a nebo jestli financuje 

nějaké neziskové organizace, které jsou financovány ze zahraničí. Děkuji za otaz.., za 

odpověď. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji.  

 

  



51 
Zápis z 16. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 23.01.2017 
 

Martin Ráž, jednatel firmy RPG byty s.r.o. 

Já bych chtěl jenom pouze říct, že samozřejmě spolupracujeme z neziskovým sektorem, ještě 

se jenom vrátím k tomudle, co se týká těchto uprchlíků, kteří získali tento status, tak těch je 

pouze  20 bytů a je tam 14 rodin. A my spolupracujeme ne jenom s neziskovými 

organizacemi, ale asi ze 140 smluvními partnery, tzn. to jsou zaměstnavatelé, to můžou být i 

neziskový organizace, který potom pronajímaj ty byty, ale jak říkám, a to chci znovu potvrdit 

a zdůraznit, pouze 20 bytů je určeno uprchlíkům, kteří získali mezinárodní ochranu. 

Nikdo…víc jich není. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel Masarovič. 

 

Róbert MASAROVIČ, MSc., člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Dobrý den. Já jsem si ve vašem monologu všimnul takového malého drobného protimluvu. 

Říkal jste, nemáme zájem dál ten projekt rozšiřovat, ale přihlásili jsme se do soutěže. 

Vysvětlíte mi to? Do soutěže Ministerstva vnitra. Když nemám zájem něco rozvíjet, tak se 

nehlásím do soutěže.  

 

Martin Ráž, jednatel firmy RPG byty s.r.o. 

To není, že…Já jsme jenom říkal, že nemáme zájem, tady bylo jenom..ať mě nechytáte za 

slovo, tady byly otázky nelegální uprchlíci, a potom uprchlíci, kteří tady získali mezinárodní 

ochranu. A tam říkám, že jsme byli poptáni po 20 bytech, za určitých podmínek, a u toho to 

skončilo. A my nemáme zájem, nějaký uprchlíci, který tady kolujou, ubytovávat. Proto máme 

i volné byty. My kdybychom na druhou stranu chtěli, tak můžeme ekonomicky obsadit 

všechny byty. Samozřejmě to nechceme, protože chceme se strat o nájemníky, chceme, aby 

nájemníci byli spokojeni, tak proto máme i prázdné byty, a za to jsme i kritizováni, proč 

máme prázdné byty? Právě to je jeden z těch důvodů.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Paní poslankyně Halíková. 

 

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

Ještě jednou dobré odpoledne. Já bych chtěla poděkovat za to, že tady dneska máme 

představitele společnosti, a že se tedy vedení města takto ujalo toho požadavku a odpovídáme 

tady zejména lidem, kteří tady ve velkém počtu na minulém zasedání zastupitelstva byli právě 

z městské části Havířov-Šumbark a informovali tady zastupitelstvo o svých osobních 

zkušenostech, které mají v této městské části s lidmi, o kterých se domnívali, že žijí 

v Havířově nelegálně a vinu tedy sváděli na to, že jsou ubytováváni právě v bytech Vaší 

společnosti. Já i ze znalosti informací, které dostáváme jako zastupitelé od Ministerstva 

vnitra, nemám důvod nevěřit té informaci, kterou jste nám tady dal, ale můj předřečník pan 

zastupitel Masarovič tady narazil na jiný problém, a to je problém jednak tedy volných bytů, 

kterých v Havířově neubývá, a jsou to především teda volné byty, které patří společnosti, 

kterou tady zastupujete. Nebudu přitom zastírat, že v současné době jsme už v situaci, kdy 

máme některé volné byty i v majetku města a kdy se za poslední možná dva roky situace 

otočila z toho, kdy jsme měli na byty pořadníky a dneska je tedy nabízíme jako volné. Kromě 

bytů nás ale jako občany Havířova trápí ještě další věc, a to jsou nebytové prostory na celém 

území města, ale zejména na jeho Hlavní třídě, které se neustále mění jednotlivým 

pronajímatelům a přibývá těch, které jsou volné. Je to zřejmě dáno tedy finanční politikou 

společnosti, kterou tady zastupujete a která prostě vede k tomu, že teda jsou byty prázdné a 

jsou prázdné nebytové prostory. Mě oslovilo v mé poslanecké kanceláři už několik drobných 
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podnikatelů z našeho města a upozorňovali na to, jsou to zejména lidé, kteří mají ty nebytové 

prostory pronajaté dlouhodoběji a poskytují tady služby naším spoluobčanům, a kteří Vás 

tedy žádali jednak o možnost stavebních úprav, chtěli do nich vložit i své prostředky a žádali 

tedy o jednání a o řešení z hlediska nájmu. Výsledky těchto jednání a těchto žádostí jsou 

negativní, poradíte jim vždycky, ať to ještě nějakou dobu vydrží, ale že nějaké úlevy nebo 

vstřícné jednání ze strany Vaší společnosti, těch se prostě nedočkali. Já nejsem jediná, kdo to 

tady takhle vnímá, a proto využívám dnešní příležitosti, že jste tady, a ráda bych slyšela teda 

v tomto smyslu záměry společnosti, proč tedy takto a jestli se Vám to vyplácí. Podle mého 

názoru to nemá úplně zcela logiku, i když víme,  že nájmy v bytech i nájmy nebytových 

prostor na území města jsou nejvyšší v těch nemovitostech, které patří Vaší společnosti. Ale 

přece tam kde je prázdno, tak příjem z toho je nula. Naopak ale náklady na některé energie 

jsou pak rozpočítávány všem těm, kteří v tom daném objektu nějakým způsobem buďto tedy 

bydlí nebo vykonávají nějakou ekonomickou činnost. Takže mě tady opravdu schází logika, 

na to téma už jsme i hovořili tady na Zastupitelstvu, a myslím, že bychom si zasloužili 

v tomto směru od Vás tedy odpověď, buďto dneska nebo na některém z bližších zasedání, 

jaké jsou tedy vlastně záměry společnosti. Jestli mám správnou informaci, tak došlo i k 

nějakým změnám, ať už tedy majetkovým nebo i v obsazení těch vrcholových postů a pokud 

se tedy záměry nějakým způsobem mění,  prosím informujte o nich, naši občané si to 

zaslouží. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji paní poslankyni Halíkové.  

 

Martin Ráž, jednatel firmy RPG byty s.r.o. 

Já určitě děkuji za ty dotazy, tam byly dva. Tam byly ohledně bytů nebytů a potom nějaké 

změny. Já teda ještě zareaguji ohledně situace bytů, samozřejmě ten bytovej fond tady byl 

vystavenej v nějaký době, kdy v Havířově bylo možná 70-75 000 lidí, teď asi víte, že počet 

lidí v Havířově není 75 000, ale je, já nevím 50 -56 000. Nebo kolik? Kolik je v Havířově teď 

lidí? 64? 74? Tak to se omlouvám. To byla Karviná. Ale samozřejmě ten bytovej fond byl 

dimenzovanej jinak a každej rok vlastně i ubývá počet lidí. My co se snažíme udělat, tak je 

projekt Mobilita, tzn. spolupracovat….zaměstnanecká mobilita, tzn. spolupracovat se 

zaměstnavateli, kteří chtějí přilákat zaměstnance, protože tady mají pracovní příležitosti, tzn. 

tam, kde jsou prázdný byty, tak to neznamená, že to chceme pronajímat nějakým lidem, kteří 

tady nepracují, ale spíš přilákat nové zaměstnance, které ty firmy tady potřebují. Takže to je 

projekt zaměstnanecká mobilita, na kterém se chceme podílet. Co se týká těch nebytů, 

samozřejmě proč je odliv tady těch malejch středních podnikatelů, protože se vybudovaly 

nová obchodní střediska, např. středisko Globus, který je tady v Havířově, a samozřejmě ta 

konkurence je velká. My se snažíme, a možná bych  od paní Halíkové chtěl vědět ty konkrétní 

lidi, my se snažíme s každým nájemníkem nebytových prostor individuálně domlouvat i ty 

sazby. Máme i prostory, kde ty sazby jsou úplně nízký, protože už to není o tý ekonomice 

toho jednotlivýho podniku, takže i tam se snažíme domlouvat konkrétní individuální sazby, 

abychom tam ty služby, který jsou potřeba udrželi v těch nebytových prostorách, tzn. tam je ta 

individuální domluva, jestli máte konkrétní příklady kde to neuspělo k nějaký shodě, k nějaký 

dohodě, tak rád bych o tom věděl, ať se o tom můžeme pobavit i s eventuálně těma 

nájemníkama, ale s každým nájemníkem se snažíme domluvit a není to jenom o výši toho 

tržního nájmu, děláme nějaký služby co se týká marketingu, tak aby si mohli třeba některý 

prostory zvelebit, bavili jsme se i na některých akcích zastupitelstva, že na tý Hlavní třídě , to 

je dvouproudovka, že kdyby se tam mohlo udělat parkování, že by to taky pomohlo, že 

v dnešní době jsou lidi zvyklí si k těm obchodům dojet i autem, tzn. tam by to zase pomohlo 

zvýšit tu obslužnost. Co se týká té poslední otázky,  tak to byla změna. Společnost byla před, 
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někdy v listopadu roku 2015 byla prodaná, tzn.  má jiné akcionáře než měla předtím, nevím 

jestli todle byla ta otázka, takže to byla jedna otázka ohledně změny, tzn. společnost RPG 

byty i  prochází určitou přeměnou, co se týká názvu společnosti, a to byly věci, který byly 

v médiích, pod novým akcionářem, vlastníkem. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Prosím pana zastupitele Baránka. 

 

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

Dobrý den. Mé jméno je Ondřej Baránek. Prosím Vás pěkně, ten projekt Mobilita – jak 

dlouho už funguje? Nebo jednal jste se členy vedení města o tomhle již někdy v minulosti 

nebo jak dlouho to funguje, co by to mělo přinést? Zajímá mě to. Děkuji. 

 

Martin Ráž, jednatel firmy RPG byty s.r.o. 

To je projekt, kterej jsme nějak spoluiniciovali, myslím si, že nějaký debaty se 

Zastupitelstvem nebo s určitými lidi se Zastupitelstva byly, a záleží to v té spolupráci je 

několik desítek firem, je tam potřeba spolupráce nejenom města, ale i kraje, takže ty debaty se 

vedou, řešili jsme to i s posledním, předchozím primátorem Havířova, kde jsme se o tom 

bavili, a vzhledem k tomu, že paní primátorka je čerstvě ve svém křesle, takže i tam se 

chceme o tom pobavit o tom projektu Mobilita zaměstnanců v Moravskoslezském kraji, kde 

není to jenom o tý dopravě, je to o těch zaměstnavatelů, ale i o tom bydlení.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel Masarovič. 

 

Róbert MASAROVIČ, MSc., člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Já mám dvě poznámky. Oceňuju, že jste přišel do Havířova připravenej – to se počítá. A chtěl 

bych reagovat na paní Halíkovou. Městská realitní agentura má k tomuto dni 3,24 % 

neobsazených bytů, je to někde kolem 200 bytů, zhruba 70 bytů je dlouhodobě neobsazených, 

zbytek je v opravách. Popírám skutečnost, která tady byla nastíněna někde podprahově, že by 

se situace obrátila, že o byty zájem není. O ty byty samozřejmě zájem je, je velikej, ty byty 

jsou levné, jsou spravené, patří majetku města Havířova a zatím nevím o tom, že by město 

Havířov jakýmkoliv forem se usneslo na tom, že bude pronajímat byty komukoliv jinému 

krom svých občanů, čili žádné nebezpečí Městské realitní agentuře s titulu pronajímání bytů 

komukoliv jinému než občanům města Havířova nehrozí, to jsem cítil povinnost v této věci 

říct. Děkuji.   

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji panu zastupiteli Masarovičovi a pan zastupitel Bc. Pawlas. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já bych poprosil, zda by mohlo být zodpovězeno, protože jsem se dověděl, že je pronajímáno 

neziskovému sektoru od RPG, tak kolik bytů neziskový sektor má pronajato v Havířově, 

protože tady samozřejmě vyvstává otázka, komu jsou dále ty byty pronajímány? Takže kolik 

má neziskový sektor v havířově od RPG pronajato bytů? Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. 
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Martin Ráž, jednatel firmy RPG byty s.r.o. 

Co se týká neziskového sektoru, jak jsem říkal spolupracujeme s neziskovými organizacemi 

jako je Armáda spásy, Diecézní charita, PortaVita, Centrom. Kolik konkrétně bytů na území 

Havířova, je to v řádu, je to desítky, ale samozřejmě, to jsou lidi, který jsou v sociální tísni, 

nouzi, protože tam je potřeba i sociální servis, kterej RPG neumí zajistit, tak proto se 

domlouváme s neziskovými organizacemi, kteří mají oprávnění poskytovat ty sociální služby. 

RPG todle oprávnění nemá, proto se domlouváme s neziskovými organizacemi. A ty lidi, 

kteří bydlej v těch bytech, tak to jsou lidi, kteří tady v Havířově žijí. To nejsou noví lidi, který 

tady přijíždí. Ale jak říkám, jsou to desítky. Jestli to je sto, stopadesát, teď to nemám to číslo 

tady s sebou.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pan zastupitel Masarovič. Děkuji. 

 

Róbert MASAROVIČ, MSc., člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Já Vám s dovolením položím velmi jednoduchou, prostou otázku. Můžete mi odpovědět 

formou veřejného příslibu. Plánuje Vaše společnost stěhovat v nejbližším období deseti, 

dvaceti měsíců do svých bytů na území integrovaného města Havířova jakékoliv občany 

z třetích zemí, především z náboženství, které nejsou zcela kompaktibilní s tím naším 

nenáboženstvím tady? Prosím jednoduchou odpověď. Ano nebo ne?  

 

Martin Ráž, jednatel firmy RPG byty s.r.o. 

My určitě neplánujeme sem nikoho stěhovat.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji.  

 

Martin Ráž, jednatel firmy RPG byty s.r.o. 

To byla ta otázka. 

 

Róbert MASAROVIČ, MSc., člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Vidím, že se budeme bavit slovíčkařema, tak  zeptám se paní primátorko ještě jednou. Plánuje 

Vaše společnost ubytovat ve svých zařízeních občany z třetích zemí, které jsou..vyznávají 

náboženství, které není kompaktibilní s naším náboženstvím tady? Děkuji za odpověď. 

 

Martin Ráž, jednatel firmy RPG byty s.r.o. 

Jak jsem říkal, my jsme byli poptáni Ministerstvem vnitra v rámci výběrovýho řízení na 

území města Havířova kde jsme poskytli 20 bytů. Jestli nás Ministerstvo vnitra osloví o 

dalších 5 bytů, tak společnost to zváží.  

 

Róbert MASAROVIČ, MSc., člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 
Pane kolego, já nechci hrát na test inteligence, mám zodpovídat tu otázku ještě jednou na 

Vás?  

 

Martin Ráž, jednatel firmy RPG byty s.r.o. 

Já jsem Vám jasně odpověděl. 
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Róbert MASAROVIČ, MSc., člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Nenene, Plánuje Vaše společnost ubytovat ve Vašich bytech ve městě Havířově v nejbližším 

období roku 2017 obyvatele z třetích zemí, jejichž náboženství není kompaktibilní 

s náboženstvím nebo nenáboženstvím naším? ANO nebo NE? 

 

Martin Ráž, jednatel firmy RPG byty s.r.o. 

Já Vám to říkám velmi jasně, jestli Ministerstvo vnitra v rámci těch 20 bytů, kde je 14 

obsazených, tam přijde člověk, který získal mezinárodní ochranu a je třeba z Azerbájdžánu, a 

já nevím jakýho vyznání, tak ho asi v těch bytech ubytujeme. Jako mě tyhle typy otázek fakt 

připadají úplně absurdní.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel Bc. Pawlas.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

RPG možná ne, ale neziskové organizace, které jste citoval jsou přímo organizace, které se 

zabývají umísťováním uprchlíků. Vím, že se hlásili do různých soutěží na Ministerstvu vnitra, 

takže ne prostřednictvím RPG, ale právě tímto neziskovým sektorem se to může stát. Říkal 

jste desítky bytů, pak to bylo číslo 100, 150..vím, že jedna organizace tady měla 200 bytů, 

takže už to může být 300, takže ne prostřednictvím RPG, ale právě neziskového sektoru.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Ještě bych poprosila pana Ráže. 

 

Martin Ráž, jednatel firmy RPG byty s.r.o. 

Já jenom ještě k tomu neziskovému sektoru řeknu jednu věc, to hlavní, co my chceme, je 

abychom měli spokojenýho nájemníka, jak jsem říkal, není problém obsadit všechny byty, 

není problém. My to nechceme. Ani v rámci neziskového sektoru. Proto pracujeme pouze 

s těmi lidmi, který tady jsou na území města Havířova, a tím..takhle bych to chtěl tady k tomu 

říct. Jestli neziskový sektor pronajímá deset bytů nebo padesát nebo šedesát, tak je to v rámci 

těch lidí, kteří tady bydlí, který tady maj trvalý pobyt. Dlouhodobě.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pokud…ještě…poprosím vás… 

 

Miroslav Kantor, občan Havířova 

Dobrý den, já jsem občan, mé jméno je Miroslav Kantor a měl bych tady dotaz. Řeklo se 

neziskový sektor..můžu mít dotaz nebo ne?  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pane Kantore, vy jste se měl přihlásit k interpelaci.  

 

Miroslav Kantor, občan Havířova 

Dobře. Chtěl jsem jen aktuálně reagovat. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Máme tady nějaká pravidla nastavená pro interpelace z řad občanů a musíme tady toto 

dodržet. Pokud ze zastupitelů ještě….pan Masarovič, prosím. 
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Róbert MASAROVIČ, MSc., člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Pane kolego, pojďte využít můj hlas – zeptejte se. Já vím, že to nejde. Děkuji. 

 

Miroslav Kantor, občan Havířova 

Děkuji. Bylo tady řečeno, můj dotaz zní – taky chcu ano nebo ne? Je to pronajato nějakému 

s.r.o.čku. ten dotaz. Naše zkušenost, naše firma, je to asi dva roky zpátky, v našem objektu 

přespával bezdomovec, pán, který byl ze Španělska, tu historii tady jenom řeknu, a když se 

někde přes sociálku se na něho dozvěděli, že to je v pořádku ten člověk, že dostane důchod 

z Španělska, tak se objevila firma, která toho bezdomovce přetáhla do bytu RPG přesně  vím 

kde i kam. Dokonce my jsme našim autem byli v Ostravě ve Vašem centrálním skladu nějaký 

nábytek jsme tam stěhovali a dovezli jsme to, ..takže se ptám, jak tady zaznělo, že jsou to 

neziskovky, máte pronajaty byty nějakému s.r.o.čku? Ano, ne? Děkuji. 

 

Martin Ráž, jednatel firmy RPG byty s.r.o. 

Tak na tudle otázku musím odpovědět NE, takovýdle praktiky neděláme. Jestli jaký s.r.očko, 

nevím přesně, co si představujete pod s.r.očko, ale todle my neděláme. Že bysme tady nějaký 

bezdomovce ze Španělska se snažili dostat do našich bytů.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Děkuji Vám pane Ráži za to, že jste tady vůbec přijeli, a že jste akceptovali to, že 

bychom chtěli tady od Vás slyšet různé odpovědi našich ať už zastupitelů nebo občanů.  

 

Martin Ráž, jednatel firmy RPG byty s.r.o. 

Jo. Děkuji.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Přistoupíme k interpelacím občanů. Jako první paní Veronika Turská. Prosím Vás paní 

Turská, obsahem interpelace je odpověď na interpelaci z minulého zasedání Zastupitelstva, 

prosím. 

 

INTERPELACE č. 1                       MMH/8350/2017 

 

Veronika TURSKÁ, občanka Havířova 

……………………………………………… 

Vážené Zastupitelstvo, havířovští spoluobčané. Reaguji na odpověď Zastupitelstva na mou 

interpelaci z jednání ze dne 19. 12. 2016 týkající se problému přijímání migrantů v rámci 

města Havířova. Já osobně považuji za důkaz nekompetentnosti současného vedení Havířova, 

fakt, že čelní představitelé města vůbec nevěděli o existenci smlouvy o ubytování migrantů ve 

městě, o které se mají starat, mezi Ministerstvem vnitra a společností RPG, tak jak nám tvrdili 

na posledním jednání. Taktéž odpověď, kterou jsem od Vás obdržela nás občany utvrzuje 

v tom, že současné vedení města prokázalo absolutní nekompetentnost a neznalost místního 

problému. Z vaší odpovědi vyplývá, že ve výčtu národností uživatelů integračních bytů 

v Havířově, jmenujete země Azerbajdžán, Bělorusko, Rusko, Irák, Kuba, Mongolsko, Čína a 

Sýrie. V pobytových příjímacích a integračních střediscích uvádíte dále národnosti klientů 

Čína, Irák, Ukrajina a Arménie. V zařízení pro zajištění cizinců dále Ukrajinu, Vietnam a 

Pakistán, ale ve výčtu národností dětí navštěvující vámi uvedené základní školy, tak například 

ZŠ Na Nábřeží – země Ukrajina, Irák, Sýrie, a zdůrazňuji Afgánistán, dokonce 5 dětí. Tak se 

zde ptám, kde mají tyto afgánské děti rodiče? Kde bydlí, když ve výčtu národností uživatelů 

integrovaných bytů v Havířově, ani v azylovém středisku afgánská národnost nefiguruje? Jsou 

snad tyto děti sirotci? Dále na ZŠ Moravská, uvádíte národnosti Mongolsko, Rusko, Vietnam, 
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Ukrajina a Slovensko. Proč uvádíte na ZŠ v místní části Šumbark národnost Slovenskou, když 

všichni víme, že občané Slovenské národnosti jsou členy EU a tudíž nemůžou získat status 

uprchlíka, nebo-li azylanta. Ve Vaší odpovědi zároveň přiznáváte, že děti školou povinných je 

51. Počítejme prosím společně, ve výčtu jste uvedli – 39 dětí ze zemí Evropské Unie, 9 

z Vietnamu, 5 z Ukrajiny a 1 ze Sýrie. Součet žáků je ale 54. Počet žáků Vámi přiznaných 

nesedí. Proč? Uvádíte nás v omyl? Lžete nebo nám něco úmyslně tajíte? Dále Vaše tvrzení, že 

nelegální migranti zadržení na území České republiky, kteří jsou následně umisťování 

v zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách, jsou nadále vydáváni do země původu, se 

nezakládá na pravdě. Dle zjištění předsedy z SPD Tomyo Okamury, který osobně navštívil 

toto zařízení, tito migranti opouštějí prostory tohoto zařízení z doklady o vyhoštění, a jejich 

následný pobyt není vůbec kontrolován. Pokud všichni víme, že Vyšní Lhoty jsou od 

Havířova 20 km. Na závěr bych chtěla říct, že představitelé města by měli uvádět zcela přesné 

informace, a ne směsku lží a polopravd.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji paní Turské. Tady ty zprávy ohledně žáků na hlavně dvou základních školách, vlastně 

vycházejí ze zprávy ředitelů těchto škol. Ještě vše prověříme. Dám slovo paní náměstkyni 

Zedníkové. 

 

Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 

Pardon, já bych řekla vlastně úplně to stejné, co Vám řekla paní náměstkyně, pardon paní 

primátorka. Na několika školách jsem se ptala i osobně, k té Vaší poznámce, proč záměrně 

říkáme lživé informace nebo omlouvám se, jestli to řeknu úplně přesně, já bych jenom na to 

odpověděla, já jsem se Vás minule ptala, ať mi řeknete přesně školy, kde se děti setkávají 

s takovým jednáním dětí od uprchlíků a jak vy říkáte imigrantů. Na těch dvou školách, které 

jste řekla, Školní a Jarošova, takové děti vůbec nejsou. Mám to písemně od ředitelů 

potvrzené.  

 

Veronika TURSKÁ, občanka Havířova 

……………………………………………… 

Takže mi chcete říct, že děti, které navštěvují školu ZŠ Školní a navštěvují ji v tzv. někábu, 

jedná se o několik dětí, tak jsou děti jako jiné, ne muslimské víry ale naší křesťanské víry?  

 

Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 

Můžeme tam zajít spolu za panem ředitelem. Takovou mám písemnou odpověď. 

 

Veronika TURSKÁ, občanka Havířova 

……………………………………………… 

Tak potom ta odpověď je lživá a je to nepravda.  

 

Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 

Tak já si ji znovu ověřím. 

 

Veronika TURSKÁ, občanka Havířova 

……………………………………………… 

Každopádně tedy požádám ještě o písemnou odpověď a vyjádření těch nesrovnalostí, které 

jsou v tom dopise.  
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji paní Turská a písemně Vám ve stanovené lhůtě odpovíme. Dalším občanem je pan 

René Pustějovský z Havířova-Šumbarku, obsahem interpelace je opět bezpečnost a migranti, 

prosím pana Pustějovského. 

 

INTERPELACE č. 2                       MMH/8351/2017 

 

René PUSTĚJOVSKÝ, občan Havířova 

……………………………………………… 

Dobrý den dámy a pánové, jmenuji se René Pustějovský a jsem občanem Havířova. Paní 

primátorko, s úctou k vám, z dopisu ze dne 9. 1. 2017, který jste poslala panu Rožnovjakovi, 

jsem se dozvěděl, jaký je program integračního střediska, avšak azylové středisko 

Ministerstvo vnitra v Havířově-Dolní Suchá Na kopci 5, je rozděleno na 2 části, a to na 

pobytové a integrační středisko. Podle Ministerstva vnitra České republiky proces azylu 

v České republice začíná nejdříve v příjímacím středisku, poté následuje pobytové středisko, 

kde jsou maximálně 18 měsíců a jako poslední fáze je integrační středisko. Celý Váš dopis se 

věnuje jen integračnímu středisku, tedy třetí fázi azylového procesu. Jen ve dvou větách jste 

se zmínila o pobytovém středisku Ministerstva vnitra. Toto středisko je obsazeno 83 klienty, 

což odpovídá 86,79 % kapacity míst pobytového středisky Ministerstva vnitra. Národnost a 

náboženské vyznání jste ale neuvedla. Z jakého důvodu? Podle dopisu ze dne 1. 3. 2016 od 

pana premiéra Sobotky, adresovaný panu poslanci a předsedovi hnutí SPD Tomyu 

Okamurovi, jsou určeny jako primární pobytové střediska právě Havířov a Kostelec nad 

Orlicí. Proto mé otázky budou směrovány pobytovému středisku Ministerstvu vnitra Havířov, 

a ke klientům ubytovaným v tomto pobytovém středisku. První otázka: Jaké jsou národnosti a 

náboženského vyznání? Druhá otázka: jsou to uprchlíci z Afriky a Arábie, kteří vstoupili 

prvotně nelegálně na území EU v migrační vlně přes Itálii, Řecko nebo Balkánskou cestou 

nebo byli dovezeni přímo z Turecka? Třetí otázka: Jsou to uprchlíci, kteří k nám přišli v rámci 

relokace z Itálie, Řecka, které dobrovolně a natrvalo usidluje vláda ČSSD, ANO a KDU ČSL 

na území České republiky bez toho, že by se zeptala nás občanů České republiky v referendu?   

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Tady těch otázek zaznělo hodně, já Vám písemně odpovím ve stanovené lhůtě. Děkuji. 

 

INTERPELACE č. 3                        

 

Lubomír VOLNÝ, člen Zastupitelstva MS kraje 

……………………………………………… 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Další interpelace pana Lubomíra Volného – tady bych nechala hlasovat a prosím zastupitele o 

hlasování, zda-li umožníme vystoupit panu Lubomíru Volnému. Obsahem interpelace jsou 

RPG byty, bezpečnost s tím, že pan Lubomír Volný je občan a má trvalý pobyt  

v Ostravě-Porubě.  

Takže prosím o hlasování o možnost vystoupení pana Lubomíra Volného. Ukončím rozpravu 

a hlasujeme o možnost vystoupení pana Lubomíra Volného.  
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Hlasování o možnosti vystoupení pana Lubomíra Volného: 

Pro:                             10 

Proti:                        19 

Zdržel se:                   6 

Nehlasoval:                2 

Omluveno:    6 

Přítomno celkem 37 členů 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pan občan Lubomír Volný nemůže vystoupit na dnešním zasedání.  

 

nečekaný vstup - Lubomír VOLNÝ, ……………………………………………… 

Chtěl bych poděkovat zastupitelstvu města Havířova, že neumožnilo vystoupit krajskému 

zastupiteli za Hnutí Svoboda a  přímá demokracie Tomio Okamura, děkuji Vám, je to krásná 

ukázka Vašich demokratických schopností.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Dobře. Pokračujeme čtvrtou interpelací. Pan Břetislav Butora, obsahem interpelace jsou RPG 

byty, bezpečnost. Prosím pana Butoru.  

 

INTERPELACE č. 4                       MMH/8355/2017 

 

Břetislav BUTORA, občan Havířova 

……………………………………………… 

Dobrý den vážené Zastupitelstvo, vážená Rado, paní primátorko, občané města Havířova. Já 

bych se chtěl pouze zeptat, řeknu to jednoduše a ve zkratce – po městu žádám, vedení města 

Havířova, aby na příslušných ministerstvech ověřili pravdivost informace o tom, že se 

v bytech RPG a místních azylových zařízeních nacházejí muslimští teroristé, údajně z Isis, Al 

Kajdy, Al Nusry a Talibanu, kteří nyní spolupracují s NATO. Druhá věc – kolik smluv o 

nájmu bytu mezi společností RPG byty a Ministerstvem vnitra bylo v roce 2016 předloženo 

při žádostech o sociální dávky, které zpracovává město Havířov. Pro společnost RPG mám 

dvě otázky. Společnost RPG byty o veřejný písemný závazek, že nebude spolupracovat 

s vládou ČR či jakoukoliv jinou institucí, právnickou či soukromou osobou, neziskovou či 

jinou organizací. A druhá otázka nebo žádost na RPG je, kolik smluv o nájmu bytů bylo 

v roce 2016 uzavřeno mezi společností RPG a Ministerstvem vnitra. Děkuju. Já se omlouvám, 

na to RPG ještě jednou to přečtu – žádám společnost RPG byty o veřejný písemný závazek, že 

nebude spolupracovat s vládou ČR, či jakoukoliv jinou institucí, právnickou či soukromou 

osobou, neziskovou či jinou podobnou organizací, na ubytovávání vládou odsouhlašených 

6.000 migrantů v rámci řešení současné imigrační krize.. Děkuji.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji.  

Můžu teď jenom krátce ohledně dávek – nevyplácíme žádné dávky tady těmto lidem, v bytech 

RPG jsou pouze azylanti, kteří mají status legálního azylanta a jsou to občané, kteří mají 

mezinárodní ochranu, tak jak to tady pan Ráž už vysvětloval. Nic víc já už k tomu nemůžu 

říct. Otázky uprchlíků nebo členů Al Kajdy a podobných spolků tady nebudeme rozebírat. To 

mi ani nepřísluší.  
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Břetislav BUTORA, občan Havířova 

……………………………………………… 

Já bych poprosil potom paní primátorko písemnou odpověď a ještě bych se rád chtěl zeptat na 

jednu věc – žádal bych veřejné potvrzení informace, že muž, který byl zadržený za agresivní 

výtržnosti spojené s ohrožováním a pliváním  personálu v obchodním domě Tesco, byl 

imigrant z azylového řízení. Žádám o zveřejnění jeho národnosti a náboženství, ke kterému se 

hlásí. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji pane Butoro, na tady tuto otázku Vám odpovíme písemně.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Máme tady poslední příspěvek, a to pana Miroslava Kantora z Havířova-Města a obsahem 

interpelace je reakce na děti uprchlíků. Prosím. 

 

INTERPELACE č. 5                       MMH/8368/2017 

 

Miroslav KANTOR, občan Havířova 

……………………………………………… 

Dobrý den. Ještě jednou předesílám, já mám osobní zkušenosti, 2 roky jsem žil s muslimem 

na koleji v Praze, takže to na začátek. Ta informace, která tady zazněla, vím to přesně a velmi 

důvěrně, že děti, které jsou tady z bývalého společenství nezávislých států, teda z Ruska 

bývalého, jsou i muslimové a nejsme žádní xenofobové, abysme se chovali takhle k těmto 

dětem. Tyto děti jsou..mají svoje chování, konkrétně teda řeknu děvčata, takže oni musí mít 

na těchto školách, na našich školách, to potom paní náměstkyni můžu říct přesně která škola, 

tady je to zbytečné ventilovat veřejně, to bych možná uškodil těm dětem, ale jsou to děvčátko, 

které je ve druhé třídě, je muslimka a reaguje třeba na paní učitelku, když je namalována – eto 

ně nádo, v tělocviku…musí mít svérázný přístup každý ten učitel specificky k tomu dítěti. 

Takže jsou tady tihle ti uprchlíci, jsou tady i muslimského vyznání, vím přesně které to jsou ty 

děti, a prosil bych potom na vašem resortu, tzn. na školství, abyste k nim zebrali i specifický 

přístup, protože ti učitelé jsou hozeni do vody, a neví se, jak je mají známkovat, nemají jazyk 

český, tam je to…, tam se neznámkují tito žáci, jsou …za jazyk český, a je to demotivující 

vůči ostatním dětem. Takže doplňuji jenom tady, co tady zaznělo, jsou tady, jsou, vím o 

konkrétním případě osobně. To jen pro tuto informaci a dokreslení toho, co tady měla ta 

předřečnice ta paní co tady měla. Děkuji za pozornost. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji pane Kantore. A prosím paní zastupitelku paní magistru Goreckou.  

 

Mgr. Stanislava GORECKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Dobré odpoledne všem. Já bych místo šíření poplašné zprávy byla ráda, nebo poplašných 

zpráv, bych byla ráda, kdybyste si přečetli výroční zprávy uprchlických zařízení, a eventuálně 

pokud máte nějaké dotazy, týkající se osobních údajů těchto lidí, kteří tady u nás na azylovém 

a pobytovém středisku jsou, tak bych vám doporučila, abyste se obrátili na jeho ředitele. 

Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Vyčerpali jsme veškeré příspěvky v rámci vystoupení občanů a interpelací 

zastupitelů. Je 15,40 minut. Ještě máme někoho? Paní Ryšánková-Dosedělová. Prosím 
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INTERPELACE č. 6                       MMH/8380/2017 

 

Soňa RYŠÁNKOVÁ-DOSEDĚLOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Ještě jednou pěkné odpoledne. Já se omlouvám, ale já tady teď budu vystupovat v roli 

předsedkyně občanské komise v Dolní Suché a mám prosbu, nebo-li spíš takový dotaz hlavně 

na naše vedení. Jelikož jsme jako komise už kolikrát požadovali opravu mateřské školky 

v Dolní Suché, obraceli jsme se tímto na odbor školství, který to má pod sebou, a bylo nám 

vždy řečeno, že tahle ta školka a její opravy se budou dělat v roce 20 až 21. Mě by teda 

zajímalo, jestli se vůbec vedení, a nebo náměstci zajímají o to, že v jednu dobu se říkalo, že 

pokud bude postaveno Molnlycke, tahle ta školka by eventuálně mohla být nabídnuta 

Molnlykečku jako závodní školka. Takže se chci zeptat, jestli už někdo s Molnlycke jednal, 

zda by se tohleto nedalo dát dohromady s opravama, jelikož ta školka opravdu..celková 

budova, jak může posoudit i paní vedoucí, je v takovém stavu, že co vím, odhadovaná zřejmě 

asi oprava by vycházela na 10 miliónů. Chci se teda zeptat, co s tou budovou budete dělat? 

Jakým způsobem se to bude řešit, protože je to jediná věc, kterou v Dolní Suché máme, i když 

tam je pouze jedno oddělení, jsou tam i myslivci, a byli bychom rádi, kdyby ta budova se dala 

opravdu dohromady. Takže mám dotaz na vedení, jakým způsobem to budou řešit, a nebo 

jestli už o tom řešilo se, protože byl příslib, že než začne Molnlykečko stavět, že se o téhleté 

školce bude jednat. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Já bych řekla teda o té situaci s Mölnlycke, jsme jednali minulý čtvrtek, kdy přišlo 

vedení Mölnlycke včele pana ředitele, a jednali jsme o jednak i o dopravě, jednak o termínech 

zahájení provozu, a jedna otázka padla taky ohledně zájmu ze strany Molnlycke na některou 

budovu nebo na kapacitu školky, s tím, že zatím je zaškolováno 70 občanů z Havířova, 

v Karviné v jejich provozu, kteří přejdou v květnu do provozu na zónu Dukla. Není zatím, ne 

potřeba, ale žádoucí, vyčleňovat nějakou školku, popř. oddělení, s paní ing. Dresslerovou, 

vedoucí odboru školství, jsme jednali o možnostech, padla tady školka v Dolní Suché, ale i 

školka ve městě Karla Čapka, s tím, že záleží na tom, jaké žádosti budou ze stran 

zaměstnavatelů, čili spíš, když to tak řeknu, ženských, které budou mít své požadavky, a 

z jakých oblastí ony budou a podle toho bychom přistoupili nebo přizpůsobili to které 

oddělení na patřičné školce. Vím, že se plánuje v Dolní Suché nějaká výměna potrubí, a 

takové věci, to by možná mohla paní inženýrka Dresslerová, jako vedoucí odboru školství 

mohla tady říct, jak je to naplánováno s další opravou, a co se týká Mölnlycke, uvidíme, jak to 

bude s náborem a budeme vycházet z požadavků hlavně zaměstnanců firmy. Možná bych 

poprosila paní vedoucí odboru školství ohledně školky a opravy v Dolní Suché. 

 

Ing. Martina DRESSLEROVÁ, vedoucí odboru školství a kultury MMH 

Dobrý den, vážená paní primátorko, zastupitelé, občané, my jsme teda udělali opravu potrubí 

už na mateřské školce, teda to už proběhlo, a pro příští rok my plánujeme si nechat zpracovat 

nějaký odborný posudek o stavu té budovy, tzn. co by bylo potřeba jako první opravit, a 

vůbec nějaké odbornější vyčíslení nákladů.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji.   

Nikdo se nám nehlásí dál. Ještě s technickou poznámkou pan……normálně do diskuze, pan 

bakalář Pawlas.  
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INTERPELACE č. 7                       MMH/8390/2017 

 

Bc. Daniel PAWLAS, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Za prvé je celkem smutné, že nedostal prostor vystoupit občan, byť není z Havířova. Já bych 

možná jménem tohoto občana poprosil vedení města, aby se dotázalo RPG, ať písemně 

odpoví, kterým neziskovým organizacím pronajímá RPG byty, a ať nám řekne konkrétní 

počet bytů, a kteří občané tam vlastně bydlí. Z toho se můžeme dozvědět, kde je ta pravda. 

Protože jsou tady názory, že tady jsou migranti, nejsou tady migranti, takže myslím si, že je 

dobré to směřovat na ten neziskový sektor, tam podle mě je ten kámen úrazu.  To je asi tady 

k tomu, takže poprosil bych vedení města, aby oslovilo RPG s tímto dotazem, zda by nás 

potom zastupitele seznámili s odpovědí, a zajímalo by mě dále, z tisku jsem se dočetl o 

nezvyklém odvolání ředitele Správy sportovních a rekreačních zařízení, nevím, jestli tyto 

informace v tisku jsou úplné a přesné, proto bych poprosil o vysvětlení. Přečetl jsem si 

usnesení Rady města Havířova, kde byl pan, teď už bývalý pan ředitel Gebauer odvolán, tak 

by mne zajímaly důvody jeho odvolání a následně hned na této Radě byl jmenován i nový 

ředitel, což je velice nezvyklé, protože bych počítal, že se udělá standardní výběrové řízení, 

vidím, že ani ni nikdo nedal tu práci to výběrové řízení, takže mě zajímá – důvody odvolání a 

takového rychlého jmenování. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji panu zastupiteli. Já bych poprosila paní náměstkyni Zedníkovou. 

 

Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 

Pane zastupiteli Pawlasi, já Vám na Vaše otázky odpovím písemně. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Ještě pan zastupitel Heczko. 

 

INTERPELACE č. 8                       MMH/8391/2017 

 

Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Paní primátorko, vážení hosté, vážení zastupitelé, já mám jeden dotaz a jedno nějaké 

vysvětlení. Ten dotaz zní, pravděpodobně mi můžete odpovědět hned, v jakém stavu je 

dneska výběrové řízení na zhotovitele výměny oken v našich bytech, protože výběrové řízení 

probíhalo v prosinci, tuším že, buď 21. 12. Nebo 11.11. rozhodovala Rada, zatím usnesení 

není známé z rady města, čili v jakém stavu je výběrové řízení, protože informace jedna byla 

o tom, že nějaká společnost se vůči tomu rozhodnutí odvolala nebo podala námitky, tak, čili 

jestli je to u Úřadu pro hospodářskou soutěž nebo uplynula lhůta pro vyřízení námitek a 

smlouva je podepsána? Ale v souvislosti s těmi okny bych chtěl říci některé skutečnosti, o 

kterých se tady hovořilo na minulém zastupitelstvu, konkrétně byl v diskusním příspěvku 

pana Gongola upozorněn panem Masarovičem, že my bysme měli vědět, proč jsme měli na 

okna úvěr pouze 160 miliónů korun, a že jsme měli reagovat dřív, a ne hledat dneska 

doplňující finanční prostředky na zafinancování té výměny oken, protože 160ti milionový 

úvěr nestačí. Jestli dovolíte, možná, že přetáhnu 3 minuty, ale pár dat bych chtěl říci. 

Vycházelo se z předchozí realizace výměny oken v roce 2012-2013, kdy bylo vyměněno 2578 

oken, a počítalo se, odhadovalo se, že cena bude asi 170 miliónů korun, vzal se úvěr ve výši 

150 miliónů korun. Nakonec ta zakázka byla vysoutěžena pouze za 107 miliónů korun, čili 

výrazně níž, než se předpokládalo. Obdobně se pak přistoupilo asi i k přípravě té další velké 

zakázky, která probíhá v současné době, a v letošním roce by měla být ta okna vyměněna 

v těch zbývajících bytech. 15.6. roku 2015 Zastupitelstvo města schválilo veřejnou zakázku 
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na ten úvěr, a to konkrétně ve výši 160 miliónů korun. Vycházelo se, jak jsem naznačil, 

z předchozí veřejné zakázky. 16.6., tzn. následující den, Městská realitní agentura vyhlásila 

veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci, která je potřebná pro tu výměnu oken. Čili 

hned následující den po usnesení Zastupitelstva Městská realitní agentura vyhlásila tuto 

zakázku na projektovou dokumentaci. Termín odevzdání těch projektových dokumentací byl 

30. listopadu 2015. Mezi tím se ale událo to, že veřejná zakázka na úvěr byla zrušena, protože 

oba dva uchazeči v té první fázi nesplnili zadávací podmínky a byli vyloučeni. Proto hned 

Rada města 11.11., která rušila tu první zakázku, vyhlásila novou zakázku, opět na 160 

miliónů korun. Podotýkám, že v té době ještě nebyla známá cena z projektové dokumentace. 

Ta byla známá po 30.11.,tzn. počátkem prosince, a údajně, podle těch projektových 

dokumentací vzešla cena 275 miliónů korun. Nikdo z Městské realitní agentury neinformoval 

město, že ta cena dle projektové dokumentace je ve výši 275 miliónů korun a co budeme dělat 

s tím, že máme úvěr pouze na 160. Tam se asi předpokládalo, že opět vysoutěžíme tu cenu 

nižší, tak jako v té první zakázce v roce 2012 - 2013. Dále pak následovalo to, že 10.4. byl 

předložen do Zastupitelstva návrh na uzavření smlouvy s bankou, která nabídla nejlepší 

podmínky pro úvěr 160 miliónů korun. Ani při tomto jednání na Zastupitelstvu nikdo 

z Městské realitní agentury nesdělil, že tyto peníze nebudou stačit, protože projektová 

dokumentace říká o 275 miliónech korun. Smlouva nakonec na úvěr byla podepsána v dubnu, 

následně pak 15.6. 2016 schválila Rada města zveřejnění předběžného oznámení veřejné 

zakázky, a to za účasti ředitele Městské realitní agentury i jednatele Městské realitní agentury.   

Opět ani jedna zmínka přímo na Radě, že by cena byla 275 miliónů korun. Po splnění všech 

podmínek pak bylo vyhlášeno zadávací řízení na veřejnou zakázku, to bylo 18.8. a opět.., to 

už pan jednatel Masarovič nebyl ve funkci, protože skončil 14.7., opět nikdo neřekl, že 

budeme mít málo peněz. Teprve při otevírání obálek na tuto zakázku, které bylo, to otevírání 

obálek, 1.12.2016, při zjištění, že nejnižší nabídka je 169 miliónů korun bez DPH, 

administrátor, který administruje tuto veřejnou zakázku sdělil, co se divíme, když projektová 

dokumentace byla na 275 miliónů korun. Chci tím pouze říci, že určitě se dalo v průběhu 

veřejné zakázky na úvěr ve výši 160 miliónů korun reagovat, a to buď při vyhlášení druhé, 

nebo v průběhu druhého výběrového řízení tuto zakázku zrušit, případně vyhlásit novou, na 

vyšší úvěr. Ať se potom pan Masarovič nediví, že jsme pouze soutěžili 160 miliónů korun, 

když on a Městská realitní agentura, případně pan ředitel, věděli o tom, že cena dle projektové 

dokumentace je 275 miliónů korun. To jenom jsem na dokumentaci, protože minulé 

Zastupitelstvo tady se o tom plamenně hovořilo, ale chtěl bych odpověď, v jakém stavu je 

veřejná zakázka na okna. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji pane inženýre. Co já v tuto chvíli můžu říct, ostatní věci dostanete písemně, které tady 

zazněly, veřejná zakázka pokračuje, zatím nějaký časový skluz nemáme, a blíží se termín 

podepsání smlouvy a já doufám, že vše dopadne tady v této fázi dobře, a že občané se ke 

konci roku dostanou k novým oknům a bude to takový nějaký vánoční dárek pro ně a doufám, 

že to takhle bude, tak jak jsem to vlastně sdělovala.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Takže to je všechno, co bych řekla, pokud už nemáme nikdo…ještě pan Pawlas, zastupitel, 

pardon.  
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INTERPELACE č. 9                              MMH/8392/2017 

 

Bc Daniel PAWLAS, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já bych chtěl poprosit Zastupitelstvo, abychom přijali usnesení, které vám za chvíli přečtu. 

Dostaly se mi informace, že některé základní a mateřské školky nedostali peníze, které byly 

schválené v rozpočtu na rok 2016, a jestli se tyto informace potvrdí, tak to je myslím si velké 

pochybení, čili já bych měl návrh usnesení: Zastupitelstvo města Havířova pověřuje kontrolní 

výbor provedením kontroly plnění rozpočtu základních a mateřských škol za rok 2016.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Takže, pokud nikdo nemá žáden další příspěvek, budeme hlasovat o návrhu usnesení 

pana zastupitele Bc. Pawlase. Ještě pan zastupitel Martinek. 

 

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

Já myslím, že k tomu není potřeba přijímat usnesení, že může paní primátorka pověřit 

kontrolní výbor, aby se tím zabýval. Určitě nemá nikdo nic proti.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pan zastupitel ing. Heczko. 

 

Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 
V souvislosti s doporučením pana Martinka si nejsem zcela jistý, zda paní primátorka může 

přímo pověřit kontrolní výbor, snad jo, ale přesto si myslím, protože prosincové zastupitelstvo 

schválilo plán kontrol na letošní rok, ten kontrolní výbor je orgánem Zastupitelstva, čili já si 

myslím, že by bylo vhodné to a doplnit do plánu kontrol usnesením Zastupitelstva.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Takže budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení pana zastupitele Bc. Pawlase. 

Ukončím rozpravu a hlasujeme o návrhu pana zastupitele Pawlase. 

 

Hlasování o návrhu usnesení pana zastupitele Bc. Pawlase: 

Pro:                           31 

Proti:                        4 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37  členů  

 

Přijaté usnesení č. 660/16ZM/2017: 

 

Provedení kontroly plnění rozpočtu ZŠ a MŠ za rok 2016 kontrolním výborem ZMH 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

p o v ě ř u j e  

 

kontrolní výbor ZMH provedením kontroly plnění rozpočtu ZŠ a MŠ za rok 2016. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Pro 31, proti 4, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato.  
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města (ČSSD) 

Vážené dámy a pánové,  je téměř 16:00 hodin. Já se ještě ptám, jestli ještě někdo není, nehlásí 

se někdo do rozpravy? Jestli se ještě někdo nehlásí, tak bych ukončila rozpravu  

a poděkovala Vám všem za aktivní účast na dnešním jednání 16. zasedání Zastupitelstva 

města Havířova. Nashledanou a děkuji.  

 

 

 

KONEC 
 

 
 

16:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Havířově dne: 01.02.2017 

Zapsala: Lucie Wilčková v.r.   

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

 

 

 

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

Příloha č. 2 -  Materiály pro 16. zasedání ZMH (originály včetně svolání) 
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O  V  Ě  Ř  E  N  Í 
 

zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 23.01.2017 

v sále Kulturního domu RADOST 
 ___________________________________________________________________________ 

 

      Ověřil/la jsem zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

          konaného dne 23. ledna 2017 v sále Kulturního domu RADOST. 

 

 Potvrzuji svým podpisem, že zápis odpovídá průběhu zasedání  

 a přijatým usnesením. 
 

 

 

 

Bc. Monika HAVLÍČKOVÁ v.r.             

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

 

 

 

Vojtěch KOZÁK v.r. 

člen Zastupitelstva města Havířova                                 .…………..………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v.r.                           Bc. Josef BĚLICA v.r. 

     primátorka města                                                                    náměstek primátorky 

                                                                 pro ekonomiku a správu majetku  
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PROTOKOL O NAHLÍŽENÍ DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 

16. zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného 23.01.2017 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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