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Zadost o poskytnuti informace

V Havifovd dne 31. 10. 2016

Zadatet
Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec,

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

nasledujici informace. Prosim o zaslani dokumentu:

• zapis z ustavujiciho zasedani Zastupitelstva mesta Havifova, konaneho dne 7.11.2014
• zapis z 2. zasedani Zastupitelstva mesta Havifova, konaneho dne 15.12.2014
• zapis z 3. zasedani Zastupitelstva mesta Havifova, konaneho dne 26.1.2015
• zapis z 4. zasedani Zastupitelstva mesta Havifova, konaneho dne 30.3.2015
• zapis z 5. zasedani Zastupitelstva mesta Havifova, konaneho dne 15.6.2015

V elektronicke podobe.

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

Informaci iadam poskytnout v pisemne forme a zaslat primarne e-mailem ci poskytovatelem postovnich sluzeb na nize

uvedenou adresu. Za jejich poskytnuti pfedem dekuji.

Dekuji

S pozdravem

Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec



Mikulasova Vladimira

Od: Mikulasova Vladimira
Odeslano: 9. listopadu 2016 14:08
Komu:
Pfedmet: Poskytnuti informace podle zakona c. 106/1999 Sb.
Prilohy: Zadost o poskytnuti informaci 31.10.02016.zip

Vazeny pane Kadleci,

na zaklade Vasi zadosti o poskytnuti informaci die zakona c. 106/1999 Sb.
Vam zasilam zapisy ze zasedaniZMH, o kterejste si zadal.

S pozdravem

Vladimira MIKULASOVA
referent odboru kancelar primatora

Magistral mesta Havifova
Svornosti 86/2, 736 01 Havifov-Mesto
tel. .+420596803218
mikulasova.vladimira@havirov-city.cz
www.havirov-dty.cz

Setfeme na£e lesy! Zvazte. prosim. nutnost tisku teto zpravy!



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZZ   ÁÁÁ   PPP   III   SSS      
z ustavujícího zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

 

konaného dne 07.11.2014  

v Kulturním domě RADOST  

v Havířově  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Č.j.    MMH/87 793/2014 

 

V Havířově dne 12.11.2014 

Zapsala: Veronika Richterová, DiS., oddělení kancelář primátora  



 
Zápis z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 07.11.2014 

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO 
 

STÁTNÍ HYMNA ČR 
  

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města (předsedající) 

Vážení členové zastupitelstva, 

vážené dámy, 

vážení pánové,                           

vážení hosté, 

 

zahajuji ustavující zasedání Zastupitelstva města Havířova, vítám zvolené členy 

zastupitelstva, přítomné hosty a občany našeho města.  

 

Jmenuji se Zdeněk OSMANCZYK a jako primátor města, v souladu s § 91 odstavec 1 zákona  

číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budu až do zvolení primátora 

nebo náměstka primátora, předsedat dnešnímu zasedání zastupitelstva. 

 

Zasedání Zastupitelstva města Havířova bylo řádně svoláno dle § 91 odstavec1 zákona o 

obcích a bylo oznámeno způsobem uvedeným v § 93 téhož zákona. 

 

V době zahájení dnešního zasedání, tedy  v 10:00 hodin  je z celkového počtu 43 členů 

zastupitelstva, podle prezenční listiny přítomno 43 zvolených zastupitelů, což je nadpoloviční 

většina. Dnešní zasedání je schopno se platně usnášet.  

 

Spolu s pozvánkou jste obdrželi v samostatné složce tyto dokumenty: 

- platný Jednací řád Zastupitelstva města Havířova 

- platný Volební řád Zastupitelstva města Havířova 

- Zákon o obcích 

- informaci o právní poradně Svazu měst a obcí ČR. 

 

Další dokumenty důležité pro dnešní jednání jsou součástí materiálů, které jste obdrželi. Jedná 

se o dokumenty k výborům zastupitelstva a nárokům členů zastupitelstva. 

 

Dámy a pánové, 

všichni přítomní členové zastupitelstva byli řádně zvoleni, případně nastoupili do funkce 

člena Zastupitelstva města Havířova z pozice náhradníka za zvoleného člena, který se však 

vzdal svého mandátu.  

 

Podle ustanovení § 69 odstavec 2 zákona o obcích a také Jednacího řádu Zastupitelstva města 

Havířova skládají členové zastupitelstva slib na začátku prvního zasedání zastupitelstva, 

kterého se zúčastní. 

 

Dovolte,  abych Vás informoval o tom, že ze zvolených členů zastupitelstva se před 

ustavujícím zasedáním zastupitelstva vzdala svého mandátu paní Lada KALANDŘÍKOVÁ 

z volební strany ANO 2011. 

 

Současně se do dnešního zasedání vzdal svého postavení náhradníka  

pan MARCEL FRENŠTÁTSKÝ z volební strany ANO 2011 

 



 
Zápis z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 07.11.2014 

V souladu s ustanovením § 56 odstavec 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí, předala Rada města Havířova náhradníkovi volební strany ANO 2011 paní MGR. IVĚ 

GEORGIU osvědčení o tom, že se stala členkou zastupitelstva.  

 

Tolik na úvod a nyní přistupme ke složení slibu členů zastupitelstva. 

 

Pan Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova, přednese slib. Poté jednotliví 

členové zastupitelstva, v pořadí, v jakém budou tajemníkem čteni, předstoupí před 

zastupitelstvo města a do mikrofonu pronesou slovo „SLIBUJI“.  Složení slibu členové 

zastupitelstva potvrdí svým podpisem na listině, která je položena na stole přede mnou.  

 

Upozorňuji všechny přítomné, že podle § 55 odstavec 2 písmeno a) zákona o volbách do 

zastupitelstev obcí, zaniká mandát člena zastupitelstva tomu zastupiteli, který odmítne složit 

slib, nebo jej složí s výhradou. 

 

Nyní přistupme ke složení slibu. 

 

Žádám všechny přítomné v sále, aby povstali a po celou dobu čtení textu setrvali vestoje. 

 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova 

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

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

republiky“ 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města (předsedající) 

Nyní se posaďte a žádám zastupitele, aby v pořadí, jak budou čteni tajemníkem magistrátu, 

předstoupili před zastupitelstvo, pronesli slovo „SLIBUJI“ a podepsali se na předloženou 

listinu. Prosím, pane tajemníku. 

 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova 

Baránek Ondřej Ing. 

Bělica Josef Bc. 

Bureš Ivan Bc. 

Dosedělová Soňa 

Ďurkáč Karel 

Feberová Jana Mgr. 

Georgiu Iva Mgr. 

Gongol Jaroslav Ing. 

Gorecká Stanislava Mgr. 

Halíková Milada PaedDr. 

Hanzel Radim Bc. 

Havlíčková Monika Bc. 

Heczko Eduard Ing. 

Hegyi Alice 

Horňáková Michaela Mgr. 

Hrabčák Peter 

Jantoš Pavol Ing. 

Kočí Palkovská Iveta 

Kozák Vojtěch 

Kožmínová Ivana 



 
Zápis z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 07.11.2014 

Langer Štefan JUDr. 

Martinek Jiří Ing. 

Masarovič Róbert MSc. 

Muras Bohuslav Ing. 

Olšoková Alena Bc. 

Ondráček David 

Osmanczyk Zdeněk Ing. 

Pawlas Daniel Bc. 

Plawny Marek Bc. 

Polak Miroslav 

Ptáček Tomáš Mgr. 

Radová Eva 

Rapant Pavel 

Robosz Petr 

Smrček Petr Ing. 

Šillerová Eva Ing. 

Šimek Rudolf Mgr. 

Šlachta Karel Ing. 

Tomaniecová Darja Bc. 

Vachtarčík Daniel Mgr. 

Zedníková Alena Bc. 

Žák Karel Ing. 

Želinská Janina 

 

 

Všichni jmenovaní zastupitelé předstoupili k mikrofonu a pronesli slovo „SLIBUJI“ a 

podepsali se na předloženou listinu, která je přílohou tohoto zápisu. (Příloha č.2) 

 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města (předsedající) 

Děkuji a blahopřeji všem zastupitelům k tomu, že se stali ve funkčním období 2014 – 2018 

členy Zastupitelstva města Havířova. 

 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města (předsedající) 

Dámy a pánové, 

 

V průběhu dnešního zasedání budeme, v souladu s Jednacím řádem hlasovat pomocí 

elektronického hlasovacího zařízení, které je před Vámi na stolech.   

 

Žádám pracovnice kanceláře primátora, aby na plátno zobrazily prezenci.  

 

Žádám, abyste se zaregistrovali stisknutím tlačítka PRO. Konstatuji, že dle hlasovacího 

zařízení je přítomno 43 zastupitelů. 

 

Dnešní jednání se bude řídit platným Jednacím řádem zastupitelstva, který byl přijat 

zastupitelstvem dne 24.1.2011 a část volby platným Volebním řádem, který byl přijat 

19.11.2010. Oba dokumenty jste obdrželi spolu s pozvánkou. 

 



 
Zápis z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 07.11.2014 

Hlasování ke každému bodu programu bude probíhat po ukončení rozpravy k tomuto bodu. 

Potom oznámím zahájení hlasování a po zaznění zvukového signálu v limitu 10 vteřin probíhá 

samotné hlasování. Hlasovat můžete stisknutím tlačítka PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE. 

Chcete-li své hlasování opravit, musíte v běžícím limitu 10 vteřin stisknout tlačítko ZRUŠ a 

stisknout tlačítko s novou volbou.  

Do rozpravy k projednávanému bodu se přihlásíte stisknutím tlačítka DISKUSE a vyčkáte, až 

Vám udělím slovo. Stisknutím stejného tlačítka se můžete z diskuze odhlásit.  

 

Stisknutím tlačítka TECHNICKÁ se přihlásíte k technické poznámce . Obsah této poznámky 

je uveden v článku 8, odst. 4, Jednacího řádu. 

 

V případě návrhu na změnu usnesení, tj. v jiné podobě než je návrh uveden v písemném 

materiálu, člen zastupitelstva, který návrh přednese, jej poté předá v písemné podobě 

pracovnicím, které pořizují zápis.  Toto se samozřejmě netýká návrhů jmen kandidátů na 

funkce. 

 

Také upozorňuji zastupitele, že jsem dle článku 15, odstavec , písmene  d),  Jednacího řádu 

povinen ukončit zasedání, není-li v průběhu zasedání přítomna nadpoloviční většina všech 

členů zastupitelstva. 

 

Nyní přistupme k projednání dnešního programu ustavujícího zasedání zastupitelstva. 

Návrh programu jste všichni obdrželi spolu s pozvánkou a zároveň byl zveřejněn na úřední 

desce magistrátu. 

 

Pro dnešní jednání je navržen tento program:   

1. Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města  

    Havířova (ZMH). 

2. Informace o ověření zápisu o průběhu 27. zasedání ZMH, konaného  

    dne 22.09.2014. 

3. Určení ověřovatelů zápisu o průběhu ustavujícího zasedání ZMH. 

4. Stanovení počtu členů Rady města Havířova (RMH). 

5. Stanovení počtu uvolněných členů ZMH a určení jejich funkcí. 

6. Volba primátora města. 

7. Volba náměstků primátora města. 

8. Volba ostatních členů RMH. 

9. Určení náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho  

    nepřítomnosti. 

10. Zřízení finančního výboru a volba členů a předsedy finančního  

      výboru ZMH. 

11. Zřízení kontrolního výboru a volba předsedy a ostatních členů  

      kontrolního výboru ZMH. 

12. Nároky členů zastupitelstva. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zápis z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 07.11.2014 

1/1ZM/2014 

10:26hod. 

1. Schválení programu ustavujícího zasedání ZMH dne 7.11.2014 
 

 

Předkládá:  Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města      

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova   

                     JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb                   

                                  

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova konaného  

dne 7. listopadu 2014: 

 

1. Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova (ZMH). 

2. Informace  o ověření zápisu o průběhu 27. zasedání ZMH, konaného dne 22.09.2014. 

3. Určení ověřovatelů zápisu o průběhu ustavujícího zasedání ZMH. 

4. Stanovení počtu členů Rady města Havířova (RMH). 

5. Stanovení počtu uvolněných členů ZMH a určení jejich funkcí. 

6. Volba primátora města. 

7. Volba náměstků primátora města. 

8. Volba ostatních členů RMH. 

9. Určení náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho nepřítomnosti. 

10. Zřízení finančního výboru a volba členů a předsedy finančního výboru ZMH. 

11. Zřízení kontrolního výboru a volba předsedy a ostatních členů kontrolního výboru ZMH. 

12. Nároky členů zastupitelstva. 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města (předsedající) 

Má někdo z členů zastupitelstva města návrh na doplnění nebo změnu dnešního programu 

zasedání? Tímto zahajuji rozpravu. Není tomu tak, nikdo se nezaregistroval, žádný návrh na 

doplnění programu nebyl předložen, končím rozpravu a přistoupíme k hlasování o tomto 

návrhu usnesení, které je zveřejněno na tabuli vlevo a vpravo. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení: 

                                                                        viz výše návrh usnesení č. 1/1ZM/2014 

 



 
Zápis z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 07.11.2014 

2/1ZM/2014 

10:28hod. 

2. Informace o ověření zápisu o průběhu 27. zasedání ZMH, konaného  

    dne 22.09.2014  
 

 

Předkládá:  Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města       

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

                     JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb  

                                   

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

že ověřovatelé zápisu o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 

22.09.2014 pan MUDr. Milan Hladík a pan Ing. Tomáš Foldyna  svým podpisem potvrdili, že 

zápis je v souladu s průběhem zasedání, odpovídá přijatým usnesením a nevznesli žádné 

námitky. 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města (předsedající) 

Na tomto zasedání byli jako ověřovatelé určeni pan MUDr. Milan Hladík a pan Ing. Tomáš 

Foldyna. Jmenovaní zastupitelé ověřili zápis z posledního zasedání zastupitelstva města, 

stvrdili jeho správnost svým podpisem a žádné připomínky k zápisu nevznesli. Tento zápis 

včetně ověřovací listiny je dnes k nahlédnutí u stolku zapisovatelek po mé levici. Jinak je 

možno do každého zápisu ze zasedání zastupitelstva nahlédnout na oddělení kancelář 

primátora a podle zákona o obcích má do něj právo nahlédnout každý občan města a osoby 

uvedené v §16, odst.3 a §17 zákona o obcích. Předtím, než přistoupíme k hlasování, táži se, 

zda má někdo k poslednímu zápisu minulého volebního období nějaké připomínky. Není 

tomu tak a proto končím rozpravu a budeme nyní hlasovat o usnesení. Žádám přítomné 

zastupitele, aby hlasováním rozhodli o předloženém návrhu po zaznění signálu. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

                                                                        viz výše návrh usnesení č. 2/1ZM/2014 

 



 
Zápis z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 07.11.2014 

3/1ZM/2014 

10:29hod. 

3. Určení ověřovatelů zápisu o průběhu ustavujícího zasedání ZMH,  

    konaného dne 7.11.2014 
 

 

Předkládá:  Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města          

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

                     JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

u r č u j e  

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 7.11.2014  

………………………. 

………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města (předsedající) 

Navrhuji, aby byli určeni dva ověřovatelé zápisu. A jako ověřovatele dnešního zápisu 

navrhuji paní Ivanu Kožmínovou a pana Mgr. Rudolfa Šimka. Ptám se jich, jestli přijímají 

nominaci? Paní Ivana Kožmínová? Stačí z místa. 

 

Ivana KOŽMÍNOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Přijímám. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města (předsedající) 

Děkuju. Pan Mgr. Rudolf Šimek. 

 

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

Přijímám. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města (předsedající) 

Děkuju. Má někdo jiný návrh? Nebo doplnění ověřovatelů? Neregistruji. A protože 

neregistruji žádný jiný návrh, končím rozpravu a nechávám hlasovat o usnesení ve znění, 

které je na tabuli. Žádám tedy, abyste hlasováním rozhodli o určených ověřovatelích zápisu 

dnešního zasedání. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

u r č u j e  

jako ověřovatele zápisu o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 

Havířova, konaného dne 7.11.2014  

                                                                                     paní Ivanu Kožmínovou 

                                                                                     pana Mgr. Rudolfa Šimka 

 

usnesení č. 3/1ZM/2014 
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4/1ZM/2014 

10:30hod. 

4. Stanovení počtu členů Rady města Havířova 

 

 

Předkládá:  Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města          

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

                     JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

pro funkční období 2014 až 2018 počet členů Rady města Havířova na … členů 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města (předsedající) 

Podle zákona o obcích může mít rada města nejméně 5 a nejvíce 11 členů a zároveň musí být 

počet členů rady lichý. V minulých volebních obdobích byl počet členů Rady města Havířova 

stanoven na 11. Proto navrhuji tento počet zachovat i ve funkčním období 2014 – 2018. Má 

někdo jiný návrh? Vzhledem k tomu, že jiný návrh nebyl podán, končím rozpravu a 

nechávám hlasovat o návrhu usnesení, kterým jsem předložil ve znění tak, jak je uvedeno, tzn. 

11 členů rady na volební období. Žádám přítomné zastupitele, aby opět hlasováním rozhodli o 

počtu členů rady pro funkční období 2014-2018. 

 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

s t a n o v í 

pro funkční období 2014 až 2018 počet členů Rady města Havířova  

na 11 členů 

 

usnesení č. 4/1ZM/2014 
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5/1ZM/2014 

10:34hod. 

5. Stanovení počtu uvolněných členů ZMH a určení jejich funkcí  
 

 

Předkládá:  Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města         

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

                     JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s t a n o v í   

 

pro funkční období 2014 – 2018 počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města 

Havířova na …. členy 

 

u r č u j e 

  

funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Havířova uvolněni: 

- primátor města 

- …………………………………… 

- …………………………………… 

- …………………………………… 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

rozdělení působnosti náměstků primátora podle usnesení Zastupitelstva města Havířova  

čís. 62/2/ZM/07 ze dne 26.02.2007 a usnesení čís. 460/9/ZM/08 ze dne 14.04.2008 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města (předsedající) 

Před Vašimi návrhy na stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva a určení jejich funkcí 

připomenu, že poslední čtyři funkční období byli pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni 4 

členové zastupitelstva, tedy primátor a 3 náměstci s funkcemi : 

-  náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

-  náměstek primátora pro sociální rozvoj 

-  náměstek primátora pro hospodářský rozvoj.  

Žádám členy zastupitelstva o podání návrhů na stanovení počtu uvolněných členů 

zastupitelstva a současně o návrh funkcí včetně jejich názvů, pro které budou tito členové 

zastupitelstva dlouhodobě uvolněni. Prosím, pan zastupitel Šimek. 

 

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

Šimek, Hnutí pro Havířov. Navrhuji, aby počet uvolněných funkcionářů byl stejný jako 

v minulém volebním období. 
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Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města (předsedající) 

Funkce pojmenované stejným způsobem? Nechci vnucovat ten návrh, ale je to tak. Pochopil 

jsem správně? Včetně názvů funkcí, které jsem tady přečetl u třech náměstků shodné. Máme 

tento návrh zaregistrovaný? Další návrh není, takže končím rozpravu a počkáme až 

zapisovatelky uvedou na tabuli dané znění. Žádám přítomné zastupitele, aby rozhodli o 

návrhu, který byl předložen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0      

Přítomno celkem 43 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

s t a n o v í   

pro funkční období 2014 – 2018 počet dlouhodobě uvolněných členů 

Zastupitelstva města Havířova na 4 členy 

u r č u j e 

funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Havířova uvolněni: 

- primátor města 

- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

- náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 

- náměstek primátora pro sociální rozvoj 

b e r e   n a   v ě d o m í  

rozdělení působnosti náměstků primátora podle usnesení Zastupitelstva města 

Havířova čís. 62/2/ZM/07 ze dne 26.02.2007 a usnesení čís. 460/9/ZM/08  

ze dne 14.04.2008 

 

usnesení č. 5/1ZM/2014 

 



 
Zápis z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 07.11.2014 

6/1ZM/2014 

10:38hod. 

6. Volba primátora města  
 

 

Předkládá:  Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města           

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova 

                     JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

v o l í 

 

do funkce primátora města ……………………………. 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města (předsedající) 

Podle platného volebního řádu, který jste obdrželi s pozvánkou, je pořadí kandidátů pro 

hlasování určeno podle abecedního pořadí. 

Upozorňuji, že ten z kandidátů, který jako první získá nadpoloviční většinu všech hlasů, bude 

zvolen do funkce PRIMÁTORA  MĚSTA. 

Budou-li navrženi více než 2 kandidáti a žádný z navržených kandidátů nezíská nadpoloviční 

většinu hlasů všech členů zastupitelstva v 1. kole hlasování, může být hlasování 2 kolové.  

Jestliže ani ve druhém kole hlasování nezíská žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů 

všech členů zastupitelstva, vyzvu členy zastupitelstva k podání nových návrhů. 

Navrhováni mohou být i ti kandidáti, o nichž se již hlasovalo. O nových návrzích se hlasuje 

znovu podle uvedených pravidel.  

Bezprostředně po podání návrhu, vyzvu každého kandidáta, aby se vyslovil, zda navrženou 

kandidaturu přijímá. V případě, že navržený člen kandidaturu nepřijme, nebudeme o tomto 

kandidátovi hlasovat. 

Dovoluji si připomenout, že hlasujeme elektronickým hlasovacím zařízením po zaznění 

zvukového signálu pro návrh, proti návrhu nebo zdržel se hlasování. Děkuji. 

Otevírám k bodu „Volba primátora města“  rozpravu a zároveň žádám zastupitele o 

předkládání návrhů jmen kandidátů na funkci primátora města Havířova. Prosím, pan Ing. 

Heczko. 

 

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

Dobrý den, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení hosté, dovolte mi, abych navrhnul 

do funkce primátora za klub KSČM pana Bc. Daniela Pawlase. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města (předsedající) 

Ano, registruji tento návrh. A já se ptám pana bakaláře, zda s kandidaturou souhlasí. 

 

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

Ano přijímám. 
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Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města (předsedající) 

Děkuji, do rozpravy se hlásí pan Ing. Martinek. 

 

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

Martinek, ČSSD. Vzhledem k tomu, že bylo zvoleno hodně nových zastupitelů, tak bych 

požádal všechny, kteří budou navrhováni jednak do funkcí ve vedení města, taktéž do funkcí 

v radě města, aby se krátce představili a řekli také něco ze svého profesního působení. Děkuji. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města (předsedající) 

Děkuji. Ptám se pana bakaláře jestli je ochoten se zmínit? 

 

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

Myslím si, že mne není třeba představovat. Čtyři roky poslední působím ve funkci náměstka 

pro sociální rozvoj. Mám na starosti oblast školství, sociální, kultura a sport, takže si myslím, 

že je všeobecně známo, takže myslím, že na vysvětlenou by to mohlo stačit. Děkuji.  

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města (předsedající) 

Má někdo z pléna ze zastupitelstva nějaké dotazy k navrženému kandidátovi? Další návrhy 

neregistruji a proto uzavírám rozpravu k tomuto bodu a vyzývám přítomné zastupitele, aby 

hlasováním rozhodli o volbě primátora města a hlasovat budeme o kandidátovi jediném, panu 

Bc. Danielu Pawlasovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                           25 

Proti:                        0 

Zdržel se:                  18 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

v o l í 

do funkce primátora města Bc. Daniela PAWLASE 

 

usnesení č. 6/1ZM/2014 
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Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města (předsedající) 

Blahopřeji nově zvolenému primátorovi. Poprosím pana Bc. Pawlase, aby se odebral ke mně, 

abych mu mohl odevzdat….Já mu ještě jednou gratuluji a přeji úspěšný výkon funkce a já 

bych za sebe a za ČSSD v Havířově chtěl poděkovat všem těm, kteří pozitivně zhodnotili naši 

práci pro město, volby jsme vyhráli, ale ne každá výhra je ta pravá. Mockrát děkuji všem 

občanům a přeji hodě, hodně úspěchů. 

 

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

Dovolte pane odstupující primátore, abych jménem všech zastupitelů těch bývalých, dneska 

současných Vám poděkoval za čtyřletou práci ve funkci primátora města. Velice si 

uvědomujeme, že tato práce je velice náročná, a že jste ji zvládl bez problémů. Současně bych 

chtěl popřát i novému primátorovi, aby se mu neméně stejně dařilo, jako Vám. Děkuji. 

 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města (předsedající) 

Děkuji mockrát. A dovolil bych si vyhlásit 15 minutovou přestávku i kvůli tomu, aby mohlo 

být přeneseno hlasovací zařízení. Děkuji mockrát, přeji všem hodně štěstí. 

 
 

 

 

 

PŘESTÁVKA 

 
15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Takže budeme pokračovat v našem jednání. Já bych chtěl na úvod poděkovat zastupitelům, 

občanům za zvolení primátorem statutárního města Havířov, děkuji za důvěru a věřím, že 

moje práce bude přínosem pro blaho občanů a rozvoj města. Současně bych chtěl touto cestou 

poděkovat bývalému zastupitelstvu a vedení města v čele s bývalým primátorem Ing. 

Zdeňkem Osmanczykem, velice si vážím jeho práce a vše co udělal pro naše město. Takže 

ještě jednou děkuji. A teď přejdeme k dalšímu bodu našeho programu a to je volba náměstka 

primátora.  
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7/1ZM/2014 

11:05hod. 

7. Volba náměstků primátora města  
 

 

Předkládá:  Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města          

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

                     JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb  

                                  

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

v o l í  

 

do funkce náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ………………………. 

 

do funkce náměstka primátora pro hospodářský rozvoj ………………………………… 

 

do funkce náměstka primátora pro sociální rozvoj .…………………………………….. 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Při volbě náměstků budeme postupovat obdobně jako při volbě primátora města. Jednotlivé 

náměstky budeme volit v pořadí, jak bylo stanoveno v nedávno přijatém usnesení. Jako první 

budeme volit náměstka pro ekonomiku a správu majetku. Otevírám k této volbě rozpravu 

a zároveň žádám zastupitele o předkládání návrhů jmen kandidátů na tuto funkci. 

Bezprostředně po podání návrhu, vyzvu každého kandidáta, aby se vyslovil, zda navrženou 

kandidaturu přijímá. I po žádosti předsedy klubu ČSSD bych poprosil, aby se v krátkosti 

představil. V případě, že navržený člen kandidaturu nepřijme, nebudeme o tomto kandidátovi 

již dále hlasovat. Takže očekávám návrhy na pozici náměstka pro ekonomiku a správu 

majetku. 

 

Alice HEGYI, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobrý den všem přítomným, Alice Hegyi. Za klub KSČM navrhuji do funkce náměstka 

primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji. Pokud už nemáte další návrhy na obsazení funkce náměstka primátora pro ekonomiku 

a správu majetku, uzavírám k této volbě rozpravu. Upozorňuji, že i nadále hlasujeme 

elektronickým hlasovacím zařízením. Ještě bych poprosil, samozřejmě, omlouvám se, Ing. 

Heczka, zda tuto kandidaturu přijímá a aby se nám v krátkosti představil. Děkuji. 

 

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

Ano, tuto kandidaturu přijímám. Je mi 66 let od roku 1998 jsem členem zastupitelstva města 

Havířova. V posledních třech volebních obdobích jsem vykonával funkci náměstka primátora. 

Jinak mé profesní zařazení, 36 let na dole Dukla, posledních 12 let ve funkci náměstka 

primátora.  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji. Takže žádám přítomné zastupitele, aby nyní hlasováním rozhodli o volbě náměstka 

primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o volbě náměstka pro ekonomiku a správu majetku – Ing. Eduard Heczko: 
Pro:                           26 

Proti:                        0 

Zdržel se:                  17 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

v o l í  

do funkce náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Ing. Eduarda HECZKA 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Blahopřeji náměstkovi primátora k jeho zvolení. Dále budeme pokračovat ve volbě náměstka 

pro hospodářský rozvoj. Otevírám k volbě rozpravu a zároveň žádám zastupitele o 

předkládání návrhů jmen kandidátů na tuto funkci. Opět bezprostředně po podání návrhu, 

vyzvu každého kandidáta, aby se vyslovil, zda navrženou kandidaturu přijímá. V případě, že 

navržený člen kandidaturu nepřijme, nebudeme o tomto kandidátovi hlasovat. Takže otevírám 

rozpravu, přihlášen je pan zastupitel Bělica, prosím. 

 

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

Josef Bělica za ANO 2011. Navrhuji do této funkce pana Bc. Ivana Bureše. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji. Ptám se pana Bc. Ivana Bureše, zda přijímá? 

 

Bc. Ivan BUREŠ, člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Ano, kandidaturu přijímám.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Jestli bych mohl poprosit, že by jste se nám v krátkosti představil? 

 

Bc. Ivan BUREŠ, člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Tak zítra mi je 51 let, jsem celou dobu trvale ve městě Havířov. Nejsem velký rétorik, tak 

nebudu moc mluvit. Moje profesní zkušenosti jsou v oblasti policie, kde jsem pracoval 26 let, 

4 roky pracuji jako manager v soukromém sektoru v oboru stavebnictví a tudíž jsem tuto 

nominaci přijal. Myslím, že zkušenosti životní, které jsem nabyl, můžu i v této funkci nějak 

obohatit a předat. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji taky. Takže pokud už nemáte další návrhy kandidátů na funkci náměstka primátora 

pro hospodářský rozvoj, takže uzavírám k tomuto bodu rozpravu a žádám přítomné 

zastupitele, aby hlasováním rozhodli o volbě náměstka pro hospodářský rozvoj pana Bc. 

Ivana Bureše. 
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Hlasování o volbě náměstka pro hospodářský rozvoj – Bc. Ivan BUREŠ: 
Pro:                           25 

Proti:                        0 

Zdržel se:                  18 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

v o l í  

do funkce náměstka primátora pro hospodářský rozvoj  

Bc. Ivana BUREŠE 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Dále budeme volit náměstka pro sociální rozvoj. Otevírám k volbě rozpravu a zároveň 

žádám zastupitele o předkládání návrhů jmen kandidátů na tuto funkci. Opět bezprostředně po 

podání návrhu, vyzvu každého kandidáta, aby se vyslovil, zda navrženou kandidaturu přijímá. 

V případě, že navržený člen kandidaturu nepřijme, nebudeme o tomto kandidátovi hlasovat. 

Prosím o navržení kandidáta. Zastupitel pan Šimek, děkuji. 

 

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

Šimek za HPH. Navrhuji do funkce náměstka primátora pro sociální rozvoj pana Mgr. 

Daniela Vachtarčíka.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji, poprosil bych pana Mgr. Daniela Vachtarčíka, zda kandidaturu přijímá a aby se nám 

představil v krátkosti. Děkuji. 

 

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

Dobrý den všem přítomným, kandidaturu přijímám. Za sebe 38 let, ženatý, 2 děti. Od roku 

1999 po vystudování přírodovědecké fakulty na Univerzitě Palackého Olomouc vyučuji jako 

středoškolský učitel na horním Gymnáziu obor matematika, informatika a výpočetní technika. 

V minulém volebním období jsem byl členem školské komise a od roku 2012 zastupitel města 

Havířova. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji Vám. Takže pokud už nemáte další návrhy kandidátů na funkci náměstka primátora 

pro sociální rozvoj, uzavírám k tomuto bodu rozpravu a žádám přítomné zastupitele, aby 

hlasováním rozhodli o volbě náměstka primátora pro sociální rozvoj pana Mgr. Daniela 

Vachtarčíka. 

 

Hlasování o volbě náměstka pro sociální rozvoj – Mgr. Daniel VACHTARČÍK: 
Pro:                           25 

Proti:                        0 

Zdržel se:                  18 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 
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Zastupitelstvo města Havířova  

v o l í  

do funkce náměstka primátora pro sociální rozvoj  

Mgr. Daniela VACHTARČÍKA 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Gratuluji. Usnesení o volbě náměstků primátora celkově zní takto: 

 

Přijaté usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

v o l í  

do funkce náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Ing. Eduarda HECZKA 

do funkce náměstka primátora pro hospodářský rozvoj  

Bc. Ivana BUREŠE 

do funkce náměstka primátora pro sociální rozvoj  

Mgr. Daniela VACHTARČÍKA 

 

usnesení č. 7/1ZM/2014 
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8/1ZM/2014 

11:21hod. 

8. Volba dalších členů Rady města Havířova  
 

 

Předkládá:  Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města         

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

                     JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb  

                                  

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

v o l í 

 

do funkce dalších členů Rady města Havířova (radní): 

5.  ……………………………………. 

6.  ……………………………………. 

7.  ……………………………………. 

8.  ……………………………………. 

9.  ……………………………………. 

10. ……………………………………. 

11. ……………………………………. 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Při volbě dalších členů rady budeme postupovat obdobně jako při volbě primátora města a 

náměstků primátora. Takto budou voleni jednotliví členové rady, kteří nebudou pro svou 

funkci dlouhodobě uvolněni, až do stanoveného počtu 11 členů rady. Po zvolení dalších sedmi 

členů rady končí volba. Ke každé funkci člena rady proběhne samostatná volba stejným 

způsobem, jako tomu bylo u volby uvolněných členů zastupitelstva. Otevírám k této volbě 

rozpravu a zároveň žádám zastupitele o předkládání návrhů jmen kandidátů na funkci prvního 

neuvolněného, tj. 5. člena Rady města Havířova. Opět bezprostředně po podání návrhu, 

vyzvu každého kandidáta, aby se vyslovil, zda navrženou kandidaturu přijímá a aby se nám 

v krátkosti představil. V případě, že navržený člen kandidaturu nepřijme, nebudeme o tomto 

kandidátovi hlasovat. První pan náměstek Heczko. 

 

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

Vážený pane primátore, do této funkce člena rady města navrhuji paní Alici Hegyi. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Prosím paní zastupitelku Alici Hegyi jestli tuto funkci přijímá? 

 

Alice HEGYI, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Ano, přijímám funkci člena rady města. V krátkosti bych se představila. Je mi 51 let, přes 20 

let pracuji v oblasti správy majetku v oblasti městských bytů a již třetí volební období jsem 

v zastupitelstvu a teď i členem rady. Děkuji. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Také děkuji. Pokud už nemáte další  návrhy na kandidáta a na funkci pátého člena Rady města 

či jiné vystoupení v rozpravě, pak rozpravu uzavírám a žádám přítomné zastupitele, aby 

hlasováním rozhodli o pátém členu rady města Havířova, paní Alici Hegyi. 

 

Hlasování o 5. členu Rady města Havířova – Alice HEGYI : 
Pro:                           25 

Proti:                        0 

Zdržel se:                  18 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 

 

Zastupitelstvo města Havířova    

v o l í 

do funkce 5. člena Rady města Havířova (radní): 

Alici HEGYI 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Otevírám k volbě šestého člena rady rozpravu a zároveň žádám zastupitele o předkládání 

návrhů jmen kandidátů na funkci druhého neuvolněného člena Rady města Havířova. Opět 

bezprostředně po podání návrhu, vyzvu každého kandidáta, aby se vyslovil, zda navrženou 

kandidaturu přijímá. Přihlášen je pan náměstek Bureš. 

 

Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ANO 2011) 

Dobrý den, za hnutí ANO 2011 navrhuju pana Bc. Bělicu Josefa. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Poprosím pana Bělicu jestli přijímá a aby se nám v krátkosti představil. 

 

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

Ano, kandidaturu přijímám. Jmenuji se Bělica, je mi 36 let narodil jsem se v Havířově, celý 

život tady žiju, mám 3 děti, jsem ženatý. Profesně se zabývám mezinárodním obchodem, jsem 

jednatelem společnosti, která se zabývá dovozem příslušenství k mobilním telefonům, 

počítačům a notebookům z Číny. Prodáváme to v rámci celé EU. Jinak jsem ještě pořád 

aktivní sportovec. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji. Pokud už nemáte další návrhy jmen kandidátů na funkci 6. člena Rady města 

Havířova, uzavírám k tomuto bodu rozpravu. Žádám přítomné zastupitele, aby hlasováním 

rozhodli o volbě dalšího člena rady města havířova pana Bc. Josefa Bělicu. 

 

Hlasování o 6. členu Rady města Havířova – Bc. Josef Bělica: 
Pro:                           25 

Proti:                        0 

Zdržel se:                  18 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 
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Zastupitelstvo města Havířova    

v o l í 

do funkce 6. člena Rady města Havířova (radní): 

Bc. Josefa Bělicu 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Nyní přistoupíme k volbě dalšího člena rady, v pořadí sedmého člena. Otevírám k této volbě 

rozpravu a zároveň žádám zastupitele o předkládání návrhů jmen kandidátů na funkci třetího 

neuvolněného člena Rady města Havířova. Opět po návrhu poprosím zastupitele, zda 

kandidaturu přijímá a aby se v krátkosti představil. Přihlášen náměstek Heczko. 

 

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

Za klub KSČM navrhuji pana JUDr. Štefana Langera. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji, žádám pana JUDr. Štefana Langera zda kandidaturu přijímá a aby se nám v krátkosti 

představil. 

 

JUDr. Štefan LANGER, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Kandidaturu přijímám. Mám 56 let, jsem ženatý 35let, mám dvě zdravé děti, které jsou již 

soběstačné, obě jsou již zaměstnané. Já jsem se posledních 20 let profesně zabýval více méně 

správou nemovitostí ve firmách, rekultivacích OKD a posléze na RPG a řešil jsem spoustu 

jiných věcí kolem nemovitostí, zejména při zahlazování následků hornické činnosti a jiných 

problematik spojených s činností v tomto regionu. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji. Pokud už nemáte další návrhy jmen kandidátů na funkci sedmého člena rady města 

Havířova, či jiné vystoupení v rozpravě? Pak rozpravu uzavírám a žádám přítomné 

zastupitele, aby hlasováním rozhodli o volbě dalšího člena rady města Havířova v pořadí 

sedmého a třetího neuvolněného pana JUDr. Štefana Langera. 

 

Hlasování o 7. členu Rady města Havířova – JUDr. Štefan Langer: 
Pro:                           25 

Proti:                        0 

Zdržel se:                  18 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 

 

Zastupitelstvo města Havířova    

v o l í 

do funkce 7. člena Rady města Havířova (radní): 

JUDr. Štefana LANGERA 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

A nyní otevírám rozpravu k osmému členu rady. Žádám členy zastupitelstva, aby podávali 

návrhy na jmenování osmého člena z řad zastupitelů. Děkuji. Přihlášen je pan zastupitel 

Bělica, pan radní, omlouvám se.  
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Bc. Josef BĚLICA, člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Za klub ANO 2011 navrhuji paní Bc. Alenu Olšokovou. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji. Prosím paní Bc. Alenu Olšokovou, zda kandidaturu přijímá? 

 

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

Děkuji a přijímám. Dovolte mi, abych se také krátce představila. Do Havířova jsem se 

přistěhovala teprve před dvěma lety. Pocházím z Karviné, kde jsem žila celý život, takže je to 

blízké sousední město mám 50 let, dva dospělé syny, jeden ještě studuje a profesně jsem 

speciální pedagog. 12 let jsem učila, v této chvíli pracuji v obchodní sféře v realitní činnosti. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji Vám. Pokud už nemáte další návrhy jmen kandidátů na funkci osmého člena rady 

města Havířova, či jiné vystoupení v rozpravě, pak rozpravu uzavírám a žádám přítomné 

zastupitele, aby hlasováním rozhodli o volbě dalšího člena rady města Havířova v pořadí 

osmého a čtvrtého neuvolněného paní Bc. Alenu Olšokovou. 

 

Hlasování o 8. členu Rady města Havířova – Bc. Alena Olšoková: 
Pro:                           26 

Proti:                        0 

Zdržel se:                  17 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 

 

Zastupitelstvo města Havířova    

v o l í 

do funkce 8. člena Rady města Havířova (radní): 

Bc. Alenu OLŠOKOVOU 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Gratuluji paní Olšokové ke zvolení za člena rady města Havířova. Nyní přistoupíme k volbě 

dalšího člena rady v pořadí devátého. Opět otevírám k této volbě rozpravu a zároveň žádám 

zastupitele o předkládání návrhů jmen kandidátů na funkci pátého neuvolněného člena Rady 

města Havířova. Přihlášen je pan náměstek Heczko. 

 

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

Do této funkce navrhujeme za klub KSČM pana Mgr. Tomáše Ptáčka. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji a žádám nyní pana Tomáše Ptáčka, zda kandidaturu přijímá a aby se nám v krátkosti 

představil.  

 

Mgr. Tomáš PTÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobrý den, děkuji, přijímám. Je mi 37 let, jsem šťastně ženatý, mám 3 děti a v současné době, 

jako celý život jsem učitelem, poslední dva roky dělám ředitel ZŠ Františka Hrubína tady 

v Havířově. Děkuji.  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Také děkuji. Pokud už nemáte další návrhy kandidátů na funkci devátého člena rady města 

Havířova, či jiné vystoupení v rozpravě, pak rozpravu uzavírám a žádám přítomné zastupitele, 

aby hlasováním rozhodli o volbě dalšího člena rady města Havířova v pořadí devátého a 

pátého neuvolněného pana Mgr. Tomáše Ptáčka. 

 

Hlasování o 9. členu Rady města Havířova – Mgr. Tomáš Ptáček: 
Pro:                           26 

Proti:                        0 

Zdržel se:                  17 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 

 

Zastupitelstvo města Havířova    

v o l í 

do funkce 9. člena Rady města Havířova (radní): 

Mgr. Tomáše PTÁČKA 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Gratuluji panu Mgr. Tomáši Ptáčkovi ke zvolení do funkce pana radního. A nyní přistoupíme 

k volbě dalšího tedy předposledního člena rady desátého. Také k této volbě otevírám 

rozpravu a žádám zastupitele o předkládání návrhů jmen kandidátů na funkci šestého 

neuvolněného člena rady města Havířova. Přihlášen je pan náměstek Bělica. Pardon radní.  

 

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

Do této funkce za klub ANO 2011 navrhujeme pana Róberta Masaroviče. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji a žádám pana Róberta Masaroviče, zda kandidaturu přijímá a aby se nám v krátkosti 

představil. 

 

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

Dobrý den, přijímám. Mám 41 let, mám dvě děti. Zdůrazňuji, že jsem otec dospívající dcery. 

Živím se restrukturalizacemi firem a krizovým řízením. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji. Pokud už nemáte další návrhy na jmenování v pořadí desátého člena rady, pak 

rozpravu uzavírám a žádám přítomné zastupitele, aby hlasováním rozhodli o volbě šestého 

neuvolněného člena rady města Havířova pana Róberta Masaroviče.  

 

Hlasování o 10. členu Rady města Havířova – Róbert Masarovič, MSc.: 
Pro:                           25 

Proti:                        0 

Zdržel se:                  18 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 
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Zastupitelstvo města Havířova    

v o l í 

do funkce 10. člena Rady města Havířova (radní): 

Róberta MASAROVIČE, MSc. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Konstatuji, že pan Róbert Masarovič byl zvolen desátým radním města Havířova, gratuluji. A 

nyní přistoupíme k volbě posledního  jedenáctého člena rady. Naposledy otevírám rozpravu 

k volbě posledního člena rady města Havířova a žádám zastupitele o předkládání návrhů jmen 

kandidátů na funkci sedmého neuvolněného člena rady města Havířova. Prosím o návrhy, pan 

Bělica. Jen pro ujasnění červeně to svítí proto, že pan Bělica už vystupuje po čtvrté a tím 

překročil stanovený limit, ale v tomto případě to samozřejmě není na škodu. 

 

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

Do této funkce za klub ANO 2011 navrhuji pana Petera Hrabčáka. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji a prosím pana Petra Hrabčáka, zda přijímá a aby se nám v krátkosti představil. Děkuji. 

 

Peter HRABČÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Dobrý den, přijímám. Je mi 52 let, mám dvě děti, živím se jako OSVČ. Moje firma se zabývá 

hlavně distribucí aditiv do motorových olejů a různých přípravků pro motoristy. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Také děkuji. Pokud už nemáte další návrhy na obsazení jedenáctého člena rady města 

Havířova, či jiné vystoupení v rozpravě, pak rozpravu uzavírám a žádám přítomné zastupitele, 

aby hlasováním rozhodli o volbě jedenáctého člena rady města Havířova pana Petera 

Hrabčáka. 

 

Hlasování o 11. členu Rady města Havířova – Peter Hrabčák: 
Pro:                           26 

Proti:                        0 

Zdržel se:                  17 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 

 

Zastupitelstvo města Havířova    

v o l í 

do funkce 11. člena Rady města Havířova (radní): 

Petera HRABČÁKA 

 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Gratuluji panu Hrabčákovi ke zvolení do rady města Havířova. Vzhledem k tomu, že 

nadpoloviční většinou hlasů bylo zvoleno všech dalších sedm členů rady města, konstatuji, že 

bylo přijato toto usnesení: 
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Přijaté usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova    

v o l í 

do funkce dalších členů Rady města Havířova (radní): 

5. Alici HEGYI 

6. Bc. Josefa BĚLICU 

7. JUDr. Štefana LANGERA 

8. Bc. Alenu OLŠOKOVOU 

9. Mgr. Tomáše PTÁČKA 

10. Róberta MASAROVIČE, MSc. 

11. Petera HRABČÁKA 

 

usnesení č. 8/1ZM/2014 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji, o tomto jako o celku se už nehlasuje. Blahopřeji všem zvoleným členům Rady města 

Havířova. Žádám zvolené členy rady, aby se po skončení dnešního zasedání zastupitelstva 

přesunuli do budovy magistrátu, kde proběhne první schůze Rady města Havířova. Ta začne 

cca za 40 minut po ukončení zasedání zastupitelstva v zasedací místnosti rady, tj. ve 2. patře 

hlavní budovy Radnice místnost číslo dveří A 204. Děkuji. 
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9/1ZM/2014 

11:26 hod. 

9. Určení náměstka primátora zastupujícího primátora v době  

    jeho nepřítomnosti  
 

 

Předkládá:  Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města        

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

                     JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb  

                                  

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

u r č u j e  

 

podle § 104 odst. 1 a § 107 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, náměstka primátora  

 

…………………………………….., 

 

který bude zastupovat primátora města po dobu jeho nepřítomnosti nebo v době, po kterou 

primátor nevykonává svou funkci (§ 73 odst. 3, § 79 odst. 1 a 107 zákona o obcích) 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Zahajuji rozpravu a navrhuji, aby primátora města v době jeho nepřítomnosti, z důvodů 

uvedených v zákoně o obcích, tj. zejména v době čerpání dovolené a po dobu pracovní 

neschopnosti příp. po dobu kdy primátor nevykonává funkci, a to jak podle § 104 tak i § 107 

zákona o obcích, zastupoval náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku pan Ing. 

Eduard Heczko. Má někdo jiný návrh? Protože tomu tak není, rozpravu uzavírám. Takže nyní 

budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                           39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 4 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 
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Přijaté usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

u r č u j e  

podle § 104 odst. 1 a § 107 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, náměstka primátora  

Ing. Eduarda HECZKA, 

který bude zastupovat primátora města po dobu jeho nepřítomnosti nebo 

v době, po kterou primátor nevykonává svou funkci (§ 73 odst. 3, § 79  

odst. 1 a 107 zákona o obcích) 

 

usnesení č. 9/1ZM/2014 
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10/1ZM/2014 

11:40hod. 

10. Zřízení finančního výboru a volba členů a předsedy finančního  

      výboru ZMH   
 

 

Předkládá:  Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města          

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

                     JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

Jednací a organizační řád finančního výboru Zastupitelstva města Havířova ve znění  

ke dni 3.11.2003 

 

z ř i z u j e    

 

pro funkční období 2014 – 2018 …. členný finanční výbor Zastupitelstva města Havířova  

 

v o l í 

 

1. členy finančního výboru ZMH             ………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

 

2. z členů finančního výboru ZMH předsedu…….…………………, člena ZMH 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Dalším bodem schváleného programu je zřízení finančního výboru a volba jeho členů. 

V minulém funkčním období zastupitelstva byl finanční výbor devítičlenný. Zde jako 

v následujícím materiálu, který se týká kontrolního výboru, upozorňuji na nepřesnost 

v důvodové zprávě, kde je uveden počet členů finančního výboru i v minulém volebním 

období v počtu 7 členů. Ve volebním období 2010 až 2014 oba výbory zastupitelstva města 

měly 9 členů. Upozorňuji, že návrh na počet členů musí být dle zákona o obcích vždy lichý a 

předsedou finančního výboru musí být člen zastupitelstva. Dále konstatuji, že Jednací a 

organizační řád Finančního výboru je platný a doporučuji, abychom vzali tento platný Jednací 

a organizační řád  FV ZMH ve znění ke dni 3.11.2003 dle Přílohy k materiálu na vědomí. 
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Navrhuji, aby byl finanční výbor v tomto funkčním období pracoval v počtu 9 členů. Má 

někdo jiný návrh? Otevírám rozpravu k tomuto bodu. není tomu tak, rozpravu uzavírám. 

Doporučuji, aby zastupitelstvo nejprve hlasovalo o zřízení 9 členného finančního výboru a 

následně o předsedovi a jednotlivých členech. Prosím hlasujme o tomto usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

Jednací a organizační řád finančního výboru Zastupitelstva města 

Havířova ve znění ke dni 3.11.2003 

z ř i z u j e    

pro funkční období 2014 – 2018 9 členný finanční výbor Zastupitelstva 

města Havířova  

 

Hlasování o zřízení 9 členného FV ZMH: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Nyní prosím, v souladu s Jednacím a organizačním řádem Finančního výboru, o návrhy na 

členy Finančního výboru.  Při svých návrzích prosím myslete na to, že předseda Finančního 

výboru musí být členem zastupitelstva. Hlasovat budeme o každém navrženém členu 

Finančního výboru v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva v opačném pořadí, než v jakém 

byly návrhy předloženy. Žádám o předložení návrhů na členy finančního výboru. Pan 

zastupitel Martinek. 

 

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

Za klub ČSSD navrhuji Ing. Zdeňka Osmanczyka, zároveň je to návrh i na předsedu 

finančního výboru a druhého člena finančního výboru za náš klub Mirka Polaka. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Poprosil bych pana Ing. Zdeňka Osmanczyka a pana Miroslava Polaka, zda přijímají tuto 

kandidaturu.  

=oba odpovídají mimo mikrofon, že přijímají= 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji. Dále je přihlášený pan zastupitel Plawny, prosím. 

 

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

Dobrý den všem, za klub KDU-ČSL navrhuju do finančního výboru Ing. Evu Šillerovou. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji a táži se, jestli přijímá? 

= odpovídá mimo mikrofon, že přijímá= 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji. Dále je přihlášen pan náměstek Heczko. 
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Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (KSČM) 

Za klub KSČM navrhuji, aby ve finančním výboru pracovali, pan David Ondráček a pan Ing. 

Miloslav Hanus. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji a táži se pana Davida Ondráčka, zda přijímá? (odpovídá mimo mikrofon, že přijímá) 

Děkuji a pana Miloslava Hanuse, zda přijímá? (odpovídá mimo mikrofon, že přijímá) Děkuji. 

Dále je přihlášen pan radní Bělica. Prosím. 

 

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

Za ANO 2011 navrhuji paní Darju Tomaniecovou a paní Alenu Olšokovou. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji a táži se, zda přijímají? Paní Tomaniecová? (odpovídá mimo mikrofon, že přijímá) A 

paní Olšoková? (odpovídá mimo mikrofon, že přijímá) Děkuji. Dále je přihlášený pan 

zastupitel Muras. 

 

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

Muras, HPH. Za klub HPH navrhujeme pana Ing. Ivo Tarkovského a Mgr. Rudolfa Šimka. 

Pan Ing. Tarkowský není přítomen, ale souhlasí s kandidaturou. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji a táži se pana zastupitele Šimka, zda přijímá? (odpovídá mimo mikrofon, že přijímá) 

Děkuji za návrhy. Chce ještě někdo vystoupit k tomuto bodu? pokud ne, uzavírám rozpravu a 

hlasování bude tedy v opačném pořadí. Takže první budeme hlasovat o návrhu HPH, o pana 

Mgr. Rudolfa Šimka. 

 

Hlasování o návrhu na člena FV ZMH – Mgr. Rudolf Šimek: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Dále pokračujeme, další návrh byl pan Ing. Ivo Tarkowský. Návrhů je mnoho, takže musíme 

být trpěliví, než se nám to objeví na tabuli. 

 

Hlasování o návrhu na člena FV ZMH – Ing. Ivo Tarkowský: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Dále je to Alena Olšoková. 

 

Hlasování o návrhu na člena FV ZMH – Bc. Alena Olšoková: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Další v pořadí je paní zastupitelka paní Darja Tomaniecová. 

 

Hlasování o návrhu na člena FV ZMH – Bc. Darja Tomaniecová: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Další v pořadí je pan Ing. Miloslav Hanus. 

 

Hlasování o návrhu na člena FV ZMH – Ing. Miloslav Hanus: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Další v pořadí je pan David Ondráček. 

 

Hlasování o návrhu na člena FV ZMH – David Ondráček: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Další v pořadí je paní Ing. Eva Šillerová. 

 

Hlasování o návrhu na člena FV ZMH – Ing. Eva Šillerová: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Další v pořadí je pan Miroslav Polak. 

 

Hlasování o návrhu na člena FV ZMH – Miroslav Polak: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

A poslední pan Ing. Zdeněk Osmanczyk. 

 

Hlasování o návrhu na člena FV ZMH – Ing. Zdeněk Osmanczyk: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Nyní budeme volit předsedu finančního výboru, upozorňuji, že volíme z řad zvolených členů 

FV a současně musí být předseda členem našeho zastupitelstva. Máme tady už jeden návrh 

pan zastupitel Ing. Zdeněk Osmanczyk. Jsou další návrhy? Nejsou žádné, takže uzavírám 

rozpravu a prosím hlasujme, kdo je pro zvolení pana Ing. Zdeňka Osmanczyka předsedou FV. 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

v o l í 

z členů finančního výboru ZMH předsedu Ing. Zdeňka OSMANCZYKA,  

člena ZMH 
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Hlasování o návrhu na předsedu FV ZMH – Ing. Zdeněk Osmanczyk: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji, takže máme celý finanční výbor a poprosil bych zda by mohlo se opět na tabuli dát 

celé znění. Počkáme chvilinku, než to slečny naťukají do počítače.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

Jednací a organizační řád finančního výboru Zastupitelstva města Havířova  

ve znění ke dni 3.11.2003 

z ř i z u j e    

pro funkční období 2014 – 2018 9 členný finanční výbor Zastupitelstva města 

Havířova  

v o l í 

1. členy finančního výboru ZMH             

    Mgr. Rudolfa ŠIMKA 

 Ing. Ivo TARKOWSKÉHO 

 Bc. Alenu OLŠOKOVOU 

 Bc. Darju TOMANIECOVOU 

 Ing. Miloslava HANUSE 

 Davida ONDRÁČKA 

 Evu ŠILLEROVOU 

 Miroslava POLAKA 

 Ing. Zdeňka OSMANCZYKA 

2. z členů finančního výboru ZMH předsedu Ing. Zdeňka OSMANCZYKA,  

    člena ZMH 

 

usnesení č. 10/1ZM/2014 
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11/1ZM/2014 

11:59hod. 

11. Zřízení kontrolního výboru a volba předsedy a členů  

      kontrolního výboru   
 

 

Předkládá:  Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města     

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

                     JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. Statut kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova (dále též „ZMH“) ze dne 

05.11.2007, ve znění přílohy č. 1 

2. Jednací řád kontrolního výboru ZMH, v úplném znění ke dni 30.03.2010, dle přílohy č. 2 

 

z ř i z u j e    

 

pro funkční období 2010 – 2014 ….. členný kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova  

 

v o l í 

 

předsedou kontrolního výboru ZMH :  ………………………., člen ZMH 

členy kontrolního výboru ZMH :  ………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Dalším bodem dnešního programu je zřízení Kontrolního výboru a volba jeho členů. 

V minulém funkčním období zastupitelstva byl kontrolní výbor devítičlenný. Jako v případě 

finančního výboru upozorňuji, že počet členů kontrolního výboru musí být dle zákona o 

obcích vždy lichý. Dále upozorňuji, že také předsedou kontrolního výboru musí být člen 

zastupitelstva. Současně vezmeme na vědomí platný Statut a Jednací řád kontrolního výboru 

dle příloh k materiálu. Zahajuji rozpravu a navrhuji, aby kontrolní výbor v tomto funkčním 

období pracoval v počtu  9 členů. Má někdo jiný návrh? Otevírám rozpravu. Paní zastupitelka 

Hegyi. 

 

Alice HEGYI, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Hegyi, KSČM. Já bych jenom malou technickou poznámku. Funkční období 2014-2018, ne 

2010-2014 jak je v usnesení. Je tam chybička. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Poprosím o opravu. Takže pokud nejsou jiné návrhy, končím rozpravu a doporučuji, aby 

zastupitelstvo nejprve hlasovalo o zřízení 9 členného kontrolního výboru a vzalo na vědomí 

jeho Statut a Jednací řád. Po tomto rozhodnutí budeme volit předsedu a jednotlivé členy 

kontrolního výboru. Proto hlasujme o usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

b e r e   n a   v ě d o m í  

1. Statut kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova (dále též „ZMH“)  

    ze dne 05.11.2007, ve znění přílohy č. 1 

2. Jednací řád kontrolního výboru ZMH, v úplném znění ke dni 30.03.2010,  

    dle přílohy č. 2 

z ř i z u j e    

pro funkční období 2014 – 2018 9 členný kontrolní výbor Zastupitelstva města 

Havířova  

 

Hlasování o zřízení 9 členného KV ZMH: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

A nyní prosím o návrhy na předsedu kontrolního výboru. Paní zastupitelka Šillerová. 

 

Ing. Eva ŠILLEROVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Dobrý den, za klub KDU-ČSL navrhuji jako předsedu KV ZMH pana Bc. Marka Plawného.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Ptám se pana zastupitele Plawného, zda kandidaturu přijímá? (odpovídá mimo mikrofon, že 

přijímá) Děkuji, chce se ještě někdo k tomuto bodu přihlásit? Pokud ne, uzavírám rozpravu a 

prosím hlasujme kdo je pro zvolení pana Bc. Marka Plawného předsedou KV. 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

v o l í 

předsedou kontrolního výboru ZMH: Bc. Marka PLAWNÉHO, člena ZMH 

 

 

Hlasování o předsedovi KV ZMH – Bc. Marek Plawny: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 43 členů 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji za zvolení předsedy KV, konstatuji, že předsedou KV ZMH byl zvolen pan Bc. Marek 

Plawny. Gratuluji. A nyní přistoupíme k volbě dalších členů Kontrolního výboru a 

vzhledem k tomu, že jsme rozhodli, že Kontrolní výbor bude mít 9 členů, budeme volit jejich 

členy až do doby než zvolíme posledního tj. 9 člena Kontrolního výboru. Nyní prosím o 

návrhy členů kontrolního výboru. První je přihlášen pan náměstek Heczko, prosím. 

 

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

Za klub KSČM navrhujeme do KV pana Ing. Karla Žáka a pana Ing. Jiřího Šebestu. V případě 

pana Ing. Jiřího Šebesty, nevím jestli je zde přítomen, ale souhlasil s touto kandidaturou. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji a ptám se pana Ing. Karla Žáka, zda přijímá? (odpovídá mimo mikrofon, že přijímá) 

Dále je přihlášen pan zastupitel Martinek. 

 

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

Za klub ČSSD nominujeme do KV pana Pavla Rapanta, Mgr. Michaelu Horňákovou a pana 

Vladimíra Talagu. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji a ptám se pana zastupitele Rapanta, zda přijímá? (odpovídá mimo mikrofon, že 

přijímá) Táži se paní Mgr. Horňákové, zda přijímá? (odpovídá mimo mikrofon, že přijímá) A 

ptám se pana Talagy, pokud je přítomen? (odpovídá mimo mikrofon, že přijímá). Tak dále je 

přihlášen pan zastupitel Šimek. 

 

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

Šimek za HPH. Navrhujeme pana Mgr. Gustava Dytka, není přítomen, ale s nominací 

souhlasí. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji, dále je přihlášen pan radní Bělica. 

 

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

Za ANO 2011 navrhujeme paní Ivetu Kočí Palkovskou. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Děkuji a táži se, zda přijímá? (odpovídá mimo mikrofon, že přijímá) Děkuji a posledním 

přihlášeným je pan zastupitel Plawny. 

 

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

Za klub KDU-ČSL navrhujem ještě pana Ing. Bohuslava Němce. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Pan Němec je přítomen? Poprosím…(odpovídá mimo mikrofon, že přijímá). Děkuji. Takže 

děkuji za návrhy, chce ještě někdo k tomuto bodu vystoupit? Pokud ne, uzavírám rozpravu a 

budeme hlasovat o jednotlivých návrzích v opačném pořadí než v jakém byly navrženy. 

Takže první budeme hlasovat o panu Ing. Bohuslavu Němiecovi. To je psané polsky, že? 

Niemiec…pro zapisovatelky…jestli můžu poprosit pana Němce, jestli by řekl 
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zapisovatelkám, jak přesně se píše jeho jméno, aby nevznikl nějaký renonc. Takže to máme 

napsáno, pan Bohuslav Niemiec. 

 

Hlasování o návrhu na člena KV ZMH – Ing. Bohuslav Niemiec: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0      

Přítomno celkem 43 členů 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Dále budem pokračovat paní Iveta Kočí Palkovská. 

 

Hlasování o návrhu na člena KV ZMH – Iveta Kočí Palkovská: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0      

Přítomno celkem 43 členů 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Další je pan Mgr. Gustav Dytko. Máte tam chybu….to je Dytko….a tvrdé y. 

 

Hlasování o návrhu na člena KV ZMH – Mgr. Gustav Dytko: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0      

Přítomno celkem 43 členů 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Další v pořadí je pan Vladimír Talaga. 

 

Hlasování o návrhu na člena KV ZMH – Vladimír Talaga: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0      

Přítomno celkem 43 členů 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Další v pořadí je paní Mgr. Michaela Horňáková. 

 

Hlasování o návrhu na člena KV ZMH – Mgr. Michaela Horňáková: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0      

Přítomno celkem 43 členů 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Další v pořadí je pan Pavel Rapant. 

 

Hlasování o návrhu na člena KV ZMH – Pavel Rapant: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0      

Přítomno celkem 43 členů 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

A posledním je pan Karel Žák…..Pardon, omlouvám se….Předposledním je pan Ing. Jiří 

Šebesta. 

 

Hlasování o návrhu na člena KV ZMH – Ing. Jiří Šebesta: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0      

Přítomno celkem 43 členů 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

A posledním je teda  pan Ing. Karel Žák. 

 

Hlasování o návrhu na člena KV ZMH – Ing. Karel Žák: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0      

Přítomno celkem 43 členů 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

A já bych tady přečetl celé znění, protože než to slečny napíšou, tak to bude déle trvat, takže 

já bych to zatím přečetl. 

 

Přijaté usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

b e r e   n a   v ě d o m í  

1. Statut kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova (dále též „ZMH“)  

    ze dne 05.11.2007, ve znění přílohy č. 1 

2. Jednací řád kontrolního výboru ZMH, v úplném znění ke dni 30.03.2010,  

    dle přílohy č. 2 

z ř i z u j e    

pro funkční období 2014 – 2018 9 členný kontrolní výbor Zastupitelstva 

města Havířova  

v o l í 

předsedou kontrolního výboru ZMH: Bc. Marka PLAWNÉHO, člena ZMH 

členy kontrolního výboru ZMH: Ing. Bohuslava NIEMIECE 

                      Ivetu KOČÍ PALKOVSKOU 

                                                    Mgr. Gustava DYTKA 

                                                    Vladimíra TALAGU 

                                                    Mgr. Michaelu HORŇÁKOVOU 

                                                    Pavla RAPANTA 

                                                    Ing. Jiřího ŠEBESTU 

                                                    Ing. Karla ŽÁKA 

 

usnesení č. 11/1ZM/2014 
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12/1ZM/2014 

12:04hod. 

12. Nároky členů Zastupitelstva města Havířova   
 

 

Předkládá:  Ing. Zdeněk OSMANCZYK, dosavadní primátor města        

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

                     JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í,  

 

1. že náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členům Zastupitelstva města  

    Havířova, kteří  nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni na rok 2014, budou  

    poskytovány v souladu s usnesením Zastupitelstva Města Havířova č. 1037/22ZM/2013  

    ze dne 16.12.2013 (Příloha č. 2) a usnesením č. 675/12/ZM/08 ze dne 3.11.2008, kterým  

    byly přijaty ZÁSADY pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy pro výkon  

    funkce a náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členům Zastupitelstva  

    města Havířova, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni (Příloha č. 1) 

 

2. že odměny neuvolněným členům zastupitelstva, členům Rady města Havířova, předsedům  

    výborů Zastupitelstva města Havířova, předsedům komisí Rady města Havířova  

    a předsedovi zvláštního orgánu zřízeného dle zvláštního právního předpisu budou  

    vypláceny v souladu s usnesením Zastupitelstva města Havířova č. 1078/23ZM/2014   

    ze dne  27.1.2014 (Příloha č.3) 

 

s t a n o v í  

 

s účinností od 1.1.2015 náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova, který není v pracovním ani obdobném 

poměru, paušální částkou pro r. 2015 ve výši 1.400,- Kč/1 den výkonu funkce, kterou člen 

zastupitelstva vykonával v jednom dni déle než 4 hodiny a v ostatních případech  

ve výši 700,- Kč/den 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Posledním bodem schváleného programu je projednání Nároků členů zastupitelstva  

Materiál byl Vám předložen v písemné podobě včetně příloh. V tomto bodu programu 

vezměme na vědomí rozhodnutí zastupitelstva z minulého funkčního období. Zastupitelstvo 

rozhodlo  dne 3.11.2008 o „ZÁSADÁCH pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy 

pro výkon funkce a náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členům 
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Zastupitelstva města Havířova, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni“. Tyto 

zásady máte předloženy jako přílohu č. 1 materiálu k bodu 12 programu.Podle těchto zásad 

zastupitelstvo rozhoduje o konkrétní výši náhrad pro každý kalendářní rok. O náhradách 

ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členům zastupitelstva města, kteří  nejsou  

pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni pro rok 2014 zastupitelstvo rozhodlo dne 16.12.2013. 

Toto usnesení máte předloženo jako přílohu č. 2 materiálu k 12. bodu programu. Dne  

27.1.2014 zastupitelstvo města stanovilo výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva, 

členům Rady města Havířova, předsedům výborů Zastupitelstva města Havířova, předsedům 

komisí Rady města Havířova a předsedovi zvláštního orgánu zřízeného dle zvláštního 

právního předpisu. Toto rozhodnutí máte předloženo jako přílohu č. 3 materiálu. Navrhuji, 

abychom na dnešním zasedání stanovili  s účinností od 1.1.2015 náhradu výdělku ušlého 

v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova, který není 

v pracovním ani obdobném poměru: -paušální částkou pro rok 2015 ve výši 1.400,- Kč/1 den 

výkonu funkce, kterou člen zastupitelstva vykonával v jednom dni déle než 4 hodiny, a 

v ostatních případech ve výši 700,- Kč/den. Má někdo návrh na změnu předloženého návrhu 

na usnesení? Není tomu tak, proto končím rozpravu a protože jsem nezaznamenal jiný návrh 

hlasujme o předloženém návrhu na usnesení ve znění, jak jste obdrželi ve svých písemných 

materiálech a jak máte zobrazeno na promítacích plátnech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                           43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0     

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení: 

                                                                      viz výše návrh usnesení č. 12/1ZM/2014 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova (předsedající) 

Tím jsme vyčerpali všechny body programu. Před samotným závěrem dnešního zasedání Vás 

chci upozornit, že jsme navrhli, že příští zasedání zastupitelstva se bude konat 15. prosince 

v tomto sále. Ještě bych připomenul jednu věc, určitě jste zaznamenali, že v pondělí navštíví 

naše město prezident ČR pan Miloš Zeman. V 16 hodin bude na Náměstí Republiky bude 

setkání s občany, takže jste srdečně vítáni, máte jedinečnou příležitost setkat se osobně 

s prezidentem republiky v našem městě. Tímto považuji dnešní zasedání za ukončené. 

Máme 12:05 hod.  Připomínám členům rady, že jsme se dohodli, že za 40 minut bysme se 

sešli v budově magistrátu, kde bysme udělali první jednání rady. Děkuji Vám a přeji všem 

pěkný den.  

 

 

 

 

 

KONEC 

 
12:05 hod. 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaném dne 07.11.2014 

 

1/1ZM/2014  -  Schválení programu ustavujícího zasedání ZMH dne 7.11.2014 

2/1ZM/2014  -  Informace o ověření zápisu o průběhu 27. zasedání ZMH, konaného  

                         dne 22.09.2014  

3/1ZM/2014  -  Určení ověřovatelů zápisu o průběhu ustavujícího zasedání ZMH,  

                         konaného dne 7.11.2014 

4/1ZM/2014  -  Stanovení počtu členů Rady města Havířova 

5/1ZM/2014  -  Stanovení počtu uvolněných členů ZMH a určení jejich funkcí  

6/1ZM/2014  -  Volba primátora města  

7/1ZM/2014  -  Volba náměstků primátora města  

8/1ZM/2014  -  Volba dalších členů Rady města Havířova  

9/1ZM/2014  -  Určení náměstka primátora zastupujícího primátora v době  

                          jeho nepřítomnosti  

10/1ZM/2014 - Zřízení finančního výboru a volba členů a předsedy finančního  

                         výboru ZMH   

11/1ZM/2014 - Zřízení kontrolního výboru a volba předsedy a členů  

                          kontrolního výboru  

12/1ZM/2014 - Nároky členů Zastupitelstva města Havířova  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově dne: 12.11. 2014 

Zapsala: Veronika Richterová, DiS.   

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

   

 

              

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1 -  prezenční listina (9 listů) 

Příloha č. 2 – slib člena Zastupitelstva města Havířova (3 listy) 
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O   V   Ě   Ř   E   N   Í 
 

zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 07.11.2014  

v sále Kulturního domu RADOST 
 ___________________________________________________________________________ 

 

      Ověřil/la jsem zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města    

          Havířova, konaného dne 7. listopadu 2014  v sále Kulturního domu  

          RADOST. 

 

      Potvrzuji svým podpisem, že zápis odpovídá průběhu zasedání  

a přijatým závěrům, obsaženým v závěrečném usnesení. 
 

 

 

 

 

p. Ivana KOŽMÍNOVÁ   v. r.                                 

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

 

 

 

Mgr. Rudolf ŠIMEK  v. r.                          
člen Zastupitelstva města Havířova                                    .…………..………………………. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

 

Bc. Daniel PAWLAS   v. r.                   Ing. Eduard HECZKO  v. r. 

primátor města                                                             náměstek primátora  

                                                                    pro ekonomiku a správu majetku  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZZ   ÁÁÁ   PPP   III   SSS      
z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

 

konaného dne 15.12.2014  

v Kulturním domě RADOST  

v Havířově  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Č.j.    MMH/100 026/2014 
 

V Havířově dne 29.12.2014 

Zapsala: Vladimíra Mikulášová, oddělení kancelář primátora 



 
Zápis z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO 
 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobrý den dámy a pánové, prosím o prezenci.  

Je právě 9:00 a začíná 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, všechny vás srdečně vítám 

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

zastupitelstva podle prezenční listiny přítomno 42 členů, což je nadpoloviční většina, takže dnešní 

zasedání je schopno se platně usnášet. 

Z nepřítomných členů zastupitelstva města se omluvili: Peter HRABČÁK který čerpá dovolenou. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zápis z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

13/2ZM/2014 

09:02hod. 

1. Schválení předsednictva 2. zasedání ZMH dne 15.12.2014 
 

 

Předkládá:  Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Zpracoval:  Bc. Milada Klimešová, vedoucí oddělení kancelář primátora 

                     Vladimíra Mikulášová, referent oddělení kancelář primátora  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.12.2014 

ve složení: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

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

Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 

Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Táži se, chce někdo doplnit toto předsednictvo o další členy? Vzhledem k tomu, že návrh na 

doplnění předsednictva nebyl podán nechávám hlasovat o předsednictvu v navrženém složení 

 

 

Hlasování o schválení předsednictva: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 13/2ZM/2014 

 



 
Zápis z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

14/2ZM/2014 

09:04hod. 

2. Schválení programu 2. zasedání ZMH dne 15.12.2014 
 

 

Předkládá:  Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Zpracoval:  Bc. Milada Klimešová, vedoucí oddělení kancelář primátora  

                     Vladimíra Mikulášová, referent oddělení kancelář primátora 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 15. prosince 2014 dle přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Program jste obdrželi spolu s materiály v elektronické podobě má někdo nějaké připomínky 

nebo doplnění? Pokud nemá nikdo žádné připomínky ani doplnění přistoupíme k hlasování. 

prosím o hlasování. 

 

 

Hlasování o schválení programu: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 14/2ZM/2014 

 



 
Zápis z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

15/2ZM/2014 

09:06hod. 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 2. zasedání ZMH, konaného  

    dne 15.12.2014 
 

 

Předkládá:  Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Zpracoval:  Bc. Milada Klimešová, vedoucí oddělení kancelář primátora  

                     Vladimíra Mikulášová, referent oddělení kancelář primátora 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 15.12.2014  

 

paní Ing. Evu ŠILLEROVOU 

paní Janinu ŽELINSKOU 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Má někdo jiný návrh? Neregistruji jiný návrh. Chtěl bych se zeptat, zda navržené členky 

ZMH tento návrh přijímají? Vzhledem k tomu, že zvolené ověřovatelky nominaci přijaly, 

nechám hlasovat o tomto návrhu. 

 

 

Hlasování o zvolení ověřovatelů: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 15/2ZM/2014 

 



 
Zápis z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

16/2ZM/2014 

09:09hod. 

4. Zpráva o ověření zápisu z 1. zasedání ZMH, konaného dne 07.11.2014  
        

 

Předkládá:  Bc. Daniel PAWLAS, primátor města . 

Zpracoval:  Bc. Milada Klimešová, vedoucí oddělení kancelář primátora  

                     Vladimíra Mikulášová, referent oddělení kancelář primátora 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 1. zasedání ZMH, konaného dne 07. listopadu 2014  

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Na ustavujícím zasedání ZMH byli jako ověřovatelé zápisu určeni: paní Ivana Kožmínová 

(ČSSD) a pan Mgr. Rudolf Šimek (HpH)  

Oba ověřovatelé zápis přečetli a svým podpisem potvrdili, že zápis odpovídá průběhu 

zasedání a jeho správnost stvrdili svým podpisem. Žádám nyní paní Ivanu Kožmínovou aby 

v souladu s jednacím řádem podala zprávu o ověření. 

 

Ivana KOŽMÍNOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den, zápis jsem přečetla a odpovídá skutečnosti. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji a nyní žádám pana Mgr. Rudolfa Šimka, aby v souladu s jednacím řádem podal zprávu 

o ověření. 

 

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

Šimek, Hnutí pro Havířov, zápis jsem přečetl a svým podpisem stvrdil, že odpovídá průběhu 

jednání a přijatým usnesením. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, má někdo ze zastupitelů nějaké připomínky k zápisu ze ZMH? Protože nejsou žádné 

připomínky k zápisu nechám hlasovat o podané zprávě o ověření. Prosím o hlasování. 
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Hlasování o zprávě o ověření zápisu: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 16/2ZM/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zápis z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

17/2ZM/2014 

09:10hod. 

5. Kontrola plnění usnesení ZMH 
 

 

Předkládá:   Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova  

Zpracoval:   Bc. Milada Klimešová, vedoucí oddělení kancelář primátora  

                      Vladimíra Mikulášová, referentka oddělení kancelář primátora 

     

Návrh usnesení: 

 

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.) 

 

601/14ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice 

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

Baník Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního centra 

Talentované mládeže stolního tenisu v letech 2014 – 2015 

1126/25ZM/2014 Majetkoprávní vypořádání  staveb a pozemků v k.ú. Prostřední Suchá, 

dotčených výstavbou obchodního centra Globus 

1127/25ZM/2014 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby:  

„Splašková kanalizace Skleníky Havířov“    

1134/25ZM/2014 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2014 

sportovním a mimosportovním subjektům_  

1164/26ZM/2014 Záměr darovat veřejné částí kanalizačních přípojek a vypořádání 

dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova – městská 

část Dolní Datyně“ II. část 

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

1177/26ZM/2014 Zřízení pozemkové  služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, v rámci 

stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“   

1182/26ZM/2014 Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým  

organizacím a darování movitých věcí příspěvkovým organizacím 

1242/27ZM/2014 Prodej  pozemku pod stavbou garáže, k.ú. Bludovice    

1245/27ZM/2014 Směna pozemků k.ú. Dolní Suchá v rámci stavby„Příprava 

polyfunkčníhoúzemí areálu bývalého dolu Dukla“       

1253/27ZM/2014 Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 

Havířov – Žermanická přehrada“, realizované na pozemcích  

v k.ú. Havířov – město  

1256/27ZM/2014 Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v rámci stavby 

„Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“ 
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konaného dne 15.12.2014 

1268/27ZM/2014 Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II 

Moravskoslezsko 

 

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.) 

 

621/14ZM/2012 Změna termínu vypořádání pozemků pro účely realizace stavby:   

„Odkanalizování Havířova, městská část Životice“ 

879/19ZM/2013 Výkup pozemků pro účely realizace stavby:  

„Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá“  

898/19ZM/2013 Svazek měst a obcí okresu Karviná – vystoupení města ze svazku 

1066/23ZM/2014 Návrh čerpání Fondu veřejně prospěšných aktivit v roce 2014 

1110/25ZM/2014 Prodej části pozemku parc.č. 113/1, k.ú.  Bludovice- změna podmínek 

1165/26ZM/2014 Záměr směny pozemků a zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k.ú. 

Dolní Suchá v rámci stavby„Příprava polyfunkčního území areálu bývalého 

dolu Dukla“ 

1171/26ZM/2014 Prodej části nemovité věci – zastavěného pozemku a samostatné   

přístavby zdravotního střediska na Dlouhé tř. č. p. 1134/83,  

Havířov-Podlesí 

1192/26ZM/2014 Poskytnutí investiční dotace v roce 2014 z OJ 10 „Ostatní dotace  

a dary“ Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci  

1232/27ZM/2014 Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, navýšení rozpočtovaných 

prostředků pro městskou policii 

1241/27ZM/2014 Prodej části pozemku parc.č. 1327, k.ú. Bludovice 

1243/27ZM/2014 Prodej pozemku parc.č. 1406/1, k.ú. Prostřední Suchá 

1244/27ZM/2014 Směna částí pozemků parc.č. 1327 a parc.č. 1495, k.ú. Bludovice,  

za část pozemku parc.č. 1470/1, k.ú. Bludovice 

1250/27ZM/2014 Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Prostřední Suchá 

1254/27ZM/2014 Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – pan Ladislav Danček 

1258/27ZM/2014 Zánik služebnosti provozování veřejného záchodu 

1260/27ZM/2014 Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Havířov, společností Asental 

Land, s.r.o. a společností Dalkia Česká republika, a.s.  

1261/27ZM/2014 Majetkové vypořádání se Svazkem měst a obcí okresu Karviná 

1262/27ZM/2014 Vynětí majetku z hospodaření příspěvkových organizací 

1265/27ZM/2014 Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova  

v roce 2014 

1266/27ZM/2014 Změna použití schválené jmenovité investiční dotace na rok 2014  

– ZŠ Gorkého 

1269/27ZM/2014 Žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace,  

o změnu účelu poskytnuté dotace 

1273/27ZM/2014 Navýšení finančních prostředků výdajové části rozpočtu OJ 16 pro r. 2014  

1280/27ZM/2014 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace města Havířova 
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1281/27ZM/2014 Doplnění zkrácených názvů do zřizovacích listin příspěvkových organizací 

města Havířova 

1282/27ZM/2014 Změna názvu příspěvkové organizace města Havířova 

1289/27ZM/2014 Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek VIII. 

1290/27ZM/2014 Stížnost p. Tomáše Rejče 

1292/27ZM/2014 Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2014 

1297/27ZM/2014 Udělení Ocenění města Havířova a Ceny města Havířova 

 

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

 

106/3/ZM/07 Smluvní vztahy pro účely stavby:  

„Oprava MK Okružní Havířov – Šumbark“ 

170/4/ZM/07 Přijetí daru – dokončené stavby veřejného osvětlení 

1280/24/ZM/10 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: 

 „Autobusový přístřešek na ul. U Školy“, k.ú. Dolní Suchá             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Má někdo nějaké připomínky? Pokud nemá 

budeme tedy hlasovat o předloženém materiálu. Prosím o hlasování.  

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 17/2ZM/2014 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

18/2ZM/2014 

09:13hod. 

6. Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního fondu  

    – návrh na r. 2015 
 

 

Předkládá: Bc. Ivan BUREŠ, náměstek pro hospodářský rozvoj  

Zpracoval: Ing. Petr Sztula, ředitel MRA, s.r.o. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s ch v a l u j e 

 

plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2015 v oblasti správy domovního fondu  

včetně finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2015 dle příloh č. 1, 

č. 2 a č. 3, včetně úprav přílohy č. 1, dle návrhu členů RMH a ředitele MRA s.r.o. na schůzi 

RMH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Přihlášen je pan zastupitel Osmanczyk. Prosím 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Pěkné dopoledne vážené paní zastupitelky, páni zastupitelé,vážení občané, milí hosté. Coby 

předseda FV se povinen přednést doporučení FV. Na úvod bych řekl, že FV se sešel 2x a to 

24.11.2014 a 8.12.2014. První jednání trvalo 4hodiny a druhé 3hod. Na programu prvního 

jednání bylo plnění rozpočtu magistrátu a hospodářské činnosti za období leden až říjen 2014 

a návrh úprav rozpočtu IV., hospodářská činnost města na rok 2015, týkající se bytového 

hospodářství, hospodářská činnost magistrátu, nebo města na rok 2015 týkající se kanalizace, 

rozpis závazných ukazatelů týkajících se OIV na rok 2015, změna jednacího, organizačního 

řádu FV ZMH a rozpočet města Havířova na rok 2015. Na tom druhém jsme probírali a 

vyjadřovali jsme se k HČ města Havířova na rok 2015 bytového hospodářství a k vlastnímu 

rozpočtu města Havířova na rok 2015. A to z toho důvodu, že na prvním jednání jsme měli 

dotazy a tyto, nebo vyjádření jsme odložili na 8.12.2014. Co se týče té HČ tak jsme chtěli 

bližší upřesnění nákladové položky oprav volných bytů za období leden – říjen 2014 

v návaznosti na navrhovaný objem a zároveň jsme doporučili ZMH hledat možné způsoby pro 
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realizaci systému vyhlašování oprav volných bytů prostřednictvím veřejných zakázek a co se 

týče rozpočtu města, tak tam byly opět otázky nevyjasněné, týkající se určité rozpočtové 

položky MKS a MHD, což se stalo na druhém jednání. Co se týče tohoto bodu, tak FV 

doporučuje přijmout usnesení tak, jak je navrženo. K tomuto bodu všechno, děkuju.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuju předsedovi FV, dále se hlásí do rozpravy? Protože nevidím nikoho přihlášeného, 

končím rozpravu a nechám hlasovat o navrženém usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 18/2ZM/2014 
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7. Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  

    leden – říjen 2014 
 

 

Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval:  Ing. Bohumil Andrýsek, vedoucí ekonomického odboru  

                     Ing. Lucie Fukalová, vedoucí oddělení rozpočtu  

                     Ing. Andrea Bednářová, referent oddělení rozpočtu  

                     Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu  

                     Ing. Petr Sztula, ředitel MRA, s.r.o.  

                     Ing. Radomír Kunz, vedoucí oddělení technické infrastruktury 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – říjen 2014,  

dle důvodové zprávy a příloh 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Osmanczyk 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já se omlouvám, těch vystoupení bude daleko víc, protože jsou tady oblasti, které iniciuje FV, 

takže těch vystoupení budu mít víc. Není to z mé vůle, ale z vůle statutu FV. K tomuto bodu 

FV doporučuje přijmout usnesení tak, jak je navrženo. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji předsedovi FV a nehlásí se nikdo další do rozpravy? Neregistruji, takže končím 

rozpravu a dávám hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 19/2ZM/2014 
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8. Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 97. – 125.  
 

  

Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku v.r. 

Zpracoval:  Ing. Bohumil Andrýsek, vedoucí ekonomického odboru v. r. 

                     Ing. Lucie Fukalová, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

rozpočtová opatření č. 97. - 103., dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 104. – 125., dle důvodové zprávy, 

b) na základě rozpočtových opatření č. 97. – 125. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu   

    města Havířova na rok 2014: 

 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 869 107,49 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 869 518,11 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 53 573,65 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 6 747,00 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 939 268,73 tis. Kč 

    

II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 032 507,87 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 683 011,77 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 901,47 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 41 832,64 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 654,00 tis. Kč 

 stavební a silniční správní úřad 30,00 tis. Kč 

 odbor organizační 239 080,95 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 15 324,30 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 267 586,73 tis. Kč 

 odbor investiční výstavby 436 397,00 tis. Kč 

 odbor správy majetku 21 633,00 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 75 184,13 tis. Kč 

 odbor ekonomický 560 861,72 tis. Kč 

 oddělení strategického rozvoje 6 555,60 tis. Kč 

 kancelář primátora 16 970,23 tis. Kč 
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b) příspěvky organizacím 349 496,10 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 202,47 tis. Kč 

 MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 853,00 tis. Kč 

 MŠ ČSA 860,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 019,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 864,40 tis. Kč 

 MŠ Kosmonautů 720,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 562,00 tis. Kč 

 MŠ Mládí 985,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská 1 500,00 tis. Kč 

 MŠ Okružní 653,00 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 435,11 tis. Kč 

 MŠ Přímá 950,00 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 780,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 820,00 tis. Kč 

 MŠ Resslova 680,00 tis. Kč 

 MŠ Sukova 790,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 790,00 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 570,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 039,00 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 590,00 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 3 878,40 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 2 509,88 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 196,84 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 864,60 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 3 365,16 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 2 340,52 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 3 017,86 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 281,92 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 3 870,20 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 3 579,36 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 3 162,84 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 5 764,92 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 336,16 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 894,24 tis. Kč 

 ZŠ Školní 2 634,60 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 135,84 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 5 921,40 tis. Kč 

 ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 789,27 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 38 445,35 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 19 714,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 42 938,25 tis. Kč 
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SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
12 447,64 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 33 701,30 tis. Kč 

 Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 36 699,14 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 83 343,43 tis. Kč 

    

III. Financování celkem +163 400,38 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčené prostředky +256 294,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -262 974,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +170 080,38 tis. Kč 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Opět pan zastupitel Osmanczyk, prosím. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak tento materiál jsme projednali 24.11. a doporučujeme opět přijmout ve znění návrhu 

usnesení. Děkuji 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Taky děkuji, hlásí se někdo dál do rozpravy? Neregistruji, končím rozpravu a nechávám 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 20/2ZM/2014 
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21/2ZM/2014 

12:13hod. 

9. Rozpočet města Havířova na rok 2015 
 

 

Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Bohumil Andrýsek, vedoucí ekonomického odboru  

          Ing. Lucie Fukalová, vedoucí oddělení rozpočtu  

          Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu  

                      Ing. Andrea Bednářová, referent oddělení rozpočtu 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2015 

 

1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4) 1 544 075,00 tis. Kč 

z toho: tř. 1 – daňové příjmy 896 778,00 tis. Kč 

 tř. 2 – nedaňové příjmy 22 256,00 tis. Kč 

 tř. 3 – kapitálové příjmy 4 500,00 tis. Kč 

 tř. 4 – přijaté transfery 620 541,00 tis. Kč 

 

2) Výdaje celkem (a/ + b/) 1 430 883,00 tis. Kč 

a/ výdaje organizačních jednotek MMH 1 155 180,00 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 780,00 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 35 293,00 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 240,00 tis. Kč 

 stavební a silniční správní úřad 40,00 tis. Kč 

 odbor organizační 209 000,00 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 13 822,00 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 255 625,00 tis. Kč 

 odbor investiční výstavby 149 723,00 tis. Kč 

 odbor správy majetku 19 395,00 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 73 000,00 tis. Kč 

 odbor ekonomický 381 562,00 tis. Kč 

 oddělení strategického rozvoje 3 700,00 tis. Kč 

 kancelář primátora 13 000,00 tis. Kč 

 

b/ příspěvky a dotace organizacím 275 703,00 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova 705,00 tis. Kč 

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

 MŠ ČSA 834,00 tis. Kč  

 MŠ E. Holuba 975,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 885,00 tis. Kč 

 MŠ Kosmonautů 780,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 340,00 tis. Kč 
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 MŠ Mládí 965,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská 1 570,00 tis. Kč 

 MŠ Okružní 720,00 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 300,00 tis. Kč 

 MŠ Přímá 930,00 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 765,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 790,00 tis. Kč 

 MŠ Resslova 650,00 tis. Kč 

 MŠ Sukova 730,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 700,00 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 540,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 845,00 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 560,00 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 3 555,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 2 325,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 280,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 580,00 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 3 240,00 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 2 050,00 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 705,00 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 2 780,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 3 300,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 3 370,00 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 3 070,00 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 5 450,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 775,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 930,00 tis. Kč 

 ZŠ Školní 2 500,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 090,00 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 4 038,00 tis. Kč 

 ASTERIX – Středisko volného času Havířov 2 090,00 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 33 623,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 18 252,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 43 000,00 tis. Kč 

 SANTÉ – Centrum ambulantních a pobytových sociálních 

                 služeb Havířov 
11 715,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 30 606,00 tis. Kč 

 Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 32 188,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 32 737,00 tis. Kč 

 

3) Financování celkem - 113 192,00 tis.Kč 

z toho: uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 

prostředků 

-144 384,00 tis. Kč 

 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +31 192,00 tis. Kč 

 

B. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje, Fondu nájemního bydlení, Fondu rozvoje hospodářských  

     aktivit, Fondu životního prostředí, Fondu veřejně prospěšných aktivit, Fondu pro zvýšení  

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

     Sociálního fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2015, dle důvodové zprávy.  
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u k l á d á 

 

Radě města Havířova 

 

zapracovat, po zjištění skutečné výše výsledku hospodaření města Havířova za rok 2014,  

do rozpočtu města Havířova na rok 2015 jeho částečné zapojení. 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2015 dle důvodové zprávy. 

 

       

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan náměstek Heczko, prosím. 

 

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

Dobrý den dámy a pánové, vážení zastupitelé, zastupitelky, vážení hosté. Dovolte mi abych 

pár slov na úvod k návrhu rozpočtu města na rok 2015. Je důležité si uvědomit, že rozpročet 

je jeden ze základních dokumentů města a to vedle ÚP, ten se schvaluje na delší období, 

rozpočet se však schvaluje každoročně. V případě neschválení rozpočtu v příštím roce by se 

řídilo rozpočtovým provizoriem. Do doby než bude přijat, nebo schválen rozpočet města na 

příslušný rok. Dovolte mi, abych v úvodu řekl, že příprava rozpočtu na příští rok probíhala 

podle schváleného harmonogramu, které schválilo předchozí ZMH. Zapojilo se do přípravy, 

nebo zapojily se do přípravy všichni vedoucích OJ včetně ředitelů PO a samozřejmě 

v průběhu pak mohl každý zastupitel, řečeno jako v předchozím volebním období, zasáhnout 

v rozpočtových kolečcích do návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu byl pak uzavřen na RMH, byl 

projednán následně ve FV ZMH a musel být podle zákona vyvěšen 15 dnů na ÚD, před 

jednání ZMH. Základním východiskem pro přípravu rozpočtu byl rozpočtový výhled na roky 

2015 a 2016, které ZMH schválilo v červnu letošního roku. Smyslem návrhu rozpočtu je, 

připravit rozpočet minimálně vyrovnaný, nebo s kladným saldem. Což se v podstatě v tomto 

návrhu podařilo. A o tom teď budeme v podstatě taky jednat. Smyslem taky je konsolidovat 

městský rozpočet tak, abychom se mohli připravit na budoucí plánovací období EU a čerpání 

možných případných dotací. No a samozřejmě snížit současnou zadluženost města, o tom 

budu hovořit potom ještě v další části. Můžu konstatovat, že od roku 2010, kdy následující 

rozpočty byly se záporným saldem, se podařilo návrh rozpočtu připravit pro rok 2015 

s kladným saldem, to znamená s plusovým saldem, které je ve výši 113 192 000,- Kč. 

Toto se podařilo i při stagnaci sdílených daní, to je ten největší zdroj financování města, kdy 

od roku 2008, kdy započala ekonomická krize, se pohybujeme stále v mínusu oproti tomu 

roku 2008 asi o 100 mil. Kč. Celkové příjmy v příštím roce jsou ve výši 1 183 575 000,- Kč a 

to bez čerpání úvěru, protože porovnáme-li to s letošním rokem, očekávaná skutečnost 

letošního roku je ve výši 1 322 537 000,- Kč, ale včetně úvěru, který jsme čerpali od 

všeobecné úvěrové banky, ve výši 226 mil. Kč. V návrhu příjmů samozřejmě odhadujeme 

vývoj daňových, to znamená sdílených daní, nedovedeme je však přesně určit, protože nevíme 

jaký bude vývoj národního hospodářství v příštím roce. Predikce hovoří o  tom, že by měl být 

nárůst HDP, z toho se pak odvozují i sdílené daně doufejme, že to tak bude a že i tyto sdílené 

daně budou růst. Příjmové části některé položky vůbec nerozpočtujeme, protože je 

nedovedeme dneska odhadnout, a ani nebudeme vědět v jaké výši bysme je tam měli zapojit. 

Jsou to např. dividendy z našich městských společností, o výši dividend budou rozhodovat 
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valné hromady až na základě hospodářských výsledků uplynulého roku. Dále tam 

nerozpočtujeme sankce, protože si myslíme, že by to bylo neetické dávat někomu za úkol 

vybírat sankce, pokuty a podobně. Nedovedeme přesně stanovit výši dotací ze státního 

rozpočtu do oblasti vzdělávání a sociální péče, proto jsou v návrhu rozpočtu pouze ve výši 

75% letošní očekávané zkušenosti. Nejsou tam samozřejmě ani náhodné příjmy, jako je např. 

pojištění, to si taky nedovedeme představit, nebo navrhnout nějakou částku, která by v tom 

rozpočtu měla být. Ale počítáme s tím, že některé ty, o kterých jsem teď hovořil, se podaří 

naplnit a že budou posilovat městský rozpočet. Co je důležité a je to signál pro občany města 

je to, že návrh rozpočtu nepočítá s navyšováním položek, o kterých může rozhodnout ZMH. 

Je to např. nepočítáme se zvyšováním nájmů z bytů. Dále nepočítáme se zvyšováním jízdného 

v MHD, poplatků za komunální odpad, případně já nevím i poplatek za psa, zůstává na stejné 

úrovni jako v letošním roce. A co je důležité pro vlastníky nemovitostí, že nepočítáme ani 

s růstem daně z nemovitosti. Na druhé straně výdaje, které v podstatě zajišťují chod města 

jsme v určitých položkách museli redukovat, což se možná setkalo i s nevůlí vedoucí OJ a 

PO, ale v zájmu toho, aby rozpočet byl ziskový, kladný museli jsme k tomu přistoupit. 

Celkové výdaje pro příští rok jsou rozpočtovány ve výši 1 070 383 000,- Kč to je samozřejmě 

částka bez čerpání úvěru. Protože nepočítáme v příštím roce s čerpáním úvěru. K výraznému 

omezení  došlo u kapitálových výdajů, to je zejména oblast investic. Očekávaná skutečnost 

letošního roku skoro 365 mil. Kč je včetně 186 mil. Kč, které byly pokryty z úvěru VUB. 

V návrhu v rozpočtu počítáme v letošním roce pouze s částkou 149 723 00,- Kč což pokrývá 

stavby, které byly zahájeny v letošním roce a budou muset být dokončeny v příštím roce a 

minimum je tam nových akcí. Z toho důvodu taky se dá konstatovat, že byly částečně 

omezeny i běžné výdaje, ale jen v takové výši, aby rozpočtovaný náklad pokryl potřeby města 

zejména v údržbě, provozu a opravách stávajícího majetku města, dále už jsem hovořil, že 

musíme zajistit služby občanů města minimálně ve stejné kvalitě nebo vyšší jako v letošním 

roce. A co je nemalou položkou, nebo museli jsme respektovat usnesení vlády o zvyšování 

mezd a to celkem o 3,5%. Každý vedoucí OJ a PO musí proto hledat racionální opatření 

k hledání úspor a samozřejmě k hledání i efektivity vynaložených prostředků. V návrhu 

rozpočtu ve výdajích počítáme i s dotacemi a dary pro subjekty v oblasti sportu, kultury, 

sociálních věcí, vzdělávání apod. v návrhu rozpočtu je vyčleněna částka pro tuto položku 

32 737 tis. Kč, které budou v příštím roce na základě požadavků jednotlivých organizací 

případně klubů atd. přidělovány. První přidělení dotací počítáme již v lednu 2015. To budou 

pravděpodobně ti největší spotřebitelé dotací a darů. Součástí rozpočtu je i financování. Jsou 

to v podstatě celkové příjmy mínus celkové výdaje, k tomu musíme připočíst ještě i mínus 

splátky přijatých půjček a úvěrů, včetně úroků. A k tomu kladným způsobem musíme doplnit  

i zapojení vlastní ch zdrojů z účelových fondů. Ten HV to je pak výsledek součtu těchto 

položek, dává HV za uplynulý rok a ten je 0. Kladné saldo ve výši 113 192 tis. musí pokrýt 

splátky jistin a úvěrů ve výši 144 384 000,- Kč a ten rozdíl je právě doplněn z rozpočtových 

účtů města a to celkem ve výši 31 192 tis. zajímavým ukazatelem je i ukazatel dluhové 

služby, který máte uvedený v materiálech. Z té tabulky vyplývá,že ten ukazatel, který se uvádí 

v % vyjádření od 2011 do 2013 stoupal až na 43,48% a v letošním roce očekáváme, že klesne 

27,48% a při splnění těch základních parametrů rozpočtu na příští rok, bychom měli 

dosáhnout toho ukazatele dluhové služby v výši 16,32%, což je potřebný trend, který chceme 

udržet a připravit se na případné vzetí úvěru v dalších letech tak, abychom mohli zajisti i 

čerpání dotací z EU.  

Tolik na úvod k návrhu rozpočtu. Mám ještě jednu poznámku a to aby jste si ve svých 

materiálech opravili na str. 169 v tabulce, kde je uvedeno, je to Domov seniorů Havířov,  kde 

v této tabulce došlo k mylnému uvedení u dotací ze státního rozpočtu. Je tam v návrhu na rok 

2015 uvedena částka 33 623 tis. ta patří o řádek níž do řádku příspěvek na provoz zřizovatele, 

a ta částka 8 085 tis. patří o řádek výše, to znamená dotace ze státního rozpočtu. To je, 
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požádám Vás o úpravu těchto dvou položek. Dochází jenom k záměně řádků mezi sebou. 

Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se na rozpočtu podíleli, tzn. jak předchozímu ZMH, 

tak předchozímu FV ZMH, všem ředitelům PO a vedoucím OJ a pak taky těm, kteří tento 

návrh rozpočtu připravili, tj. odbor ekonomický a oddělení rozpočtu města. Děkuji  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu náměstkovi Heczkovi. A do rozpravy je přihlášen pan zastupitel Osmanczyk. 

prosím.  

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Nejdříve jako předseda FV ZMH, tak FV projednal ve dvou termínech, jak jsem avizoval. 24. 

11. 2014 a 8.12.2014 s tím, že nejdříve byl přednesen návrh, aby FV hlasoval o tom, že FV 

nedoporučuje schválit předložený návrh. Tam byl výsledek hlasování 3 pro a 5 proti. Pak 

následně návrh na hlasování o návrhu usnesení předloženého materiálu s tím, že FV výbor 

doporučuje, s tím, že FV doporučuje hlasování 5pro a 3 proti. To znamená, že FV doporučuje 

ZMH schválit. 

A teď jako zastupitel.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže děkuji předsedovi FV ZMH za zprávu 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Rád bych pokračoval jako zastupitel. Pro mě, jako zastupitele a člověka, který 8 let zná 

poměry je nepřijatelné, aby z rozpočtu města vypadla tabulka na straně 199 a 200, 201 

specifikace zapojení FVPA. Je třeba si uvědomit, že nejen prioritní sporty, jsou to tisíce 

mládežnických družstev, ale i dospělých, je nepřijatelné, aby ADRA nevěděla, jaký bude mít 

rozpočet, aby nemohla plánovat, je nepřijatelné, aby Armáda spásy nevěděla, jestli dostane 

každoročně přidělovaný 1 800 tis. což jsou značné prostředky, které ji udržují při životě. A 

navíc ZMH se zavázalo Krajskému úřadu smluvně, že bude podporovat a my jsem to tam 

vůbec neuvedli. Jsou tam záchranná služba, hasiči a další a další subjekty, které také plánujou, 

ne jen magistrát, město Havířov, takže pro mě je nepřijatelný rozpočet z těchto důvodů, a za 

druhé, myslím si, že je tam málo investičních akcí, protože je to z čeho pokrýt. Já bych jenom 

uvedl takový rozbor z května 2014 agentury, která se zabývá ekonomikou, kde hodnotili 9 

měst od Liberce, Olomouce, Ústí nad Labem, Českých Budějovic, Hradec Králové, 

Pardubice, Havířov, Zlín, Kladno a kde se mimo jiné hovoří, že podíl kapitálových výdajů na 

celkových výdajích dosáhl v průměru za oba roky za všechna města 22. Nejvyšší intenzitu 

vykazoval Havířov, 41 respektive 34 % a druhá je Olomouc, naopak, dále je uvedeno, že 

Havířov investoval relativně hodně a při tom si udržel nízkou úroveň dluhu. Takže ty řeči, že 

jsme předluženi a tak podobně, nejsou pravdivé. To jen na dokreslení. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Taky děkuji, ještě je přihlášen pan zastupitel Martínek. Prosím.  

 

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

Dobrý den vážené vedení města a vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a pánové, já 

bych navázal na kolegu Osmanczyka, my jsme před zastupitelstvem se sešli u kulatého stolu, 

kde jsem tedy upozornil na to, že v rozpočtu chybí tabulka, která by konkretizovala rozdělení 

celkové částky ve výši 32 mil. - ostatní dotace a dary. Řekl jsem, že je to z našeho pohledu 

zásadní připomínka, která prostě dělá rozpočet netransparentním a nemůžeme vystavit bianko 

šek někomu na rozdělení takovéto částky. Z tohoto důvodu tento rozpočet nepodpoříme, 
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protože, jak jsem měl možnost nikde jsem tuto tabulku jako doplnění neviděl. Další věcí, 

kterou jsem vytkli bylo zapojení FVPA do této položky rozpočtu ve výši 10 mil. Kč, protože 

si myslíme, že toto zapojení je nesystémové. Do budoucna bude příjem z loterií klesat, 

protože jsme omezili hrací přístroje na území města a myslíme si, že provazovat to s dotacemi 

poskytovanými těmto subjektům není dobré, protože do budoucna tyto příjmy prostě 

nebudou. Další věcí, jak kolega zmínil, je tedy nedostatek, respektive pokles investic a 

zároveň i v oblasti získávání dotací se nám rozpočet jeví jako málo ambiciózní. Co se týče 

jiných čísel, samozřejmě mohli bysme debatovat nad některými, nad výší některých položek, 

ale řeknu to už jsou takové zanedbatelné věci. Trošičku nám tam chybí konkretizace, tak jak 

pan náměstek zmínil některé úspory, tak je tam pouze někde vyčísleno řeknu pokles třeba o 

milion, ale není už to blíže rozepsáno, jaký to může mít dopad na prostě organizaci. Je tam 

obáváme se nárůstu vnitřního dluhu, protože v řadě případů to jde na úkor oprav, to znamená, 

že v budoucnu stejně se to bude muset zaplatit. Dále jak už bylo zmíněno u některých 

příspěvkovek, je teda navrhováno ponížit výdaje, tady samozřejmě se obáváme snížení kvality 

poskytovaných služeb těmito organizacemi propouštěním zaměstnanců, takže to jsou naše 

tedy výtky k tomuto rozpočtu, děkuji. Ještě jedna věc, navrhovali bychom u položky ostatní 

dotace a dary, jelikož vzhledem ke schválenému rozpočtu roku 2014 došlo k poklesu, navýšit 

tuto částku na 36 190 tis. Kč to znamená na úroveň roku 2014. A toto navýšení pokrýt 

z rezervy EO. Takže toto berte jako návrh.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře děkuji, pan zastupitel Šlachta. 

 

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

Já se omlouvám, dobrý den dámy a pánové. Omlouvám se za indispozici, jo, ale doufám, že tu 

vteřinku zvládneme. Rozpočet, jak už bylo řečeno, je jeden z nejdůležitějších materiálů, který  

v letošním roce probereme. Chtělo by to diskutovat 3 hodiny, ne 3 minuty. Ale já se pokusím. 

Přebytkový rozpočet, ano úžasné, bez úvěrů, super, dalo by se to pochválit. Ale bez nebo 

s minimálními investicemi znamená, že ho prož.., promiňte projíme. To je rozpočet, který 

krátí, tedy rozpočet, který chudým bere a nikomu nedává, krátí seniory, krátí mládež, krátí 

sport, krátí MP sice minimálně, ale tam by se to mělo navýšit maximálně, je pro mě dost tak 

nepřijatelný. Tento rozpočet je snižováním kvality života obyvatel tohoto města. Proto já 

s ním nemůžu souhlasit a nezvednu pro něho ruku. Dále bez úvěru v době, kdy peníze na trhu 

jsou, jsou laciné, kdy úrokové sazby se rovnají inflaci, v době kdy ČNB snižuje cenu koruny, 

je to taky nepřijatelné. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu zastupiteli Šlachtovi. Reakce pana náměstka Heczka.  

 

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

Ano, jestli můžu reagovat na některé připomínky, v první řadě k tabulce dotací a darů. Dá se 

říci, že chceme přehodnotit určitým způsobem poskytování dotací a darů v příštím roce a 

první rozdělení bude na zastupitelstvu města v lednu. Jestliže pan Martinek říká, že anonymní 

nějaké přidělování, tak mohu ho ujistit, že tak, jako vždycky, každý rok, rozdělujeme dotace a 

dary usnesením zastupitelstva města, tak tomu bude i nadále. Zastupitelé budou hlasovat o 

tom, kolik dostanou jednotlivé oblasti a kolik dostanou jednotlivé kluby, sdružení a podobně 

ti žadatelé, kteří požádají o dotaci. V případě navýšení této částky na 36 190 tis. na úroveň 

letošní ho roku, je z hlediska zájmu mít kladný rozpočet, to znamená s kladným saldem je 

dneska nereálné. Vůbec se nebráníme tomu, že když budou dobré HV v průběhu roku, bude 

dostatek financí, můžeme i tyto položky tak, jak jsme to dělali i v minulosti, můžeme navýšit. 
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To, že zapojení FVPA do ostatních dotací a darů ve výši dneska uvažované 10 mil Kč je 

nesystémové, tak mohu říci, že v letošním roce jsme dotace a dary financovali z FVPA ve 

výši 24 428 tis. Kč. To je taky nelegitimní, nebo nesystémové? Vždyť FVPA je k tomu, aby 

financoval potřebné věci v oblasti kultury, sportu a jiných zájmových činností. Dále, že dojde 

k poklesu úrovně poskytovaných služeb. Já jsem ve svém úvodním slově říkal, že ano, 

hledáme úspory, ale ne na úkor poskytovaných služeb. Ty musí být zachovány minimálně ve 

stejné výši, jako v letošním roce, případně zkvalitněny. A je to věcí vedoucích OJ a PO, aby 

hledali úspory ve svých rozpočtech tam, kde to neovlivní poskytované služby občanům města. 

A v průběhu roku uvidíme, zda se jim to podařilo, nebo ne. pokles investic. Anebo zmínka o 

tom, že nevzít úvěr, pokud je dneska velice levný je velice špatné. Úvěru se dá vzít kdykoliv. 

V jakékoliv výši, ale je třeba mít na paměti, že tím zatěžujeme rozpočty příštích let. Ty úvěry 

nejsou takové, že dneska čerpám a nestarám se o to, kdy budu splácet. Především musím mít 

na paměti, kdy a v jaké výši budu muset ten úvěr zaplatit. A to je to rozhodující, že v příštím 

roce nechceme vzít žádný úvěr a budeme o možnostech vzíti úvěr uvažovat, až 

v následujících letech, kdy se naš rozpočet zkonsoliduje a dluhová služba se sníží na 

přijatelnou výši. To znamená jednoduše taky v tom, až skončí některé z úvěrů, splácení úvěrů, 

které dneska máme, je jich celkem 5, dneska se hovoří asi o celkové výši toho nesplacených 

úvěrů kolem 600 mil. Kč. Čili chceme nejdříve snížit tuto dluhovou službu a pak teprve 

uvažovat o dalších možnostech. A to souvisí i s investicemi, především dneska je potřeba 

udržovat majetek který máme ve vlastnictví, udržovat ho v dobrém technickém stavu a 

opravovat atd. než, nechci říct vůbec ne nesmyslně, ale utrácet za nové investice, které jsou 

dneska potřebné, ale zahájit je a zrealizovat je až na to skutečně budeme mít finanční 

prostředky. Smyslem tohoto rozpočtu jak jsem říkal, je jeho konsolidace a snížení 

zadluženosti, to znamená rozpočet byl s kladným saldem.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu náměstkovi. Pan zastupitel Osmanczyk. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Jen krátce, co bylo řečeno k tomu FVPA. Ten fond, zřízení toho fondu, jestli si pamatujete, 

ten jsem prosadil já, z toho důvodu aby ty peníze z loterií byly vhodně investovány. A nebyly 

takzvaně přejedeny, když se dají na jinou činnost. Ten nárůst tady zmiňoval náměstek 

Heczko, co se týká letošního roku. To byly právě ty investice do sportu, investice, ne na 

činnost. Opravily se šatny pro mládež na zimním stadionu atd. a to je ta podstata, to 

vzpomínal pan Martinek, aby se těch 10 mil. Kč nekryla jenom činnost. To je málo. Ten 

FVPA musí být na investice kulturní a sportovní oblasti. Když je tam ten bod C, na dotace, 

ale dotace ano, ale cíleně zaměřené na tyto buď opravy, nebo investice. Já navrhuju, aby tento 

rozpočet byl doplněn opět o tabulku na straně 199 a  200, a ze strany 201 specifikace zapojení 

FVPA tak, jak jsme to schválili při přípravě rozpočtu. Takže o tom bych potom poprosil pana 

primátora aby nechal hlasovat a po sléze o návrhu mého kolegy Jirky Martinka. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Rapant.  

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Pěkné dopoledne, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, pane primátore. V položce sběr a 

svoz komunálního odpadu jsem zaznamenal, že dochází ke snížení částky. Rozumím tomu 

dobře, že vedení města počítá s dalším odlivem obyvatel z města? Protože po přepočtu mi 

vychází, že by to mohlo být až kolem 1000 obyvatel. Děkuji.  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Pan zastupitel Martinek  

 

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

Já jenom k té zmíněné tabulce, pane náměstku. Tady nejde o to, já chápu, že chcete 

přehodnotit výši poskytovaných dotací. Myslím si, že i ta tabulka by vám to umožnila 

nastavit, řeknu, ponížit pokud se někde chce. Ale myslím si, že uvádíte do nejistoty obrovské 

množství lidí a že určitě se tam dal nalézt kompromis v jakém se dala ta tabulka předložit a 

dát těm lidem alespoň nějakou minimální jistotu. Protože dneska neví nikdo nic a žádné 

vyjádření kloudné není schopen od nikoho dostat. Co se týče ještě FVPA, tak jsem se chtěl 

zeptat na jednu věc. V tomto roce jsme schválili v podstatě zapojení tohoto fondu teď nevím, 

jestli to bylo přesně ve výši 2,5 mil. na dovybavení MŠ mobiliářem. Nenašel jsem, možná to 

víte jestli s touto položkou se dále počítá. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, prosím o reakci pana náměstka.  

 

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

O návrhu doplnění tabulky se samozřejmě bude hlasovat, protože to bylo předloženo jako 

návrh doplnění tohoto rozpočtu o tuto tabulku. Dále, o snížení příjmů za komunální odpad, 

jestli jsem to dobře pochopil, to bych požádal pak pana Revendu, aby na to reagoval, protože 

to je z jeho kapitoly a na poslední vyjádření pana Martinka, nejistota lidí. Já tady mám takový 

přehled který jsme udělali, jak byly čerpány dotace a dary v letošním roce. Mohu konstatovat, 

že v lednu bylo vyplaceno v letošním roce celkem 4 mil Kč z celkového objemu těch 36 mil 

Kč. A byly to především velké sporty. Hokej to byl, protože tam byla první splátka do 

31.5.2014 a ty ostatní to už byly takové menší položky. Čili není vůbec pravda, že by někdo 

byl v nejistotě. Ano v nejistotě dneska je hokej, nebo velké sporty, které byly vyjmenovány, 

ale já tím vůbec nechci říct, že musí být v nejistotě, protože v lednu tyto základní věci budou 

řešeny. Na ZMH budou předloženy návrh na výši těch dotací v příštím roce. Nejistota může 

být, ale není podložena realitou, protože v lednu budou první návrhy přidělení dotací 

předložených ZMH. FVPA opětovně mohu konstatovat, že to se týkalo těch dětských 

mobiliáře v MŠ. K tomu máme reakci MŠ v letošním roce. Některé to požadují, některé to 

nechtějí, míme připraveno, že bude se v případě kladného zájmu MŠ bude se investovat 

v jarních měsících, protože teď už na podzim není smyslem tam dávat houpačky nebo 

pískoviště, až bude příznivé počasí. Neříkám, že to bude v celé výši té deklarované 2,5 mil 

Kč, může to být i méně, protože některé MŠ  řeknou, ž to nepotřebují. Nespotřebované FP, 

které takto byly vyčleněné nebudou utraceny někde jinde, ale budou použity v rámci těch 

propozic, kterými seřídí FVPA. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dále je přihlášen pan Martinek – technická. 

 

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

Ono už to bylo schváleno, tak mě tam chybí, že ta částka tam není prostě specifikována. A ten 

seznam už byl udělaný a byl i předložen i RMH, tak chci vědět jestli to bude doplněno, 

protože jednou se to tam objeví ve FVPA, teď to tam není, tak jak se s tím nakládá s tím 

fondem teda?  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, poprosím vedoucího EO pana Andrýska.  
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Ing. Bohumil ANDRÝSEK, vedoucí ekonomického odboru 

Vážený pane primátore, vážení zastupitelé, dobrý den, já bych jenom na vysvětlení týkající se 

akce těch MŠ. V době, jak se připravoval rozpočet tak byl určitý den D, což bylo dejme tolu 

průběh října, kdy se prostě tyhle čísla musely uzavřít a s těmi čísly se pracovalo. To znamená, 

když se uzavíral návrh tohohle rozpočtu, tak se předpokládalo, že ty prostředky se utratí 

v letošním roce. Pokud k tomu tak nedojde, ony se neztratí, ony zůstanou v tom fondu a jak 

říkal pan náměstek, pokud bude zapotřebí tohle realizovat v roce 2015, tak rozpočtovým 

opatřením se znova do roku 2015 navedou ty prostředky na realizaci těch záležitostí u těch 

MŠ.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ještě pana vedoucího Revendu.  

 

Ing. Jiří REVENDA, vedoucí odboru komunálních služeb 

Krásný dobrý den i ode mě. Dovolím si reagovat co se týká nákladové položky sběru 

komunálního odpadu, tak zatím co u sběru a svozu nebezpečného odpadu, kde je provoz 

sběrných dvorů, tam dochází ke drobné korekci ve výši 250 tis. Kč u sběru a svozu 

komunálních odpadů který známe z bytového fondu a domovního fondu tam dochází ke 

korekci o 400 tis. Kč. Ale dochází k navýšení položky zhruba o 100 tis. Kč ve využívání 

komunálních odpadů, kde si můžeme představit placené třídění těchto odpadů. To znamená, 

souvisí to s tím trendem toho, že se snažíme posilovat tyto nákladové položky a druhotné 

využívání a jinak vychází všechny tyto náklady vycházejí i z očekávané skutečnosti letošního 

roku. Dochází tam opravdu k drobným korekcím ve výších statisíců na těch jednotlivých 

položkách.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu vedoucímu dále je přihlášen pan náměstek Bureš. 

 

Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ANO) 

Dobrý den, chtěl bych reagovat na vystoupení pana Osmanczyka a pana Martinka. Bude 

omezena výstavba, z důvodu navýšeného dluhu a k tomu bych chtěl dodat to, že 7.11.2014 

jsem nastoupil do své funkce a začal jsem si prověřovat investiční akce, které byly, které 

budou následovat. Zjistil jsem, že některé akce jsou předražené, některé akce jsou neúčelné. 

Tyto neúčelné stavby postupně zastavím a peníze, které nám schází v rozpočtu se určitě 

najdou i v hospodaření jednotlivých našich …. Městských společnostech. V TSH, kde jsou 

rezervy, kde říkáme, že lidi nebudou mít práci, práci budou mít. Prováděli jsme tady např. 

osvětlení, a dávali jsme to firmám, kterým jsme to nemuseli dávat. Proč to nedělaly TSH? A 

jsou tady další a další věci, které postupně budu zveřejňovat, uvidíte, že se ty peníze najdou 

v rozpočtu. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuju panu náměstkovi Burešovi a má slovo pan náměstek Vachtarčík. 

 

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

Dobrý den všem přítomným. Dovolte abych i já řekl pár slov k připomínkám pana zastupitele 

Martinka. Případně pana Osmanczyka. Za prvé bych chtěl veřejně říct, pan Bureš to před 

chvílí řekl, my jsme nastoupili do funkce 7. listopadu. Dostali jsme se k rozpočtu ve stavu, 

který připravovala původní koalice. To znamená, jestli si všichni vzpomenou na složení 

koalice  v počtu 6-4-1, kde 6 míst mělo ČSSD. Tak mě velmi mrzí, že už jsme nedostali do 

ruky materiál který by naplňoval větší ambicioznost. To znamená proč jsme dostali my, do 
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rukou návrh rozpočtu třeba na OJ 10 v hodnotě 32 mil. Kč? Chci říct, že já ze svého postu 

budu první, kdo bude usilovat o navýšení této částky do OJ 10, ale než tak učiním, chci mít 

jistotu, že prostředky budou použity účelně a efektivně. To proč jsme schovali několik řádků 

v rozpočtu do jednotného balíku má jeden důvod. Já nepovažuju úplně za šťastné, aby se 

jenom od stolu řeklo, všem ubereme 5%. My jsme si chtěli nechat prostor a čas na to, 

abychom posoudili, které organizace „si žádné snížení o 5% nezaslouží“ a zachováme jim 

třeba původní výši a naopak abychom někde hledali, jestli těch 5% není málo, jestli je právě 

ta dotace účelně použita a podobně. To znamená, není to žádné opatření, že by jsme někomu 

chtěli vyvolávat nejistotu, já jsem první z těch, který Vám slibuje, že rozhodně všechny kluby, 

a organizace, které fungovaly nějakým způsobem v roce 2014, tam mají „ten svůj cyklus“ ne 

kalendářní, ale sezonní, to znamená fungují ve formátu podzim jaro, že určitě jim 

nezpůsobíme žádné trable. Ještě jenom jedna věc, určitě je otázka jestli jsme neměli dostat už 

z dřívějších zastupitelstev nějaké návrhy na prodloužení, ať už dlouhodobých smluv 

některých subjektů, případně prioritních sportů. Vzhledem k tomu, že pojem prioritní sport 

končí s rokem 2014 je to jeden z dalších důvodů, který chceme prozkoumat a případně 

přenastavit nějak transparentněji. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu náměstkovi a přihlášený je pan zastupitel Rapant.  

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já jsem se chtěl znovu opět zeptat. V reakci tady na Ing. Revendu. To co tady Ing. Revenda 

říká, využívání komunálních odpadů, že dojde k navýšení o 104 tis. předpokládám, že bude 

sloužit k nákupu kontejnerů pro tříděný odpad. To by tak odpovídalo. Ale já se znova ptám, 

vedená města v tomto rozpočtu již počítá s tím, že dojde k dalšímu odlivu obyvatel města? Mi 

to tak tady z těchto materiálů vychází. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan zastupitel Martinek. 

 

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

Já jen budu reagovat na pana náměstky Vachtarčíka. Pane náměstku, vaše strana byla také 

v koalici, tak bych se tedy nevymlouval na to, že něco předložila koalice. Volby byly 

10.10.2014, od té doby se pracovalo na rozpočtu a určitě jsme na něm nepracovali my, takže 

tento rozpočet předložilo stávající vedení města, rada, tak je to prostě její zodpovědnost a my 

říkáme, jaké věci nám v něm vadí. A znovu opakuji, že prostě tím, že nedošlo k předložení 

detailního rozpisu položky ostatní dotace a dary, tak je tento rozpočet pro nás netransparentní 

a nepodpoříme jej. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Osmanczyk. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já páni náměstci chápu, že jste krátkou dobu, já to beru. To je objektivní, každý se učí, každý 

člověk co přijde na nové místo se učí. To je v pohodě. Mě se ale nelíbí jedna věc, pane 

náměstku Bureši. To co zní po celé republice. Všechno je drahé, všechno je špatné, špatně jste 

to dělali. Prosím Vás, když budete mít nějaké připomínky, tak je třeba konkretizovat. Co je 

předražené. Vám se zdá? Nebo víte, že je předražené. Vždyť všechny soutěže byly řádně 

provedeny, to co soutěžil magistrát za 8 let nebylo nikdy zpochybněno ani úřadem pro 

ochranu hospodářské soutěže. Říkám to, co se týče magistrátu města. Protože jsem se setkával 
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s tím, že i v předvolebním období kritizovali jak všechno je drahé, pak když půjdete do 

důsledku a konzultujete to s daným člověkem, tak vám řeknou, ale to tak muselo být, protože 

bylo před volbama, ale jinak máte pravdu, ono to tak stojí. No tak těch případů je hodně. Jinak 

si nechte předložit vedoucím odboru investic za těch 8 let, kolik se ušetřilo desítek milionů na 

soutěžích. Tím, že se dobře vysoutěžily, podívejte se třeba za poslední, letos nebo i minulý 

rok, kolik bylo víceprací a kolik méně prací. Výjimečné. Ta cena konečná byla vždycky nižší. 

Takže prosím vás já to beru, ale je třeba věci nechat prověřit a mluvit konkrétně, protože ti 

lidi na to slyší. To bych vás poprosil. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu zastupiteli a přihlášen je pan zastupitel Gongol.  

 

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

Dobrý den, já bych chtěl reagovat na příspěvek pana Šlachty. Já si myslím, že pláče dobře, ale 

na nesprávném hrobě. Protože my jsem se dozvěděli v materiálu, že bylo usneseno v minulém 

období a pan Šlachta, pokud vím, byl zastupitelem, že má dojít ke snížení zadluženosti tohoto 

města. Dluh pane Šlachto je 640 mil Kč. Myslíte si, že bychom měli pokračovat dále i přesto, 

že jste hlasoval o tom, abychom nadále snižovali ten dluh? Já jsem samozřejmě příznivcem 

investic, dokonce bych řekl, že tam, kde se neinvestuje tam se čeká na smrt. My nechceme, 

aby tady toto město se blížilo k rozpočtu, který nebude mět na investice. Ale princip té 

zadluženosti je třeba hledat někde jinde. Tolik jenom moje krátká poznámka k těm investicím.   

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu zastupiteli Gongolovi. Přihlášen je pan náměstek Bureš. 

 

Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ANO) 

Tak já budu reagovat na pana Osmanczyka. Já tady určitě nechci pouštět nějaký vítr. Myslel 

jsem to konkrétně např. k připravované akci parkovací dům, kterou mám zpracovanou. 

Vzhledem k tomu, že to nemám tady, přímo veškeré doklady, tak si to připravím a pak vám to 

předložím. To je jedna z věcí, třeba. Ten parkovací jste připravovali vy, je to tam částečně na 

to dělalo ekonomický pohled, právní pohled. Vyjde to už město na nějaké 4 mil. Kč a jestli 

tak já bych k tomu mohl vzít pana Basela, který by k tomu něco mohl říct.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, technická pan zastupitel Osmanczyk. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Vy jste říkal o předražených zakázkách. Parkovací dům se řeší pokud mě paměť neklame 

minimálně rok a půl, možná dva. Ta fáze zjišťování, aby to bylo výhodné pro město to je 

velmi náročný úkol. Proto se to tak tahá a parkovací dům nebyl vysoutěžený.    

 

Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ANO) 

Já budu na to reagovat. Já jsem dal jeden z příkladů. A jestli jsou předražené zakázky tak 

dobře, zazelenění tady těch pruhů, výsadba 62 stromů a zazelenění částečně nějakých ploch 

na Šumbarku, kde do projektu bylo daná voda, když jsem to spočítal 200 cisteren to mělo 

zalévat. Dělalo se to na podzim a já jsem těch 197 tis. zastavil. Jo, takže to jsou jedny takové 

přímé, když už chcete nějaké přímé důkazy, tak to je jeden z přímých důkazů. A toho je víc. 

Já prostě postupně do těch kostlivců vl.. ty vypadávají a já si to kontroluju. Takže asi tak, 

takže jestli se ty projekty budou připravovat, tak se budou připravovat tak, aby takovéto věci 

tam nebyly. A aby se uvažovalo trošku u toho. Jo děkuji.  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan náměstek Heczko. 

 

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

Zůstal ještě nezodpovězena jedna otázka pana Rapanta, zda vedení města počítá s tím, že 

dojde k úbytku obyvatel města. Ten trend není jenom letošního roku, nebo z loňského roku. 

Ten trend je dlouhodobý. My jsme nedávno ještě měli 82 tis. obyvatel a během 4-5 let se to 

snížilo na 78 necelých. To znamená, že ročně kolem toho 1 tis. obyvatel ubývá. Je to normální 

vývoj v tom, že populace města stárne a je více úmrtí, ale především je to tím, že řada občanů 

odchází z města a to především za prací. Tento trend je dlouhodobý, jak jsem říkal a dá se 

řešit tím, že tady budou vznikat nová pracovní místa, příležitosti a že mladí lidé nebudou 

odcházet za prací někam jinam, nebo nechci tvrdit, že odcházejí i z důvodu zhoršeného 

životního prostředí, které jsme měli nedávno možnost vidět, zase zažít minulý víkend. Ale to 

my v podstatě životní prostředí nebo ovzduší neovlivníme výrazným způsobem. Těch faktorů 

proč mladí lidé odcházejí je více. Já nedovedu dneska  říci, kolik lidí odejde z města v příštím 

roce a je to těžko… takto jsme ani k návrhu rozpočtu, tím, že budeme snižovat hodnoty 

poplatku za komunální odpad, jsme vůbec nedefinovali tím, že udude o tisíc, proto bude o 

tisíc lidí méně plátců a menší příjem. Takto vůbec jsme neuvažovali. A těžko říci kolik 

občanů ubude.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Šlachta 

 

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

Dáma a pánové, ještě jednou dobrý den. Nechci aby z toho vznikla šarvátka diskuse. Prosím 

vás, za posledních 8 let jestli vzniklo těch 600 mil. dluhu jsem na ně hrdý. Za těch 600 mil. se 

udělala kanalizace, to byl pomalu pro Havířov kanál La Manche. To je největší investiční 

akce jaká v Havířově byla. Opravily se kulturní domy, opravily se náměstí, já jsem byl 

v zastupitelstvu, já jsem na to hrdý že máme 600 mil. dluhů, ale něco po mě zůstalo. Kdežto 

po vás zůstane těch 114 mil. které budou ztrácet den co cen hodnotu, jak jsem už tu říkal. 

Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu zastupitelovi. Vidím technická. Takže pan zastupitel Gongol.  

 

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

Já opravdu nechci aby to byla polemika jenom na gro toho předchozího diskusního příspěvku. 

Já jsem taky hrdý na to, co se postaví v Havířově. Protože v havířově žiju v podstatě celý svůj 

produktivní život. Ale musíme taky být hrdi na to, že někdo ten dluh bude muset splácet a my 

tedy když nastupujeme po vás, tak ten dluh chceme opravdu splácet. Takže podívejme se na 

to objektivně, dívejme se na účelnost vynaložených prostředků, o tom tady byla řeč i od pana 

Bc. Bureše a myslím si, že budeme moci postupovat společně a nehledejme mezi sebou 

nějaké sporné plochy. Všechno.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji a prosím, vždycky, když se přihlásíte na technickou, je to spíš do diskuse….prosím 

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

Pane primátore, vážená rado, kolegyně a kolegové zastupitelé, vážení hosté. Určitě se mnou 

budete všichni souhlasit, když řeknu, že projednáváme jeden ze dvou zásadních dokumentů 

který ovlivňuje život nás všech v tomto městě. Vedle rozpočtu je to samozřejmě ještě také 

územní plán, ale tím se momentálně v tuto chvíli nezabýváme. Proto mi prosím dovolte jenom 

několik poznámek k rozpočtu. To, že na něj reaguje donedávna součást koalice a dnes tedy 

opozice v tomto městě, je legitimní je normální a je v pořádku. V pořádku do té míry, pokud 

nezačnou převažovat řekněme jednotlivosti a případně osobní útoky. Protože rozpočet, to je 

opravdu obrovský komplex položek, všichni zastupitelé mají před sebou ten sešit, nevím teď 

kolik obsahuje stran, ale přesahuje 100 a zabývat se opravdu jednotlivostmi v tuto chvíli si 

myslím, že není to „pravé ořechové“. Všichni kdo jsme v zastupitelstvu byli a pokračujeme, 

máme svůj i osobní podíl na tom, jak se rozpočty v minulosti naplňovaly, jak se sestavovaly, a 

máme také svůj osobní podíl na tom, jaká bude i naplněnost i rozpočtu pro letošní rok a co 

z něho přechází do roku příštího. To tam v těch položkách taky samozřejmě najdeme. Je tam 

mimo jiné i onen vzpomínaný FVPA. Já se omlouvám pane exprimátore, ale jeho složení, 

jeho skladba a částky které z něho byly čerpány nejsou jenom vaší zásluhou. To byla 

záležitost celého zastupitelstva a stejně tak tomu bude pokud jde o čerpání nejenom této 

položky do budoucna. Nemůže o nich opravdu rozhodovat jednotlivec, ani jedna politická 

strana, ale je to opravdu věc celého zastupitelstva. To jenom na okraj té předchozí diskuse. A 

nyní prosím ještě jedna poznámka, k jedné položce, o které tady hovořil v úvodu, pan 

náměstek Ing. Heczko. Je to poměrně významná položka v rozpočtu našeho města, tou jsou 

akce, na které čerpáme finanční prostředky z nejrůznějších fondů a především z fondu EU. 

Dovolte mi připomenout a zároveň říci, že v tomto směru naše město v minulosti bylo, podle 

mého názoru, velice úspěšné a všude tam, kde jsme mohli získat podíl na kteroukoli akci, tak 

jsem tak učinili. ZMH bylo a já věřím že i bude do budoucna pravidelně na každém zasedání 

informováno o tom, v jakém stavu je čerpání které akce, která je ukončena, kolik jsme na ni 

původně požadovali a kolik finančních prostředků jsme dostali ve finále. Co v této věci ale 

vidím jako velice problematické a považuji to za nutné připomenout i na dnešním zasedání 

ZMH je skutečnost, že vlastně loňským rokem skončilo probíhající programovací období EU 

a rokem 2014 mělo začít a defakto kalendářně začalo i to období nové. Smutnou skutečností 

dámy a pánové je fakt, že naší vládě těm, kteří za to zodpovídají, kteří jednají, jednotliví 

ministři, jednotliví komisaři, se do těchto dnů, a jsme v závěru roku 2014, nepodařilo vyjednat 

vše potřebné s evropskou komisí a proto v letošním roce se z začínajícího programového 

období 2014-2020 ČR nevyčerpala, nemohla vyčerpat z evropských fondů ani korunu. Mám 

vážné obavy, aby se tato situace neopakovala i v roce příštím. Protože jednotlivé programy 

ještě vyhlášeny nejsou, jestli se bude dobře dařit, tak by mohly být vyhlášeny v prvním, ale 

spíše ve druhém čtvrtletí nadcházejícího roku 2015. A když si představíme, co všechno nám 

ukládá zákon o zadávání veřejných zakázek, jehož sice novela v současné době, ale jenom 

malá novela, prošla poslaneckou sněmovnou a je tento týden v senátu, velká novela je 

v souladu s programovým prohlášením vlády připravovaná, ale zatím jsme ji nikdo neviděli. 

Pak je tedy docela možné, že vzhledem k tomu, jaké jsou termíny u zadávání veřejných 

zakázek, se nám nepodaří čerpat prostředky z EU ani v příštím kalendářním roce. Proto 

naprosto souhlasím s tím, co v rámci této kapitoly, nebo této položky chcete-li, řekl 

v úvodním slově pan Ing. Heczko. Celkově za sebe i za politický klub KSČM mohu říct, že 

připravený rozpočet považujeme za optimální a budeme pro něj hlasovat tak, jak je předložen 

radou města. Děkuji za pozornost.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji paní zastupitelce Halíkové a je přihlášen pan zastupitel … a ne… má zájem vystoupit 

ještě jednou, mimo … já já navrhuji že můžete, já s tím nemám problém… 
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Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já nebudu vířit debatu. Já bych se hodně podepsal pod slova, která tu řekla paní poslankyně, 

paní PaedDr. Halíková, jen s tím, že samozřejmě já jsem nerozhodl, protože to ani nejde. Jsou 

nějaké kompetence ze zákona a podobně, že. Všichni rozhodli, já jsem říkal, že jsem byl 

iniciátorem vytvoření statutu. Teda fondu a pak se tvořil… jenom jedno mě mrzí pane Ing. 

Gongole, říkat, že přicházíte po nás… já myslím, že v koalici jste s náma byli ne jedno 

volební období, takže nepřicházíte po nás, a za rozpočet vždy ten prapor nesl náměstek, který 

byl za KSČM, v tomto případě už po několikáte pan Ing. Heczko. A PO sakumprásk pod 

svými křídly, měl vždy náměstek za KSČM. To jen na objasnění. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu zastupiteli. Já jen bych řekl v krátkosti, že tady se vede zvířená polemika. Když 

se oprostíme od těchto věcí, tak si musíme uvědomit jednu věc, že město Havířov nám stárne 

a ubývá nám počet obyvatel a my prostě když se podíváte 10 let zpátky, kolik měl Havířov 

obyvatel, měl o 10 tis. víc, já když jsem nastupoval do funkce v roce 2010 měl nějakých 80 

tis., teď atakujeme kolem 76 tis. to je úbytek 4000 obyvatel to je vlastně pokles sdílený výběr 

daní, podnikatelské klima, víme všichni jaké tady v Havířově je a našim prvotním zájmem je, 

nás všech by mělo být získat investory do naší průmyslové zóny a tam získávat nové zdroje 

do rozpočtu města Havířova. Mít rozpočet a tvářit se, že nás je 100 tis. tak to je chiméra. Jestli 

nás bude o 1000více nebo méně, no každého zájem je, aby nás bylo více, ale jsou různé 

ekonomické záležitosti, které neovlivní žádná reprezentace města ani z pravého ani z levého 

spektra. To bych chtěl upozornit. Zájmem nás všech by mělo být, aby tohlencto město 

prosperovalo. Osobní invektivy tady víceméně jsou myslím nevhodné a jeto o názoru a 

pohledu co se týče dotací, myslím si že když to právě přepočteme na hlavu, tak se paradoxně 

dotace zvyšují, tak jak ubývají obyvatel, tak dáváme čím dál víc peněz do této kapitoly. A 

rozhodně zájmem toho vedení není něco snižovat, ale naopak podpořit, ale v rámci opravdu 

rozpočtu a daných možností. Tak jak si tady to město stojí a běží. Jinak do diskuse mám, 

protože už nevidím žádného zastupitele, tak do diskuse jsou přihlášení čtyři občané, první je 

pan Jan Szturc. Dávám mu slovo.  

 

Jan SZTURC, občan Havířova 

………………………………… 

Dobrý den, vážený pane primátore, vážení zastupitelé, vážené zastupitelky, rád bych vystoupil 

ve věci plánovaného dopravního hřiště na Šumbarku, v lokalitě motokárového depa, 

motokárové trati. Nejsem zvyklý na nějaké veřejné projevy, takže s dovolením přečtu. Můj 

podnět jste před několika týdny obdrželi e-mailem a věřím, že jste jej četli. Pokud ne, tak 

nechápu, jak by měl vypadat návrh, který jste ochotni číst a ke kterému jste schopni podat 

stanovisko, protože já obdržel vyjádření jen od pěti z vás oficiální ale žádné. Takže bych rád 

nějaké obdržel písemně i k tomuto. Navrhoval jsem náhradní lokalitu zchátralý park a hřiště 

na Podlesí, u stavební průmyslovka, mezi Kolárovou a Kosmonautů. Po osmi letech plánování 

a najednou novými školními osnovami zaskočené město chce honem stavět. Nesmyslně a 

draze. Město chce šetřit a přitom chce stavět mnohem dráž, než okolní města, a navíc 

generovat zvýšené provozní náklady vázanou dopravou dětí na odlehlé místo. Proč jinde splní 

tuto povinnost vybudovat dopravní hřiště a udělají stejnou radost dětem za 3 mil. Kč ve 

Frýdku, za 5 mil. v Bohumíně, ale v Havířově za 15 mil. ? všichni staví v parcích, jen 

v havířově na asfaltové holině mimo zástavbu. Vybudováním na Podlesí by 14 ze 49 

školských zařízení nemuselo jezdit autobusem vůbec. Na Šumbark pouze 5. Pokud by SSRZ 

zajišťovala dopravu jen pro ZŠ pak v docházkové vzdálenosti to mají na Šumbarku jen dvě 

základky a na Podlesí 5, z celkových 17. Šumbarské i městské děti dopravní hřiště mají, na 

Podlesí není ovšem žádné. Přitom je v toto lokalitě, na relativně malé ploše nejvyšší 
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koncentrace školských zařízení v celém městě. Proč pro aktivitu dětí, které budou vystaveny 

zvýšené fyzické námaze, stavět hřiště vedle frekventované komunikace a nechat je pařit se na 

asfaltové holině, bez vzrostlé zeleně. Vždyť Šumbark má i vyšší koncentrace prašnosti, než 

Podlesí. Argument magistrátu, že lidé tam budou jezdit jako na plavání, jak prezentoval 

spřátelený magistrátní plátek havířovský deník, je dle mého názoru scestný. Protože děti 

mohou jezdit na kole kdekoliv a než dojedou na tak vzdálené hřiště, cestou překonají tolik 

křižovatek a překážek, že do cíle dorazí již vyškolené. Navíc na Šumbarku nebude co jiného 

dělat. Kvůli izolaci dopravního hřiště od jiných relaxačních ploch a hřišť. Mám pocit, že 

územní plán ovládá odbor zeleně, který si to hezky maluje z leteckých pohledů, ale pro lidi na 

zemi to moc užitečné není. Viz např. květinový koutek v plánovaném parku sponzorů za 

soudem, o plánovaném bludišti tamtéž, ani nemluvě. Na květinový koutek, vám lidé 

s prominutím kašlou. Větší multifunkční hřiště by nadělalo více užitku. Když už nestavíte 

dopravní hřiště pro děti, postavte ho pro důchodce. Ti to také potřebují. Vždyť se každou 

chvíli vrhají bez rozhlédnutí do přechodu, zneužívají svého práva absolutní přednosti pro 

chodce. Přál bych si, aby se tu už jednou udělalo něco pořádně. Primátor Pawlas se při 

rozsvěcování vánočního stromu zaručoval, že z havířova udělá dobré místo pro žití. Zde ale 

vstřícnost k obyvatelům nevidím. Jestli se toto schválí, tak za takový vánoční dárek se vám 

děti nepoděkují. S dovolením bych tady předal plánky z Frýdku, jak ze zchátralého parku, 

jaký je na Podlesí, vybudovali dopravní hřiště. Za trojku. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Samozřejmě Vám písemně odpovíme na vaše dotazy. Já bych možná poprosil jenom 

vedoucího územního plánování Ing. Mokroše, jestli by mohl v krátkosti reagovat, z územního 

hlediska jenom k té lokalitě.  

 

Ing. Karel MOKROŠ, vedoucí odboru územního plánování  

Dobrý den, vážený pane primátore, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, co se týče lokality 

na Šumbarku, tato je dlouhodobě v souladu s územním plánem pro tento typ zařízení, který je 

i dle metodiky zařazován do ploch sportovně rekreačních a relaxačních. Co se týče parku pod 

soudem, park bludovický, podle územního plánu, tak tento je určen vyloženě pro plochy spíš 

budování dětských hřišť, plochy otevřené, plochy veřejné, čili má jiný režim, než zařízení 

dopravní výchovy. Tudíž na dotaz, který mi byl zaslán minulý týden jsme odpověděl, že 

záměr centra dopravního hřiště v parku bludovickém je v současné době v rozporu s územním 

plánem. A ještě bych chtěl pana Ing. Szturce poopravit, že pořizovatelem územních plánů 

není plán životního prostředí, nebo jak to pan nazval, ale odboru územního rozvoje, který 

tímto byl pověřen.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu vedoucímu. Pani zastupitelka Šillerová.  

 

Ing. Eva ŠILLEROVÁ,  členka Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Dobrý den přeji všem přítomným, já bych chtěla podpořit názor pana Szturce, jelikož opravdu 

také vidím výběr lokality za nepřijatelný a pro například rodiny s dětmi a už zmíněné ty školy 

ho vidím jako opravdu špatný a pokud momentálně schvalujeme rozpočet, tak jsem toho 

názoru, že když je to součástí rozpočtu, tak je ta pravá chvíle možná v tuto chvíli poslední, 

kdy je šance s tím ještě něco udělat a pokud je to možné bych chtěla navrhnout zda se nemůže 

o této investici a o její lokalitě opětovně hlasovat, protože složení zastupitelstva je jiné, 

můžou tu být jiné názory a toť vše prozatím, děkuji.  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, já jen chci upozorni, že tam vlastně veřejná zakázka už skončila, tam s tím nejde 

nějakým způsoben už hnout, jestli se nepletu. Pane Szturci už jste vyčerpal….ale dobře, já 

vám teda dávám prostor, ale v krátkosti, máte 30 sekund.  

 

Jan SZTURC, občan Havířova 

…………………………………. 

Děkuji velice. Ano vím, že tam už vyhrál někdo, ale podepsáno ještě nebylo, nicméně hřiště 

na, pokud by bylo vybudováno na Podlesí by bylo samozřejmě veřejné, tak jako jakýkoliv 

park, ale město tam chce vybudovat květinový koutek, což je obyčejné posezení pro 

důchodce. Ale budovat, čili takové náměstíčko. Ale náměstíčka budovat městu nejdou. 

Protože například na Moravské je to obyčejný buzerplac vydlážděný, bez jakýchkoliv vyšších 

ambicí a např. náměstí TGM, na Šumbarku, které je právě nově vybudováno je , když už je 

přeměněno v pěší zónu, proč tam cyklostezky a vydlážděné chodníky, proč nejsou aspoň 

částečně z asfaltových ploch, aby tam třeba děcka mohly jezdit třeba na bruslích, nebo 

nějakou takovou aktivitou trávit volný čas.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, bude vám písemně zodpovězeno na vaše dotazy. Dalším přihlášeným je pan Kopčaj. 

Prosím máte slovo. 

 

Pavel KOPČAJ, občan Havířova 

…………………………………. 

Dobrý den milí zastupitelé, dobrý den hosté. Já chci jenom vystoupit jako zástupce rodičů, 

kteří se dozvěděli, že byste případně krátili rozpočet sportovcům města. Konkrétně 

sportovnímu klubu AZ Havířov. Sám jsem inicioval petici, kterou máte asi všichni ve svých 

mail boxech. V této chvíli tuto petici podepsalo nějakých 632 občanů tohoto města. Ale 

nemyslím si, že to je podmínkou. Chtěl bych, aby jste zvážili ještě jednou případné krácení 

tomuto sportovnímu klubu, případně všem sportovcům. Protože si myslím, že i to je jeden 

z důvodů, proč ti ladí odchází z tohoto města. Pokud oni tady nebudou mít nějakou zábavu 

pro ty děcka, tak tady nemají důvod být. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Taky děkuji, samozřejmě bude Vám písemně odpovězeno. Já zareaguju v krátkosti, že 

samozřejmě máme pro někoho úsporný rozpočet, ale samozřejmě rozpočet se v roce vyvíjí a 

nikdo tady nechce jakýmkoliv způsobem krátit sport, i když dle mých předešlých slov, i když 

ubývá počet obyvatel, my zachováváme tu linii dotací na vysoké úrovni a nevidím důvod 

pokud se bude dobře vyvíjet hospodaření města, aby peníze do sportu plynuly jako 

v dosavadní době. A dalším přihlášeným je pan Mrowiec, prezident HC Havířov.  

 

Jaroslav MROWIEC, občan Havířova 

…………………………………. 

Dobré odpoledne, dámy a páni. Já jsem přišel tady v prvé řadě asi říct, že samozřejmě 

k dnešnímu dni nikdo neřekl, kolik půjde do sportu, jestli tam bude více, méně, nebo stejně. 

Po všech jednáních, které jsme tady měl tuto informaci jsem nedostal. Samozřejmě pro nás, 

jako hokej, máme jeden velký problém a to je to, co se tady už naznačilo, že sezona nám 

pokračuje, nám neskončila 31.12. kdy nám byla ukončena smlouva o dlouhodobé spolupráci, 

ukončena „priorita“ sportu v tomto městě. My máme největší problém a to je, že my dneska 

nevíme co bude. Já samozřejmě při jednání jsem dostal příslib nějakých záloh, nebo nějakého 

řešení dočasného, které by mohlo, tak jak bylo tady řečen, přijít na dalším zastupitelstvu 
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v lednu. Ale ono to je příjemné, ale nám jde spíš o to, jak se bude systematicky pracovat 

s těmito dotacemi. Protože těch informací, které jsou je strašně hodně a my dneska nevíme. 

My musíme se přihlásit do soutěží a my rozpočet děláme do 31.12. tak jak vy děláte rozpočty, 

a my nevíme jaké soutěže budeme moct hrát. Protože netušíme, jaké finance z města 

dostaneme. Já jsem tady stál před dvěmi lety, když jsme postupovali do první ligy a ptal jsem 

se všech zastupitelů, a vypracovali jsem rozdíl mezi první a druhou ligou, jestli s podporou 

města tuto soutěž můžeme hrát.  Říkám zcela na rovinu, že bez podpory města tyto soutěže 

hrát nemůžeme a nehráli bysme ani před dvěmi lety. To znamená, že my potřebujeme co 

nejdříve zjistit od vás nějakou informaci, jestli s hokejem, prvoligovým hokejem tady se 

počítá, nebo ne. Tohleto je pro nás více prioritnější, než jestli budeme kráceni o 5%, 10%, 0% 

Bude přidáno. Prostě to dneska nikdo neví a to je ten největší problém co se týká hokeje. 

Bohužel se to netýká jenom mužské části, ale týká se to i části dětí. Nám běží soutěže, které 

my musíme dodavatelům platit finance, chceme se zachovat tak, jak se chováme tady 5 let. To 

znamená, že pracujeme s vyrovnaným rozpočtem. V momentě, kdy 30.12. nebudeme vědět o 

co se máme opřít, tento rozpočet nemůžeme nikdy vytvořit vyrovnaný. Poslední věc co bych 

chtěl říct je, vyškrtnutí doopravení šaten na zimním stadioně. Prosím vás, já chápu, že se musí 

šetřit, ale mě co nejvíc mrzí je to, že se vyškrtla doopravení šaten aniž by se zjistil opravdový 

stav těchto šaten. Ke mně chodí rodiče s kožními onemocněními dětí, které tam prostě musí 

fungovat a tyhlety šatny nejsou ani šatny, jsou to bývalé sklady, které se vytvořily v 60 letech 

a ty šatny nemají sprchy, nemají záchod a nemají ani větrání. Jsou tam děti od prvních tříd až 

do osmé třídy. Protože pro ty vyšší kategorie šatny jsou opravené. Takže já bych chtěl 

opravdu příště, když.. nebo chtěl jsem požádat kohokoliv, ať se přijde aspoň někdo podívat, 

v jakém stavu ty děti se tam převlíkají a v jakém stavu ty šatny opravdu jsou. Děkuji vám za 

pozornost.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Také vám děkuji, já chápu vás samozřejmě, jako prezidenta hokejového klubu, že je tady 

určitá nervozita na druhou stranu, když se podíváte do zastupitelských lavic, tak vidíte, že je 

tady víc než 50% obměna. A i noví zastupitelé se potřebují seznámit s touto problematikou. Já 

mohu za sebe říct, že určitě podpora hokeje ze strany města bude nadále trvat. Samozřejmě 

o dalších krocích budete v brzké době informován. Samozřejmě vám písemně odpovíme. 

Děkuji. Dalším přihlášeným do diskuse je občan Lumír Šenkýř.  

 

Lumír ŠENKÝŘ, občan Havířova 

…………………………………. 

Dobrý den dámy a pánové. Já jsem, asi bych nezačal tímto, ale vždy v minulosti patřilo 

k takové pěkné pozornosti zastupitelstva, když  jsem já konkrétně vystupoval, se odhlasovalo, 

že můžu vystoupit další 3 minuty. A já jsem toho nikdy nezneužil, protože bylo pověstné 

prodloužení mé o jednu sekundu. A byl bych rád aby i ostatním v záležitosti v tak důležitých 

bylo toto umožněno. A teď půjdu ke svému příspěvku. Vy jste tady začali ovlažovat nějakou 

začínající ostřejší diskusi a já vám rád něco přečtu. Heslo divide et impera z dob starověkého 

Říma a vychází z poznání, že menší problémy se snášejí lépe, než ty problémy velké. 

Původně se touto zásadou řídili zejména účastníci politického boje, ve které se snažili mezi 

svými protivníky vyvolat nesváry a rozbroje, aby je pak mohli jednotlivci a snadněji porazit a 

ovládat. Pokud to nezvládnete u mikrofonu a já nemůžu ve vztahu konkrétně k minulému 

zastupitelstvu v určité sekvenci říct vůbec nic. Kdykoliv jsem potřeboval cokoliv od pana 

primátora Osmanczyka, nebo předchozích členů vedení města, ale ne v osobní záležitosti ani 

jednou, vždycky jsem mohl prostřednictvím těchto lidí pomoci. A to heslo divide et impra se 

nevím proč, přisuzuje Machiavellimu. A teď bych chtěl říct asi toto, tady se hovořilo o tom, 

že snad ADRA, SSMH a další přijdou o nějaké peníze. Já bych se přimlouval, aby jste je hned 
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navýšili a řeknu vám proč. Víte, ve stavební činnosti se tady pohybovali tzv. velcí hráči 

VOKD apod. jaký je pan Zátorský velký hráč už vidíme. A dokonce se říkalo, že tyto velké 

firmy mají za povinnost, jako subdodavatelské společnosti, najímat společnosti z území města 

Havířova či zaměstnance. Můžu vám říct, že vám přivedu příští zastupitelstvo víc hostů než je 

tady, místo těch studentů, kteří tomu uvěřili a kteří nedostali zaplaceno, bylo jim slíbeno, že 

jim bude zaplaceno 60% a pak jim řeklo, že jestli si ještě jednou půjdou někam stěžovat, že si 

ani nevrznou. A pokud tedy padají do toho koše těch sociálních služeb, je třeba se zamyslet 

nad tím, že tady fungují i tito lidé. V hokeji, s panem Mrowiecem jsem jednal jenom jednou, 

na mě zapůsobil velice seriozním dojmem. Nikdy od té doby jsem se s ním nepotkal myslím 

si, že je třeba odsledovat,  jak tento team hraje, skutečně ten kvalitativní nárůst je enormní a 

značný, ale já se ptám. Manažer, když přichází na pozici má stanovený výkonnostní cíl. Ptám 

se i ve sponzorských smlouvách ke sportovním oddílům jsou tyto cíle stanoveny? Tím nechci 

v žádném případě limitovat tyto dohody, ale na druhé straně naprosto chápu, že zastupitelové 

se chtějí po tom, co jsem tady slyšel na něco podívat, aniž bych já ukazoval na někoho, že 

snad kradl, nebo něco mezoval. Tedy velmi prosím o zdrženlivost v tom, že snad se omezí 

činnost MP, když tady sedí pan ředitel, který je člen koalice, on žádnou připomínku nepřinesl, 

ale přijímám to, co jste řekli. Pokud bude třeba, my pomůžeme. Ale je třeba kontrolovat, jestli 

5% je likvidativních a nebo jestli, jak řekl pan náměstek, to není moc třeba a neubrat 30%. A 

navíc jakkoliv bych chtěl, nechtěl tady vyzdvihovat mé zásluhy na manažerských funkcích 

v karate, víte tady jsou vychovávány několika oddíly kluci, kteří samozřejmě problémy taky 

dělají, ale především jsou to lidé, kteří se za spoluobčany dovedou svou technikou postavit. Já 

jsem se kdysi obrátil na ministra Grulich, zda-li by nebylo možné tyto lidi, tyto bojovníky 

nějakým způsobem motivovat ke službě k policii, ke studiu na různých specializovaných 

školách a víte co mi odpověděl? Že oni mají svých bojovníků svých dost. A jak to dopadlo 

vidíme, bojovníci nebojují a když bojují, musí odejít ze svých míst. Proto vás velmi prosím, 

bojujte, sežeňte si dalíky, vy tady máte třetí dan v karate, ten vás možná v koalici ochrání, ale 

moc vás prosím, jednejte ve shodě. Protože, a to je ten závěr, opravdu jste fungovali 

v minulosti spolu a nechtěl bych aby to dopadlo jako kreslený vtip, který jsem viděl v jednom 

časopise, kdy v rozbitém okně držel míč naštvaný chlap a dole stáli čtyři kluci, a jeden na 

druhého dokolečka ukazovali, kdo to kopl.  Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji a posledním přihlášeným je občan Marek Světnička.  

 

Marek SVĚTNIČKA, občan Havířova 

…………………………………. 

Dobrý den pane primátore, dámy a pánové dobrý den, dneska jsem měl možnost si spojit 

konkrétní osobu pana Szturce s živým člověkem. Přiznám se, v Havířově – Podlesí bydlím, 

jsem otec dvou synů a vím, že pan Szturc má taky dvě děti. Potkávám ho shodou okolností, 

nebo jeho manželku potkávám na hřišti pod soudem. Mohu vám říct, nebo garantovat, že na 

to prašné prostředí kde hodláte postavit dopravní hřiště, své děti rozhodně posílat nebudu. Jeví 

se mi to možná ještě nesmyslnější záležitost, jako postavit stadion, nebo tělocvičnu na 

žákovské ulici, kde se musí sjíždět děti svážet autobusem. Takže v době volného času tam 

rozhodně nepáchnu. Co jsem slyšel teďka důvody zástupců města, jsou t o důvody,  proč toto 

nejde změnit, jsou to důvody, že už 8 let se toto plánuje tam mít a že tam bude tato zóna. 

Rozhodně v nejprašnějším prostředí města Havířova, se mi tohle to nezdá nejvhodnější. Tak 

bych vás chtěl jenom vybídnout, aby jste se nebáli udělat i moudrá rozhodnutí která budou 

třeba jiná, než která zazněla v posledních osmi či více letech. Děkuji.    
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji a přihlášený je pan zastupitel Plawný. 

  

Bc. Marek PLAWNÝ, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 
Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat pane primátore, vy jste říkal, když moje kolegyně dávala 

návrh, že s tím nejde již nic dělat, vystupovali teď k tomu dva občané. Chtěl jsem se zeptat, to 

znamená, tam je výběrové řízení ukončeno, smlouvy jsou podepsané? Já se ptám, jinak moc 

nechápu, co chcete odpovídat lidem do 30 dnů písemně, tak to už jim řekněte rovnou s tím 

nejde nic dělat, to se udělalo v minulém volebním období.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Bych poprosil pan Basel bude vědět k tomu odpověď přesně, já vím, že byla ukončena ale 

nevím jestli jsou podepsané smlouvy. Tak dalece nevím. Předám slovo panu náměstku 

Burešovi.  

 

Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ANO) 

Smlouvy se podepisovaly v pátek.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže děkuji za vysvětlení, takže v tom případě už není cesty zpět. Protože nevidím nikoho 

dalšího přihlášeného do diskuse, do rozpravy. Já v tom případě rozpravu ukončuji a eviduji 

dva návrhy, jeden je od pana zastupitele Osmanczyka, který chtěl tabulky dodat. Ale teďka 

právě máme nějaký návrh od pana Osmanczyka. Můžu poprosit pana zastupitele, co měl 

přesně na myli tím.. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já jsem to prezentoval zcela jasně. Vrátit to, co jste tam vyhodili od sud. To znamená na té 

straně 199, 200 a plus na str. 201 bylo zapojení FVPA jen to,co jste vyhodili a přitom to tam 

původně bylo, tak to vraťte nazpátek. Nic víc. Já ještě dodám, že já chápu, že ten rozpočet je 

takový jaký je, protože my jsme už v září v zastupitelstvu pokud si pamatujete avizovali, že 

musí být úsporný, vzhledem k tomu, že dobíhají dotace atd. takže mě vadí toto a proto to 

navrhuju.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já ten návrh eviduji, ale protože zastupitelé nemají tyto tabulky u sebe, tak těžko hlasovat o 

něčem, co není na stole. Já se zeptám pana Andrýska, jestli nemá náhodou u sebe. Nemá… 

V tom případě mi nezbývá nejiného než přerušit schůzi, nafotit všechno zastupitelům a potom 

můžeme rozhodnout adekvátně, protože nemůžou zastupitelé hlasovat o něčem, o čem nemají 

tady v tuto chvíli ponětí. Vyhlašuji 30 min. přestávku.  

 

 

PŘESTÁVKA 

 
30 min. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže budeme pokračovat. Poprosím o prezenci. Děkuji, takže můžeme pokračovat. Dostali 

jste  všichni na stůl požadovaný materiál, který požadoval pan zastupitel Osmanczyk. hlásí se 

pan náměstek Vachtarčík. 

 

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

Tak prosím vás, já jednu věc ke schvalované případné tabulce, kterou jsem dostali k doplnění. 

Chci jenom říct, aby to tady zaznělo. Případné odsouhlasení této tabulky jako součást 

rozpočtu v podstatě zastupitelé souhlasí s plošným snížením dotace všem subjektům, které 

jsou tam jednotlivě vypsané o 5% ať je to ADRA, ať jsou to hasiči, Armáda spásy či 

hokejisté. To znamená, znovu opakuju to opatření, proč tady nechceme teď schvalovat těch 

20-30 řádků navíc je to, že nechceme krátit ty dotace plošně bez pohledu na jednotlivé 

subjekty.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu náměstkovi. Dál do rozpravy? Takže já končím a dávám hlasovat. Eviduji dva 

návrhy, poslední byl od pana zastupitele Osmanczyka, jsou to ty materiály, kvůli kterým byla 

přestávka. Takže prosím doplněné o bod C, dotace a příspěvky z výdajové části rozpočtu 

ostatní dotace a dary na rok 2015 dle upravené důvodové zprávy. Takže já dávám hlasovat o 

návrhu Ing. Osmanczyka. Hlasujeme o celém rozpočtu jako takovém. S návrhem pana Ing. 

Osmanczyka. To je o celém rozpočtu včetně návrhu pana Osmanczyka. Celý rozpočet a pak 

budeme hlasovat o druhém, o návrhu pana Ing. Martinka. Teďka hlasujeme o návrhu Ing. 

Osmanczyka ale jako o celku. Celý rozpočet. 

 

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

Ne, jestli mohu do toho vstoupit, budeme hlasovat pouze o návrhu pana Osmanczyka, aby se 

do rozpočtu doplnila tabulka, kterou jsme dostali na stůl. Nehlasujeme o celém rozpočtu. O 

návrhu rozpočtu budeme hlasovat potom až i po druhém návrhu a to je od pana Martinka.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já bych navrhoval hlasovat o celém rozpočtu, protože se může stát, že schválíme toto a 

neschválíme potom celý rozpočet. To může se stát jako jo. Že schválíme toto C, a pak se nám 

může stát, že neschválíme celek, jako rozpočet.  

 

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

Jestli můžu ještě jednou, hlasuje se vždycky o návrhu příslušném. Pan osmanczyk navrhoval 

doplnit do rozpočtu tabulku. Pokud projde bude doplněna a pak se bude doplněna. Pokud 

projde, bude změněno a pak se bude hlasovat o celém rozpočtu s těmito úpravami, které buď 

zastupitelstvo přijme, nebo nepřijme.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já vyhlašuji 5 minut přestávku na doporučení pana tajemníka.  

 

PŘESTÁVKA 

 
5 min. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Budeme pokračovat v jednání, prosím o prezenci. Děkuji. Budeme hlasovat o návrhu, tak jak 

jsem navrhl o celém rozpočtu. S pozměňovacím návrhem pana Ing. Osmanczyka. To znamená 

o bod C. technická pan Martinek.  

 

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

Byly podány nějaké návrhy a má se v pořadí opačném v jakém byly podány hlasovat o těch 

jednotlivých návrzích a následně o celém rozpočtu. Takto zní jednací řád.  

Tak jak to řekl pan náměstek Heczko. Nevím co je v tom za problém. Prostě tabulka akorát 

definuje číslo, které je v rozpočtu, kdykoliv následně můžete předložit změny, doplnění 

navýšení…. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan tajemník, jestli můžu poprosit.  

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník Magistrátu města Havířova 

Já se omlouvám, nerad do toho vstupuju. Nicméně, z jednacího řádu je zřejmé, je to článek 

10, bod 6: v případě, byly-li uplatněny návrhy, je povinen předsedající hlasovat tak, aby bylo 

nejdříve hlasováno o posledním protinávrhu a pak zpětně v pořadí, jak byly protinávrhy 

předkládány, až k původnímu předkládanému návrhu na usnesení o kterém se hlasuje 

nakonec. Je-li přijat protinávrh o dalších protinávrzích ani o původním návrhu usnesení se 

nehlasuje. Tak zní v této chvíli jednací řád. Ten výklad je velmi jednoduchý, v případě, že by 

se přijalo jakési doplnění jako protinávrh logicky by se nehlasovalo o původním návrhu 

usnesení, kterým byl rozpočet města. Takže já rozumím tomu, že není vůbec problém doplnit 

návrh usnesení o cokoliv. Tím pádem, pokud by byl přijat návrh pana Ing. Osmynczyka, 

schválilo by se rozdělení dotací těm 20 subjektům, schválil by se rozpočet města a tím by byl 

návrh vyřešen.  

 

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

Ale takto bychom nemohli v podstatě dávat žádné protinávrhy k rozpočtu. Tak k čemu to je 

potom ta diskuse.    

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník Magistrátu města Havířova 

No ono zrovna u toho rozpočtu je to takové docela problematické. Ale já si zase neumím 

představit, že by se schválilo třeba jenom tady ta jedna věta, která byla řečena. Dobře tabulku 

doplnit schválit dotace v podstatě a pak se může stát, že se neschválí rozpočet, jako takový.  

 

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

Ta tabulka pouze upřesňuje číslo v rozpočtu.  

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník Magistrátu města Havířova 

No ale to je přesně to, co říkám já.  

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 
Možná to řešíte moc složitě, pojďme hlasovat o tabulce doplnění, následně se pojďme vyjádřit 

k mému protinávrhu a následně pojďme hlasovat o rozpočtu. My určitě takto budeme 

postupovat. Nebudeme toto rozhodnutí zpochybňovat nijak. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Hlásí se pan radní Bělica.  

 

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

já se omlouvám, ale já vás docela dobře chápu, nicméně návrh a bod o kterém se jednalo byl 

rozpočet města, vy jste k němu dali dva pozměňovací návrhy a my nemůžeme hlasovat 

v rozporu s jednacím řádem. To znamená, já si myslím, že to, co řekl pan tajemník je zcela 

jasné, to znamená, že první hlasování je o návrhu pana Osmanczyka, potom případně v pořadí 

v jakém to je, ale bod ke kterému ta interpelace vedla je rozpočet města, takže my musíme ke 

každému hlasování schvalovat rozpočet města včetně pozměňovacích návrhů a na závěr třeba 

původní návrh rozpočtu. Děkuje. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan zastupitel Plawny. 

 

Bc. Marek PLAWNY, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 
Možná by bylo dobré, kdyby dámy pustily tu obrazovku, abychom se mohli přihlásit. 

Nicméně, zkusím to vyřešit. Pokud by s tím kolegové souhlasili. Jako první by se mohlo 

hlasovat – ZMH bere na vědomí jako přílohu tabulku č….. – a pak by se mohlo zvlášť 

hlasovat o rozpočtu. Nebylo by to nic proti ničemu. Zvlášť by se jako příloha schválila ta 

tabulka, buď by  to prošlo, nebo neprošlo…(připomínka mimo mikrofon), 

tak by jsme to museli schválit, to je úplně jedno. A samozřejmě potom návrh pana Martinka, 

že. 

 

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

Dámy a pánové, jako předseda klubu KSČM žádám o přestávku.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

5 minut 

 

PŘESTÁVKA 

 
5 min. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže budeme pokračovat v jednání. Takže budeme hlasovat o rozpočtu jako celku, 

s doplněním posledního návrhu Ing. Osmanczyka rozšířený o bod C. Technická, pan 

zastupitel Osmanczyk 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Prosím vás, proč z toho děláme divadlo?! Je tady můj návrh, ne schvalování rozpočtu, je tady 

můj návrh a je tady návrh pana Ing Martinka. V souladu, tak jak to četl pan tajemník od zadu 

se hlasuje. Poslední byl můj návrh, který se týká rozpočtu, pak je návrh Ing. Martinka, který 

se týká rozpočtu, jestliže neschválíme ani jeden, ani druhý, tak budeme hlasovat, stejně se 
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dostaneme a budeme hlasovat o rozpočtu. Já souhlasím s tím, co řekl pan náměstek Heczko, 

zkušený kozák. Opravdu, má pravdu. a já to tak beru. Jinak to bude porušení Jednacího řádu.  

Protože je to můj návrh o doplnění ne o rozpočtu, ale doplnění rozpočtu. Takže nemůžeme 

hlasovat o rozpočtu. V tom případě já odcházím a hlasovat nebudu. Zřejmé porušení 

jednacího řádu. Nevím co… je vás 26, dneska 25, tak z čeho máte obavu.  

 

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

Já bych reagoval. Z čeho máme obavu? Nemáme obavu z ničeho. M\ máme pouze strach 

z toho, že pokud nebudeme postupovat v souladu s jednacím řádem, můžete to po 

zastupitelstvu napadnout a může se stát, že to bude usnesení neplatné, protože jsme 

postupovali v rozporu s jednacím řádem. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan zastupitel Šlachta. 

 

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

Dáma a pánové dobrý den ještě jednou, prosím vás, to předsednictvo, vím, že jste moudří, ale 

poraďte mi. Já souhlasím s návrhem kolegy Osmanczyka, souhlasím s návrhem kolegy 

Martinka a nesouhlasím s rozpočtem. Tak mi řekněte, jak to mám odhlasovat. Můžete mi říct, 

poraďte mi, já jsem laik, já tu jsem teprve 5 let, poraďte mi, jak to mám odhlasovat. 

 

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

Pane Ing. já vám poradím. V případě prvního návrhu hlasovat pro, v případě druhého návrhu 

hlasovat pro, v případě, že by neprošly ty dva předchozí návrhy a budeme hlasovat o 

původním návrhu, hlasovat proti. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Tady  se hlásí pan zastupitel Masarovič.  

 

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

Dobrý den, bod č. 9 je rozpočet města Havířova. Navrhuji hlasovat o doplněném rozpočtu – 

návrh pana Osmanczyka, o doplněném rozpočtu města Havířova – návrh pana Martinka a pak 

o rozpočet města. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

No tak to se celou dobu tady snažím prezentovat. A je to stále odmítáno, dle jednacího řádu, 

mám to prokonzultované s panem tajemníkem, je to správný postup. Takže přistupme 

k hlasování. Technická, takže pán zastupitel Smrček. 

 

Ing. Petr SMRČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den vážené vedení města, vážené dámy a pánové, vážení hosté. Jestli jste nepochopili, 

tak pan Osmanczyk zastupitel, dal návrh usnesení, o kterém chce hlasovat. A o tom musíte 

hlasovat. Nemůžete hlasovat o jiném usnesení, než on navrhl. On navrhl doplnění přílohy o 

tabulku rozdělení dotací. Tak hlasujte o tomto prosím vás a potom můžete hlasovat o celém 

rozpočtu. A nevnucujte mu, abychom hlasovali o celém rozpočtu. Vždyť jeho návrh usnesení 

byl jiný. Nemůžete hlasovat o tom, co nenavrhl. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, já bych poprosil paní JUDr. Kochovou. No nezlobte se, je to vážné rozhodnutí a mám 

tady dva výklady, potřebuji vědět, abychom se rozhodli správně. 
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JUDr. Bohuslava KOCHOVÁ, vedoucí odboru právních služeb 

Dobrý den vážení zastupitelé, dochází k určité změna dosavadní praxe v hlasování na 

Zastupitelstvu města Havířova. Přečetl se pořádně jednací řád, bodem programu jednání je 

hlasování o rozpočtu města jako celku, to na věci nic nemění a v rámci hlasování o celém 

rozpočtu města jsou předkládány dílčí návrhy. Tedy k rozpočtu města má se přidat jedna 

tabulka. Hlasujeme o rozpočtu a jedné tabulce. Když neprojde tento návrh, je tady druhý 

protinávrh, hlasujeme zase o celém rozpočtu a jednom číselném doplnění. Pokud návrh 

neprojde, pořád shodně s nadpisem bodu programu, hlasujeme o původním návrhu celého 

rozpočtu. Stalo by se nám, že bychom o jedné části, třeba té tabulce, hlasovali 2x. ona by byla 

odsouhlasená v rámci odděleného hlasování a pak by se o ní hlasovalo, jako o celém rozpočtu.   

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji paní doktorko. Technická, opět pan zastupitel Martinek 

 

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

Pokud bysme neschválili ani jeden námi předložený návrh, tak skončíme u původního návrhu 

rozpočtu. Říkám to správně. Tak já nevím, čeho se bojíme. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Chceme, aby to bylo správně podle jednacího řádu.Budeme hlasovat tak, jak jsem navrhoval, 

o celém rozpočtu. Pan zastupitel Jantoš 

 

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

Dobrý den, prosím vás, přečtěte nám to usnesení, tam není o rozpočtu. tam je přece o něčem 

jiném. Nemůžete hlasovat dávat o něčem, co tam nebylo napsáno. Tam je něco napsáno. Byl 

dán papír a je usnesení. My hlasujeme o tom, co bylo napsáno na tom papíru. Nehlasujeme o 

celém tom… a na tom papíru není, že budeme hlasovat o celém rozpočtu. Jenom o té změně. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Teďka nerozumím, samozřejmě, že se na jednu stránku nevejde celé usnesení. Tak se můžeme 

posunovat a dostaneme se k tomu doplněnému návrhu pana Ing. Osmanczyka. Pan  Ing. 

Osmanczyk 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Chcete říct, že předcházející volební období jsem hlasovali špatně v takovýchto případech? 

Přece když byl nějaký návrh usnesení, třebas byly dotace, měnila se jedna položky, někdo 

navrhl změnit, tak se hlasovalo o té navržené akci, ne o celé dotaci se změnou. Je to úplně ten 

stejný případ. A já jsem neřekl, že chci, abychom hlasovali o ROZPOČTU včetně té tabulky, 

já jsem řekl, že navrhuji, aby rozpočet byl doplněn o tabulky. Citoval jsem str. 199, 200 a 201 

využití FVPA. A o tom jsem žádal hlasovat. O tom. Nic víc. Jestliže to neuděláte, porušujete 

řád jednací, bod 6. A nebojte se, že někdo něco zpochybní. Protože jsem si vědomi platnosti 

tohoto řádu.   

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan zastupitel Masarovič. 

 

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

Děkuji levé straně za podnětné podklady do diskuse, navrhuji doplnit do konce textu, usnesení 

je součást rozpočtu města. Děkuji. 
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Bc. Marek PLAWNY, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 
Při vší úctě, nejsem tedy obhájcem pan Ing. Osmanczyka, ale nemůže mu někdo vkládat do 

úst něco, co nedal. A při vší úctě k paní JUDr. Kochové, to co tady řekla, tak v momentě, kdy 

by ten první návrh prošel, s tou tabulkou, tak už bysme nemohli hlasovat o návrhu pana 

Martinka. logicky, protože by to už bylo celé schválené. Já to opravdu nechápu v čem je 

problém. Hlasujme o tabulce, Já vám garantuju, že ani jeden z nás, pokud budou ochotni 

kolegové, nezpochybníme to hlasování. Je vás tady 25, tak si to schválíte. Pro pána Jána. 

Sedíme tady půl hodiny, bavíme se o tabulce pořád… 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, samozřejmě mě, jako řídícího schůze mě dostáváte do složité situace, protože jsou 

tady dva výklady a každý tvrdí, že je ten správný. Takže těžko se mi teďka rozhoduje. právník 

tvrdí jednu věc, zastupitelé druhou věc, každý se opírá o nějaké rozhodnutí. Pan Bělica se 

hlásí. 

 

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

Já bych k tomu jenom dodal, že vedoucí právního odboru magistrátu zde sdělila stanovisko, 

pan tajemník sdělil stanovisko, tak je to pořád vracení se zpět.  Děkuji 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Technická paní Kožmínová. 

 

Ivana KOŽMÍNOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den, já jsem tu seděla předchozí čtyři roky a já se na to dívám z hlediska ženského. A 

my jsem to provdu čtyři roky dělali tak, jak se o tom zmínil pan Heczko, nebo pan 

Osmanczyk, nebo pan Martinek. Já teď nechápu, jestli jsem předchozí čtyři roky 

odsouhlašovali něco protiprávně, nebo něco co nemělo tak být?! Já se na to dívám to co jsem 

tu sledovala čtyři roky a to co se děje dneska.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

paní zastupitelka Tomaniecová 

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO) 

Dámy a pánové, já myslím, že jsem si dneska schválili program, na tom programu v bodě 9 je 

rozpočet města Havířova, tak nevím o čem se tady pořád bavíme. Takže hlasujme o rozpočtu 

doplněném o návrhu.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan zastupitel Šlachta. 

 

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

Prosím vás technická. strašně mě bolí už noha kvůli tomu. Já vám chcu jenom říct, že pokud 

náhodou to uděláme jak to uděláme a zpochybníme, náš klub zpochybní toto hlasování, může 

se stát, že se dostaneme do rozpočtového provizoria. Buďte tak hodní, radši dejte ještě 3 

hodiny přestávku, ujasněte si to a budeme potom hlasovat.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Samozřejmě já se opírám o stanovisko právního oddělení vedoucí i pana tajemníka a teďka 

těžko, je na mé hlavě, abych rozhodl. pan zastupitel Gongol 
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Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Bude to nezvyklé asi, ale já bych poprosil oba dva předkladatele aby byli vstřícní a stáhli oba 

dva návrhy. Prostě, všem nám je jasné, že při té skladbě našich hlasů tyto návrhy neprojdou a 

nám přece jde o to, abychom se pohli dopředu. Já vás žádám o vstřícnost a myslím si, že 

bychom tímto elegantně dostali podle jednacího řádu. Jestli ne, záleží to na vás. Děkuje. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan zastupitel Martinek  

 

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

Poprosím o 15 min. přestávku 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji. Souhlasím. 

 

 

PŘESTÁVKA 

 
15 min. 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

O slovo se hlásí pan náměstek Heczko. 

 

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

Dámy a pánové, ta přestávka sloužila k tomu, že jsme si ujasnili ještě některé věci. S tím že 

abychom pokročili dál předkládám jako předkladatel návrh tohoto postupu. Nejdříve budeme 

hlasovat o doplnění o tabulku, to co navrhl pan Ing. Osmanczyk, samostatně. A o druhém 

návrhu, který předložil pan Martinek, budeme, protože to už mění parametry rozpočtu, 

budeme hlasovat společně s návrhem rozpočtu.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Vidím, že nikdo se nehlásí, takže souhlas. Takže budeme hlasovat o návrhu pana Ing. 

Osmanczyka. 

 
 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. Zdeňka Osmanczyka: 
Pro:                            15 

Proti:                          24 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo přijato. Bylo neschváleno a teď budeme hlasovat o návrhu pana Ing. 

Martinka, teď už jako o celku, celém rozpočtu. Prosím zobrazit 

 

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

to je návrh - OSTATNÍ DOTACE A DARY VE VÝŠI 36 190 tis. Kč 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím o hlasování. 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. Jiřího Martinka: 
Pro:                            15 

Proti:                          24 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

A teď budeme hlasovat o původním návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2015.  

Prosím o hlasování.  

 

 

 

Hlasování o původním návrhu: 
Pro:                            25 

Proti:                          15 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                         Zastupitelstvo města Havířova 

s c h v a l u j e 

A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2015 

1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4) 1 544 075,00 tis. Kč 

z toho: tř. 1 – daňové příjmy 896 778,00 tis. Kč 

 tř. 2 – nedaňové příjmy 22 256,00 tis. Kč 

 tř. 3 – kapitálové příjmy 4 500,00 tis. Kč 

 tř. 4 – přijaté transfery 620 541,00 tis. Kč 

2) Výdaje celkem (a/ + b/) 1 430 883,00 tis. Kč 

a/ výdaje organizačních jednotek MMH 1 155 180,00 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 780,00 tis. Kč 
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 odbor školství a kultury 35 293,00 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 240,00 tis. Kč 

 stavební a silniční správní úřad 40,00 tis. Kč 

 odbor organizační 209 000,00 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 13 822,00 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 255 625,00 tis. Kč 

 odbor investiční výstavby 149 723,00 tis. Kč 

 odbor správy majetku 19 395,00 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 73 000,00 tis. Kč 

 odbor ekonomický 381 562,00 tis. Kč 

 oddělení strategického rozvoje 3 700,00 tis. Kč 

 kancelář primátora 13 000,00 tis. Kč 

b/ příspěvky a dotace organizacím 275 703,00 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova 705,00 tis. Kč 

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

 MŠ ČSA 834,00 tis. Kč  

 MŠ E. Holuba 975,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 885,00 tis. Kč 

 MŠ Kosmonautů 780,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 340,00 tis. Kč 

 MŠ Mládí 965,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská 1 570,00 tis. Kč 

 MŠ Okružní 720,00 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 300,00 tis. Kč 

 MŠ Přímá 930,00 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 765,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 790,00 tis. Kč 

 MŠ Resslova 650,00 tis. Kč 

 MŠ Sukova 730,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 700,00 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 540,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 845,00 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 560,00 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 3 555,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 2 325,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 280,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 580,00 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 3 240,00 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 2 050,00 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 705,00 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 2 780,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 3 300,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 3 370,00 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 3 070,00 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 5 450,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 775,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 930,00 tis. Kč 

 ZŠ Školní 2 500,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 090,00 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 4 038,00 tis. Kč 
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 ASTERIX – Středisko volného času 

Havířov 
2 090,00 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 33 623,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 18 252,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 43 000,00 tis. Kč 

 SANTÉ – Centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb 

Havířov 

11 715,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 30 606,00 tis. Kč 

 Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov 
32 188,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 32 737,00 tis. Kč 

3) Financování celkem - 113 192,00 tis.Kč 

z toho: uhrazené splátky dlouhodobých 

přijatých půjčených prostředků 

-144 384,00 tis. Kč 

 změna stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech 

+31 192,00 tis. Kč 

B. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje, Fondu nájemního bydlení, Fondu rozvoje  
     hospodářských aktivit, Fondu životního prostředí, Fondu veřejně  
     prospěšných aktivit, Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob  
     a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, Sociálního  
     fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2015, dle důvodové zprávy.  
u k l á d á 
Radě města Havířova 
zapracovat, po zjištění skutečné výše výsledku hospodaření města Havířova  
za rok 2014, do rozpočtu města Havířova na rok 2015 jeho částečné zapojení. 

b e r e   n a   v ě d o m í 
rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2015 dle důvodové zprávy. 
 

                                              usn.č. 21/2ZM/2014 
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22/2ZM/2014 

12:17hod. 

10. Záměr prodeje pozemků k.ú. Dolní Suchá 
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku         

                    Zlatuše Javorská, referent odboru správy majetku  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2759/7, ost.komunikace o výměře cca 2 632 m
2  

a pozemku  parc.č. 2759/8, ost. komunikace o výměře 55 m
2
, celkem cca 2 687 m

2
,  

vše v kat. území Dolní Suchá  

společnosti Mölnlycke Health Care ProducerePak s.r.o. se sídlem Karviná – Nové Město,  

Na Novém poli 382/1, IČO 02948231 za účelem výstavby průmyslového závodu pro výrobu 

zákaznických setů 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

 

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

Já bych měl několi slov d tomuto materiálu. Především chci říci, že jsem potěšen tím, že se už 

našel nějaký zájemce a že průmyslová zóna začíná být v povědomí našich podnikatelů známa. 

Vím, že se jedná pouze o záměr prodeje, ale i  ten materiál, který jsme dostali, by měl mít 

nějakou vypovídající schopnost. Podle mého názoru ten materiál a trošku znám tu lokalitu 

dukelskou, je podle mého názoru trošku podceněn a já bych poprosil předkladatele pro příště 

abychom tam dostali třeba geometrický plán, podle kterého bychom se mohli orientovat, jak 

ty plochy tam budou postupně využívány. Zatím, to co jsme dostali, mě tuto možnost nedává. 

Doporučuji, abychom pro příště, když se bude jednat o skutečný prodej, abychom si s tím 

materiálem trošku pohráli. Jinak chci upozornit na to, Ti, kteří budou dělat patřičnou smlouvu 

pro prodej tohoto pozemku, aby byli pozorni, abychom nedopadli tak, jak jsme dopadli se 

zelenými kaskádami. Prostě vím, že před asi 7 lety jsme měli velkou diskusi co s tímto 

pozemkem a dneska to vypadá tak, že možná město přijde i o nějaké prostředky. Chci 

upozornit i náš odbor právní, aby se touto otázkou opravdu pečlivě zabýval, protože můžeme 

narazit  i na nepoctivé zájemce, kteří by nás třeba pak blokovali v tom využití tohoto 

pozemku. Děkuji 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Také děkuji, hlásí se pan náměstek Heczko.  



 
Zápis z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

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

Byl jsem vyzván, abych dbal příště, při předkládání tohoto materiálu o nějaké lepší 

podkladové materiály, zejména to území areálu Dukla. Čili to mohu slíbit, počítáme s tím,  

že bychom se vrátili k prodeji už na lednovén zastupitelstvu, půjde to samozřejmě i do 

rozvojové komise, takže tam ty podklady, zejména se jedná o ty mapové podklady. Budou 

přesnější a nožná i jinak vyznačené plochy, které jsou určeny k prodeji. Jinak k návrhu 

smlouvy. I o tom bude jednat zastupitelstvo, protože vždy schvaluje základní podmínky  

a požadavky na kupujícího, ty pak musí být zakomponovány i do smlouvy o prodeji, takže 

každý zastupitel pak bude mít možnost v rámci diskuse o prodeji doplnit případně upravit 

návrhy, co by mělo ve smlouvách být. U společnosti Molnlycke, která je, která působí  

už delší dobu v areálu v Karviné o tom víme, ale samozřejmě je důležité, aby byly naplněny 

parametry, za jakých chce pozemky koupit.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, nikdo se už nehlásí do rozpravy, takže rozpravu končím a dávám hlasovat o návrhu 

usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 22/2ZM/2014 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

23/2ZM/2014 

12:18:hod. 

11. Záměr prodeje pozemků parc.č. 1451/3 a parc.č. 1452/11, k.ú. Šumbark 
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku           

                    Zlatuše Javorská, referent odboru správy majetku          

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

   

záměr prodeje pozemků parc.č. 1451/3, zahrada o výměře 81 m
2
 a parc.č. 1452/11, ost. plocha 

o výměře 124 m
2
, kat. území Šumbark  

manželům Vavřík Jiří a Vavříková Marie, oba bytem …………………………………. 

k již užívané zahradě, k odstavné ploše a příjezdu do garáže 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 23/2ZM/2014 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

24/2ZM/2014 

12:19hod. 

12.  Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3668, k.ú. Havířov-město 
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku  

                    Bohdana Chlebková, referent odboru správy majetku 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

n e s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 3668, ostatní plocha zeleň o výměře cca 150 m
2
,  

k.ú. Havířov - město, paní Evě Kostyánové, bytem ………………………………….,  

za účelem prodloužení zahrady  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, takže končím rozpravu a nechám 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 24/2ZM/2014 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

25/2ZM/2014 

12:22hod. 

13. Prodej pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice 
                 

   

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku              

                    Bohdana Chlebková, referent odboru správy majetku 

                               

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

prodej pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 350 m
2
, paní Evě 

Slawinské, bytem …………………………………., za účelem zahrady  

u rodinného domu za cenu dle znaleckého posudku ve výši 161.810,-Kč (tj. cca 462,-Kč/m
2
)
 

+1.700,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 163.510,-Kč 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy 

 

                                                                                                                     Z: vedoucí OSM 

                                                                                                                     T: 31.3. 2015 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu. Pan náměstek Vachtarčík. 

 

Bc. Daniel VACHTARČÍK, náměstek pro sociální rozvoj 

Vzhledem k okolnostem, které se objevily až po radě města 19.11. kdy jsme tento materiál 

schvalovali, nebo doporučovali ke schválení, tak na konci důvodové zprávy najdete 

aktualizovaný doplněk ke znaleckému posudku, který byl dodán na OSM . 27.11., kde byla 

zohledněna určitá situace, která nabyla zaznamenána před tím. Tak na základě tohohle 

doplňku navrhuji, aby v návrhu usnesení se změnila prodejní cena na 156 540,- Kč a plus 

znalecký posudek. To znamená výsledná cena 158 240,- Kč.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji, poprosil bych pana náměstka ještě jednou ať to můžou zapsat na tabuli. 

Technická pan zastupitel Šimek. 
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Mgr. Rudolf ŠIMEK,  člen Zastupitelstva města Havířova (HpH)  

A aby to bylo zcela, tak se tam musí změnit i ta sazba za m
2 
447,- Kč. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, počkáme, až se nám to zobrazí na tabuli, pokud nemá nikdo jiné připomínky tak 

končím rozpravu a nechám hlasovat o upraveném usnesení. 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        1 

Zdržel se:                    3 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

s c h v a l u j e  

prodej pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 350 m
2
, 

paní Evě Slawinské, bytem ………………………., za účelem zahrady u 

rodinného domu za cenu dle znaleckého posudku ve výši 156.540,-Kč (tj. cca 

447,-Kč/m
2
)
 
+1.700,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 158.240,-

Kč 

p o v ě ř u j e 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 

podpisem kupní smlouvy 

                                                                                           Z: vedoucí OSM 

                                                                                           T: 31.3.2015 

 

usn.č. 25/2ZM/2014 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

26/2ZM/2014 

12:23hod. 

14. Prodej pozemků společnosti Kulig a.s., k.ú. Havířov-město      
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku             

                    Zlatuše Javorská, referent odboru správy majetku  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

prodej pozemku parc.č. 925/2 o výměře 7 m
2
 a pozemku parc.č. 1169/2  

o výměře 3 m
2
,  kat. území Havířov-město

 

společnosti Kulig a.s., se sídlem Frýdek-Místek, U Staré pošty 53, IČO 27830420,  

pod objektem prodejních a restauračních prostor , a to  za  tržní cenu dle znaleckého posudku  

ve výši  17 050,- Kč  (tj.  cca  1 705,-  Kč/m
2
) + 3 509,- Kč za zpracování znaleckého posudku 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

 

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 

                                                                                                      T:  30.6.2015 
 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 26/2ZM/2014 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

27/2ZM/2014 

12:23hod. 

15. Prodeje pozemků pod stavbami garáží, k.ú. Bludovice     
  

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku            

                    Zlatuše Javorská, referent odboru správy majetku 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

1. prodej pozemku parc.č. 3014/21, kat. území Bludovice o výměře 8 m
2 

    panu Miroslavu Třineckému, bytem …………………………………., pod již postavenou     

    garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5 811,- Kč (tj. cca 726,40 Kč/m
2
)         

 

2. prodej pozemku parc.č. 3014/20, kat. území Bludovice o výměře 4 m
2 

    manželům Ing. Ladislavu Hrabcovi, Ph.D. a Ivetě Hrabcové, oba bytem ……………… 

pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku  

    ve výši 2 906,- Kč (tj. cca 726,40 Kč/m
2
)   

 

3. prodej pozemku parc.č. 3014/17, kat.území Bludovice o výměře 4 m
2
 

    panu Stanislavu Ubíkovi, bytem ……………………………….., pod již postavenou  

    garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2 906,- Kč (tj. cca 726,40 Kč/m
2
)  

 

4. prodej pozemku parc.č. 3014/16, kat.území Bludovice o výměře 3 m
2
 

    manželům Ing. Janu Melenovi, bytem ………………………………. a paní  

    Ing. Marii Melenové, bytem …………………………………………..,   

    pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2 179,- Kč  

    (tj. cca 726,40 Kč/m
2
)    

 

5. prodej pozemku parc.č. 3014/22, kat.území Bludovice o výměře 4 m
2
 

    manželům Ladislavu Volnému a Soně Volné, bytem ………………………………….. 

    pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého  

    posudku ve výši 2 906,- Kč (tj. cca 726,40 Kč/m
2
 )   

 

6. prodej pozemku parc.č. 3014/23, kat.území Bludovice o výměře 4 m
2
 

    manželům Vlastimilu Viazanicovi a Zdeňce Viazanicové, bytem ……………………….,  

    pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku  

    ve výši 2 906,- Kč (tj. cca 726,40 Kč/m
2
)   

 

7. prodej pozemku parc.č. 3014/24, kat.území Bludovice o výměře 1 m
2
 

    paní Mileně Viazanicové, bytem …………………………………………………., pod již  

    postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 726,- Kč (tj. cca 726,40 Kč/m
2
)   
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Zastupitelstva města Havířova 
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p o v ě ř u j e  

 

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

kupních smluv 

 

                                                                                                       Z: vedoucí OSM 

                                                                                                        T:  30.6.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 27/2ZM/2014 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

28/2ZM/2014 

12:28hod. 

16. Převod pozemků Moravskoslezskému kraji  
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku              

                    Zlatuše Javorská, referent odboru správy majetku   

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

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

301 m
2
 a pozemku parc.č. 1214/6 o výměře 81 m

2
, vše zastavěná plocha v kat. území 

Šumbark, pod stavbou krytého bazénu Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 

2771/117, IČO 70890692 za cenu dle vyhlášky ve výši 162 620,- Kč (tj. cca 365,43 Kč/m² ) 

 

2. převod pozemku parc.č. 524/68 zastavěná plocha o výměře 3 001 m
2
 v kat.  

území Bludovice pod budovou Základní umělecké školy Leoše Janáčka 

Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, IČO 70890692 za cenu  

dle vyhlášky ve výši 1 096 660,- Kč (tj. cca 365,43 Kč/m²) 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy o převodu pozemků 

                                                                                                    

                                                                                                       Z: vedoucí OSM 

                                                                                                        T: 30.6.2015 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan náměstek Heczko, prosím.  

 

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

Dámy a pánové, tento materiál je připraven na požadavek Moravskoslezského kraje, abychom 

dali do pořádku pozemky i pod stavbami, které pozemky jsou v našem vlastnictví, stavby jsou 

ve vlastnictví  Moravskoslezského kraje, konkrétně se jedná o bazén na Šumbarku a o ZUŠ 

Leoše Janáčka v Havířově. Tento materiál je připravován ve verzi, kdy se nebude jednat o 

neúplatný převod, čili darování, ale o úplatný převod, protože vycházíme z obdobného 

materiálu, který jsme, nebo z obdobného případu, kdy tuším, že před třemi roky nám 

Moravskoslezský kraj převedl část pozemku  ZŠ Mánesova darem a zastavěné pozemky jsme 

kupovali za tržní cenu. Ta tržní cena byla stanovena z toho důvodu, že v době, kdy jsme tento 

převod realizovali, tak jsme neznali budoucí využití ZŠ Mánesova a nemohli jsme deklarovat 

Moravskoslezskému kraji, že to nebude ke komerčním účelům. ZŠ nepotřebujeme a jiné 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

využití se uvažovalo o malometrážních bytech o LDN o sociálních službách, případně o 

jiných záležitostech a vždy to souviselo i s komerční záležitostí. Proto jsme tento objekt 

koupili za tržní cenu, která byla v té době cirka 14,5 mil. Kč snížena o převáděnou tělocvičnu, 

která byla ohodnocena ve výši 2 mil. Kč. Z toho důvodu taky jsme přistoupili k přípravě toho 

materiálu, vidíte v důvodové zprávě, kolik bylo variant realizace toho převodu od darování až 

po max. cenu, že všechny pozemky bychom prodávali za tržní ohodnocení. Vzhledem k tomu, 

že jsme dostali darem školní hřiště, které ovšem nesmí být komerčně využito ani nesmí být 

prodáno k jiným účelům, než je ve smlouvě uvedeno, to je vzdělávání sport, kultura, veřejná 

správa, bezpečnost pod sankcí 10 mil. Kč,  

a to platí po dobu 10 let. Proto jsme přistoupili to co jsem naznačil i k prodeji těchto pozemků 

pod ZUŠ LJ i pod bazénem na Šumbarku za minimální cenu, to je podle vyhlášky. Z toho 

důvodu bylo vedeno jednání ještě i s krajským úřadem konkrétně v pátek jsme vedli jednání u 

náměstka hejtmana Ing. Strachoně, za účasti příslušných odborných pracovníků krajského 

úřadu a byli jsme požádáni, abych zde předložil návrh na ZMH, zda by tyto pozemky mohly 

být převedeny bezúplatně, čili darováním a což jsme při tomto jednání nepotvrdili. A dále 

jsme byli požádáni v tomto případě, kdyby to mělo být tímto podle tohoto návrhu usnesení, 

zda by ještě nebyl prostor na další jednání, to by znamenalo tento materiál odložit, případně 

do lednového nebo březnového ZMH. Jsem povinován vás o tomto informovat, že takový 

požadavek kraje byl, čili nechám na rozhodnutí ZMH, zda potvrdíme ten návrh usnesení, 

který zde je uveden, nebo odložíme materiál k dalšímu jednání s krajským úřadem.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu náměstkovi, hlásí se někdo další do rozpravy? Nikdo se nehlásí, takže rozpravu 

končím a dávám hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 28/2ZM/2014 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

29/2ZM/2014 

12:30hod. 

17. Zrušení usnesení - prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2538/1  

      a budovy č. p. 144, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47,  

      Havířov-Životice 
           

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval:  JUDr. Iva Burianová, vedoucí oboru správy majetku  

                     Květoslava Dudová, referent odboru správy majetku 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení ZMH ze dne 7. 4. 2014 č.  1109/25ZM/2014 ve věci prodeje nemovité věci  

- pozemku parc. č. 2538/1 a budovy č. p. 144, k.ú. Bludovice, spol. BRISK Corporation s.r.o., 

IČ: 02570424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní zastupitelka Zedníková. 

 

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

Dobrý den, já se chci jenom zeptat, jestli je nějaká představa, co bude s tím objektem dál. 

 

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

Pokud schválíme zrušení tohoto prodeje, bude vyhlášen nový obecný záměr prodeje tohoto 

objektu, případně pronájmu. Protože nikdy jsem se nebránili ani pronájmu tohoto objektu. Ale 

bude udělán nový znalecký posudek, protože původní, který byl, z roku tuším 2002, dochází 

vždy každoročně k úpravám těchto předpisů, podle kterých se stanovují ceny znaleckým 

posudkem, proto tuto cenu budeme aktualizovat.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, do rozpravy se nikdo další nehlásí, takže rozpravu končím a dávám hlasovat o návrhu 

usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 29/2ZM/2014 
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30/2ZM/2014 

12:31hod. 

18. Výkup pozemku v k.ú. Bludovice – paní Lucie Hálková 
            

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku            

                    Zlatuše Javorská, referent odboru správy majetku          

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e  

 

výkup  pozemku parc.č. 1270/1, orná půda o výměře 4 305 m
2
, kat. území Bludovice 

od paní Lucie Hálkové, bytem ………………………………….,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 30/2ZM/2014 

 



 
Zápis z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
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31/2ZM/2014 

12:32hod. 

19. Výkup pozemků k. ú. Bludovice, parc. č. 912/4 a 916/4,  část ul. Luční      
    

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku      

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku  

                    Ilona Krainová, referent odboru správy majetku 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  
 

výkup pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 912/4, vodní plocha, o výměře 313 m
2
,   

a parc. č. 916/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 682 m
2
,  zastavěných  

zpevněnou a nezpevněnou částí místní komunikace ul. Luční,   

prodávající: manž. Ing. Václav Kantor a Marie Kantorová, bytem ……………………………                           

kupní cena: dle znaleckého posudku, a to za zpevněnou část o výměře 838 m
2
 kupní cenu  

332,25 Kč/m
2
, tj. 278.426,- Kč, za nezpevněnou část o výměře 157 m

2
,  

kupní cenu 282,41 Kč/m
2
, tj.  44.338,-Kč, kupní cena činí celkem 322.764,-Kč.                              

 

p o v ě ř u j e 

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

smlouvy.  

 

                                                                                                                      Z: vedoucí OSM 

                                                                                                                      T: 30.4.2015 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 31/2ZM/2014 

 



 
Zápis z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
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32/2ZM/2014 

12:33hod. 

20. Výkup pozemku, k.ú. Bludovice – p. Miloš Riegr a Ladislav Riegr             
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku             

                    Zlatuše Javorská, referent odboru správy majetku                                                             

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

výkup pozemku parc.č. 2995/15, ost. plocha, ost. komunikace o celkové výměře  

144 m
2
,  kat. území Bludovice, na kterém se nachází část místní komunikace U Stadionu  

od spoluvlastníků: 

pana Miloše Riegra, bytem ……………………….., podíl ve výši 1/6 

pana Ladislava Riegra, bytem …………………………………………., podíl ve výši 1/3 

za cenu dle znaleckého posudku ve výši 23 922,- Kč (tj. 332,25 Kč/m
2
) 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

kupní smlouvy 

 

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 

                                                                                                        T: 30.6.2015 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 32/2ZM/2014 
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33/2ZM/2014 

12:34hod. 

21. Výkup pozemku parc.č. 1360, k. ú. Bludovice, lokalita U Stružníku   
           

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku              

                    Zlatuše Javorská, referent odboru správy majetku   

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

n e s c h v a l u j e  

  

výkup  pozemku  parc. č. 1360, k.ú. Bludovice, o výměře 2 656 m
2
, včetně částečného 

zpevnění, užívaného jako účelová komunikace v lokalitě U Stružníku,  

od spoluvlastníků Ing. Michala Koláře, bytem …………………………….  

a pana Martina Balona, bytem …………………………………., za cenu dle znaleckého 

posudku ve výši 221,50 Kč/m
2
, tj. za kupní cenu celkem 588 304,- Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 33/2ZM/2014 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

34/2ZM/2014 

12:34hod. 

22. Vypořádání dokončených stok v rámci stavby  

       „Odkanalizování Havířova  - městská část Dolní Datyně“ III. část 
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku        

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku  

                    Bohdana Chlebková, referent odboru správy majetku 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

dle geometrického plánu č. 3439 – 141/2014, zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě 

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

oprávněného statutárního města Havířova, v rozsahu dle geometrického zaměření,  

 k pozemkům povinných a v hodnotách pozemkových služebností níže uvedených: 

 

1. k.ú. Šenov u Ostravy, parc.č. 4368 a parc.č. 4369, v celkovém rozsahu dle GP 110 m
2
,     

    včetně ochranného pásma 

    povinný: Helena Robenková, …………………………. 

    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2 
tj. 125,-Kč x 110 = 13.750,-Kč 

 

2. k.ú. Šenov u Ostravy, parc.č. 4373, v rozsahu dle GP 230 m
2
, včetně ochranného pásma 

    povinný: Jindřiška Guňková, …………………………………. 

    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2 
tj. 125,-Kč x 230 = 28.750,-Kč 

 

3. k.ú. Šenov u Ostravy, parc.č. 4376, v rozsahu dle GP 265 m
2
, včetně ochranného pásma 

    povinný: Libor Kostial, …………………………………… 

    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2 
tj. 125,-Kč x 265 = 33.125,-Kč 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

k bodu 1 -  3 

 

                                                                                                     Z: vedoucí OSM 

                                                                                                     T: 30.6.2015 
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Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 34/2ZM/2014 
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35/2ZM/2014 

12:35hod. 

23. Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Splašková kanalizace  

      Skleníky Havířov“      
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku  

                    Helena Kroužilová, referent odboru správy majetku  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

r u š í 

 

část usnesení ZMH ze dne 7. 4. 2014 č. 1127/25ZM/2014, bod 2.  

 

s c h v a l u j e 

 

v rámci stavby č. 12022 „Splašková kanalizace Skleníky Havířov“ zřízení pozemkové 

služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení a provozování potrubního mostu a splaškové 

kanalizace umístěné na pozemku vlastníka Povodí Odry, statní podnik, Varenská 49, Ostrava 

– Moravská Ostrava, IČ: 708 90 021, parc.č. 2742/1 – vodní plocha v k.ú. Dolní Suchá, 

v rozsahu 67 m², včetně ochranného pásma, za jednorázovou úhradu dle ceníku služeb a 

výkonů Povodí Odry, státní podnik, platného v době uzavření smlouvy, ve prospěch 

statutárního města Havířova, v rozsahu dle GP č. 1174 - 103/2013.  

Výše jednorázové náhrady pro rok 2014 činí 150,-Kč/m
2
, celkem 10.050,- Kč + DPH    

 

p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy.  

 

                                                                                                                        Z: vedoucí OSM 

                                                                                                                        T: 31.3.2015 
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Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 35/2ZM/2014 
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36/2ZM/2014 

12:36hod. 

24. Majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb v k.ú. Prostřední Suchá,    

      dotčených výstavbou obchodního centra Globus    
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku       

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku  

                    Helena Kroužilová, referent odboru správy majetku 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 

rozšíření přijetí daru pozemků v k.ú. Prostřední Suchá, do majetku města,  

včetně staveb komunikací, chodníků a navazující zeleně, umístěných na pozemcích  

parc. č. 2206/59, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 84 m
2
 

parc. č. 2206/60, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m
2
 

parc. č. 2206/77, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 301 m
2 

parc. č. 2206/78, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 358 m
2
 

parc. č. 2206/79, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 118 m
2
 

parc. č. 2663/3, ostatní plocha, zeleň, o výměře 305 m
2 

parc. č. 2663/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 163 m
2
 

parc. č. 2663/20, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 44 m
2
 

parc. č. 2663/21, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6 m
2
 

parc. č. 2663/22, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 55 m
2
 

parc. č. 2663/23, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 50 m
2
 

parc. č. 2663/26, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 m
2
 

a vybudovaných v rámci výstavby obchodního centra Globus, jejímž investorem je dárce:  

Praha West Investment k. s., se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha Čakovice,  

IČ: 256 72 096  
 

p o v ě ř u j e 
 

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

darovací smlouvy. 

                                                                                                                    Z: vedoucí OSM 

                                                                                                                    T: 31.3.2015      
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zápis z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 36/2ZM/2014 
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37/2ZM/2014 

12:37hod. 

25. Změna smluvního vztahu pro účely stavby „1. etapa cyklostezek –  

      stavba 1./01 Havířov – Žermanická přehrada“   
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku        

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku  

                    Helena Kroužilová, referent odboru správy majetku      

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

r u š í  

 

část usnesení ZMH č. 1253/27ZM/2014 ze dne 22.9.2014,  v bodě 3., kterým byl schválen 

výkup části pozemku parc. č. 4407 k.ú. Havířov-město,  

ve vlastnictví Michala Przeczka, bytem ……………………………………….. 

 

s c h v a l u j e 

 

pro účely stavby č. 4002 „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov – Žermanická  

přehrada“, zřízení věcného břemene – služebnosti stezky pro pěší a cyklisty a právo provést  

stavbu na pozemku parc. č. 4407 k.ú. Havířov-město, v rozsahu dle zaměření dokončené 

stavby   

vlastník - povinný: Michal Przeczek, bytem …………………………… 

hodnota služebnosti: bude dle požadavku povinného stanovena dle znaleckého posudku 

platného v době uzavření smlouvy 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy.  

 

                                                                                                                     Z: vedoucí OSM 

                                                                                                                     T: 31.1.2015          
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 37/2ZM/2014 
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38/2ZM/2014 

12:38hod. 

26. Vyřazení majetku ve správě organizačního odboru             
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku  

                   Jana Šebestová, referent odboru správy majetku                                     

                                     

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

vyřazení neupotřebitelné kombinované trouby LAINOX, inventární číslo 600202200036, rok 

výroby 1998, výrobní číslo 006900898HACZLXAB, kupní cena 578 180,20 Kč, zůstatková 

cena 28 908,51 Kč, pořízené pro potřebu Restaurace Radnice  

 

                                                                                                      Z: vedoucí ORG 

                                                                                                      T: 31. 12. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 38/2ZM/2014 
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39/2ZM/2014 

12:39hod. 

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

      a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních  

      škol  
              

 

Předkládá:   Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj  

Zpracoval:   Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury   

           Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit  

                      Lucie Gorecká, DiS., referent oddělení dotací a volnočasových aktivit 

 

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

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

    na rok 2014 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti na    

    mimosportovní kroužky za VI., IX. – XII. měsíc roku 2014 určené na odměny vedoucím  

    sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a to takto: 

         

14 880,- Kč Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace, 

  IČ 13 64 42 97 

  z toho: 14 880,- Kč sportovní kroužky, 

   

   5 920,- Kč Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, 

                        příspěvková organizace, IČ 68 32 12 61 

  z toho:  5 920,- Kč  sportovní kroužky, 

   

22 480,- Kč     Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace,  

IČ 13 64 42 71 

  z toho:   4 480,- Kč sportovní kroužky, 

   18 000,- Kč mimosportovní kroužky, 

    

   6 480,- Kč  Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2, příspěvková organizace, 

 IČ 62 33 15 58 

   z toho: 6 480,- Kč mimosportovní kroužky. 

        

2. uzavření smluv o poskytnutí dotací s příjemci 

          Z: vedoucí OŠK 

T: prosinec 2014 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 39/2ZM/2014 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

40/2ZM/2014 

12:40hod. 

28. Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014  

      v rozpočtu odboru školství a kultury 
               

 

Předkládá:  Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj  

Zpracoval:  Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury  

                     Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení školství   

                     Alena Poláčková, referent odboru školství a kultury  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014 z rozpočtu odboru školství  

a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám v celkové výši 

392.760,- Kč takto: 

 

  5.920,- Kč Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková  

organizace (IČ  70 95 81 22) 

- v tom:    5.920,- Kč ………odměny vedoucím sportovních  

                                                        a mimosportovních kroužků  

 

16.480,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká, příspěvková  

organizace (IČ  48 80 52 89) 

- v tom: 16.480,- Kč ……….odměny vedoucím sportovních  

                                                         a mimosportovních kroužků  

 

10.000,- Kč    Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  

                       (IČ  48 80 55 13) 

- v tom:             6.000,- Kč ………..odměny vedoucím sportovních  

                                                          a mimosportovních kroužků  

                                      4.000,- Kč ………. Havířovská liga - za umístění (2. místo) 

 

  9.200,- Kč   Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná  

            (IČ  62 33 12 21) 

                      - v tom:                9.200,- Kč ………..odměny vedoucím sportovních  

                                                            a mimosportovních kroužků  

 

  5.120,- Kč   Základní škola Havířov - Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  

                       (IČ  61 98 87 23) 

            - v tom:    5.120,- Kč ……….odměny vedoucím sportovních  

                                                         a mimosportovních kroužků  
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22.440,- Kč   Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  

                       (IČ  48 80 54 24) 

           - v tom: 19.440,- Kč ……….odměny vedoucím sportovních  

                                                         a mimosportovních kroužků  

                                     3.000,- Kč ………. Havířovská liga - za umístění (3. místo) 

 

   3.520,- Kč   Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

                       okres Karviná 

                       (IČ  61 98 86 00) 

                        - v tom:   3.520,- Kč ………...odměny vedoucím sportovních  

                                                           a mimosportovních kroužků  

 

   8.800,- Kč   Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková  

organizace (IČ  62 33 12 48) 

- v tom:   2.800,- Kč ……..…..odměny vedoucím sportovních  

                                                            a mimosportovních kroužků  

                                      6.000,- Kč ………. .Havířovská liga - za umístění (1. místo) 

 

   4.720,- Kč   Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/115 okres Karviná   

                        (IČ  48 80 54 75) 

- v tom:   2.720,- Kč …………odměny vedoucím sportovních  

                                                            a mimosportovních kroužků  

                                      2.000,- Kč ………. .Havířovská liga - za umístění (4. místo) 

 

10.840,- Kč     Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,   

                        příspěvková organizace (IČ  70 95 81 14) 

- v tom: 10.840,- Kč …………odměny vedoucím sportovních  

                                                            a mimosportovních kroužků  

 

  4.880,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

                        příspěvková organizace (IČ  70 95 81 31) 

- v tom:  4. 880,- Kč ………....odměny vedoucím sportovních  

                                                            a mimosportovních kroužků  

 

 11.840,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková  

organizace (IČ  48 80 52 71) 

- v tom:           11.840,- Kč ………....odměny vedoucím sportovních  

                                                            a mimosportovních kroužků  

 

272.720,- Kč Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov –  

                        Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČ 75 02 75 77) 

- v tom:         270.000,- Kč ………....dofinancování výjimky z počtu žáků 

  2.720,- Kč ………....odměny vedoucím sportovních  

                                                            a mimosportovních kroužků  

 

   2.640,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková  

organizace (IČ  70 95 81 49) 

- v tom:   2.640,- Kč …………odměny vedoucím sportovních  

                                                            a mimosportovních kroužků  
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   2.640,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená, příspěvková  

organizace (IČ  75 02 75 69) 

- v tom:    2.640,- Kč ………...odměny vedoucím sportovních  

                                                            a mimosportovních kroužků  

 

   1.000,- Kč Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  

(IČ  62 33 12 30) 

- v tom:    1.000,- Kč ………. Havířovská liga - za umístění (5. místo) 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním školám  

do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2014 o výše uvedené částky  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 40/2ZM/2014 
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41/2ZM/2014 

12:50hod. 

29. Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015 
 

   

Předkládá:   Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj  

Zpracoval:   Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury  

          Mgr. Yvona Dlábková, ředitelka MKS Havířov 

          Ing. Dagmar Čuntová, ředitelka MK Havířov  

                      Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit  

                      Bc. Blanka Mandáková, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit                   

   

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 
           

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015 dle přílohy č. 1 

 
 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu a hlásí se pan zastupitel Kozák. 

 

Vojtěch KOZÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den, Kozák ČSSD, já bych se chtěl zeptat pana náměstka Vachtarčíka, vypadlo mi tam 

z toho harmonogramu taková tradiční akce SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM. Proč to tam není. 

 

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj 

Odpovím a možná si vezmu slovo na déle, abych popsal více změn, které v tom ročním 

harmonogramu se objevily. Havířovská lípa vypadla z jednoduchého důvodu, že 

v uvozovkách město se dostalo do situace, že sice sochy jsou krásné, ale soch je již na skladě 

města příliš a není je kam dále umisťovat. To znamená, rozhodli jsem se, že tady tuhle akci 

letos nebudeme dělat.  

 

Vojtěch KOZÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak já bych chtěl doplnit návrh usnesení o rozšíření harmonogramu o tady toto, jo. To 

sochařské sympozium, které bylo v květnu.  

 

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj 

Ještě než budeme hlasovat, tak jenom takové zásadní změny. Příští rok slaví Havířov 60 

výročí založení města, takže v tom celoročním návrhu přibyla akce s názvem Havířov 

v pohybu, která se koná na konci listopadu a je to v rámci toho balíku oslavných akcí,  

je to akce, která byla před 5 ti lety, před 10 ti lety, vždycky v tom půlkulatém a kulatém 

výročí. Přibyla akce 4.12. koncert k již zmiňovanému výročí, a ještě akce 19. setkání 

hornických měst. O této akci se ví již dlouho v rámci níž bude i akce Havířov v květech. Co 
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se týká nějakého rušení, nebo skracování. Havířovská lípa tady byla zmíněna, my jsem 

částečně zkrátili délku velikonočního městečka, zkrátili jsem délku vánočního městečka, tím, 

že začne až na Mikuláše. Zkrátili jsme havířovské slavnosti na dvoudenní, pátek a sobota, a 

ubrali jsme počet ohňostrojů.  

 

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

Já bych chtěl poděkovat za zařazení akcí, týkajících se 60 výročí založení města. To je určitě 

dobré a chtěl bych se zeptat na havířovské slavnosti. Bylo zvykem, že v neděli vystupovaly 

místní kapely, jak se to dotkne programu.  

 

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj 

Rozhodně s havířovskými kapelami počítáme a jistě pro ně najdeme prostor v pátek i 

v sobotu. Jinak musím říct, že ta idea, že v neděli budou vystupovat hlavně místní, se poslední 

roky úplně neděla, takže rozhodně místní ten prostor mít budou i při dvoudenních 

slavnostech.  

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Děkuji za slovo, já pominu to, že ve volebních programech některých stran je podporovat 

tradiční akce, to je první rozpor, který vidím. Konkrétně kolegové bývalí koaliční to tam mají 

napsáno. Fandím panu primátorovi, protože říkal, že chce zpomalit a zastavit úbytek obyvatel. 

My dneska dáváme signál, že jim krátíme kulturu, krátíme sport, to jsou nástroje, které 

bychom měli udržovat ty mladé lidi a děti protože je to i návštěvnost Havířova, ty akce mají 

už tradici, ty havířovské slavnosti mají tradice, tady se sjíždějí lidi z celé republiky, ze 

zahraničí, je to podpora podnikání, ubytování, stravování atd. Tak mě to trošku udivuje, 

myslím, že to nestojí tolik peněz, abychom ty tradiční akce pro občany města udrželi. 

Abychom je udrželi v Havířove. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, hlásí se pan zastupitel Masarovič.  

 

Robert MASAROVIČ, MSc., člen Zastupitelstva města Havířova (ANO) 

Dobrý den, po předchozích příspěvcích navrhuji zařadit akci „KUP SI SVOU SOCHU“  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Bych poprosil tedy, jestli je to návrh, o předložení nějakého termínu. Bych poprosil ještě.  

 

Robert MASAROVIČ, MSc., člen Zastupitelstva města Havířova (ANO) 

Co nejdřív prosím.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji beru to jako druhý návrh. Hlásí se pan zastupitel Šlachta. 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 
Dámy a pánové, ten samý kvicht, že. Pane Masarovič, to byl dobrý vtip zase, zasmáli se 

někteří, ale dělat z tak vážné věci srandu, nevím. Víte už kdysi byla jedna zásada. Chleba 

a hry. Chléb tady není, vysoká nezaměstnanost, čím ty lidi tady udržíme?  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, takže vidím, že už se nikdo nehlásí do diskuse. A pan náměstek Vachtarčík, prosím. 
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Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj 

Ve stejném duchu jako pan Šlachta, když není na chléb, není na hry.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Končím rozpravu a eviduji dva návrhy. Poslední je od pana Masaroviče, který navrhuje akci 

KUP SI SVOU SOCHU. poprosím o zobrazení na plátno. Hlásí se o slovo pan Osmanczyk.  

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Samozřejmě podpořím, ale co bude obsahem? Možná že to řekne paní ředitelka MKS. Akce 

kup si sochu.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Paní ředitelka asi… já bych poprosil pana Masaroviče, co je podstatou této akce? 

 

Robert MASAROVIČ, MSc., člen Zastupitelstva města Havířova (ANO) 

Pan Osmanczyk argumentoval tím, že se vyhýbáme plnění svých volebních programů. Já 

bych ho chtěl naplnit tím, že sklady, které jsou plné soch z předchozích období, prodáme, 

naplníme městskou kasu a budeme se věnovat kupování toho chleba. Je to dostatečně takhle 

výmluvné? Díky. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže prodej, nebo aukce? Prodej. Dobře, děkuji. Eviduji tady vystoupení občana. Žádost 

pana Šenkýře.  

 

Lumír ŠENKÝŘ, občan Havířova 

…………………………………. 

Dámy a pánové, já ty sochy všechny koupím, ale pokud mi dáte množstevní slevu.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji za příspěvek. Jsem rád, že atmosféra po schválení rozpočtu se trošku uvolnila, i když 

musíme zachovat jednací řád, samozřejmě. Berme to všichni vážně. Takže poslední návrh je 

od pana Masaroviče. Který navrhuje kulturní akci, kup si svou sochu. Dávám hlasovat o jeho 

návrhu.  

 

Hlasování o návrhu Róberta Masaroviče: 
Pro:                            24 

Proti:                        1 

Zdržel se:                   15 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Máme program obohacen o novou akci. Dávám hlasovat o druhém návrhu pana Kozáka aby 

byl opět havířovská lípa, o tuto akci byl rozšířen vlastně harmonogram. Dávám hlasovat o 

jeho návrhu.  

 

Hlasování o návrhu Vojtěcha Kozáka: 
Pro:                            15 

Proti:                          18 

Zdržel se:                    9 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Teď budeme hlasovat o celku, rozšířené o akci.   

 

 

Hlasování o upraveném návrhu: 
Pro:                            42 

Proti:                           0 

Zdržel se:                    0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova   

b e r e   n a   v ě d o m í 

Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015 dle upravené  

přílohy č.1 

 

usn.č. 41/2ZM/2014 
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42/2ZM/2014 

12:53hod. 

30. Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora  

      terénní práce pro rok 2015 
 

 

Předkládá: Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj  

Zpracoval: Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury  

                    Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit  

                    Bc. Gabriela Tomašková, manažer prevence kriminality 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

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

    rok 2015 vyhlášeného Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci 

    s Úřadem vlády ČR   

2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova ve výši minimálně 30 %, tj. 94 483,- Kč  

    na projekt „Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově“ v roce 2015  

                                                                                                  

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím návrhu úprav rozpočtu 

na rok 2015 ve výši schváleného podílu města na spolufinancování projektu finanční 

prostředky, a to za předpokladu, že projekt bude schválen poskytovatelem dotace. 

           

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

 

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

Ještě jednou dobrý den, v důvodové zprávě se uvádí, že bylo provedeno dotazníkové setření. 

ale kolik byli osloveni, dva, tři, pět, dvacet. není to tam uvedeno. Mohl bych dostat potom 

bližší informaci? 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Chcete teď, nebo stačí písemně? 

 

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

stačí písemně, potom. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím a dávám hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 42/2ZM/2014 
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43/2ZM/2014 

12:54hod. 

31. Souhlas s podáním žádostí o dotace a přijetím dotací z Programu  

      prevence kriminality v roce 2015  

 

 

Předkládá:  Bc. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj  

Zpracoval:  Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury  

          Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit  

          Ing. Bohuslav Muras, ředitel Městské policie  

                     Bc. Gabriela Tomašková, manažer prevence kriminality   

                                                                      

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podání žádostí o dotace a přijetí dotací na realizaci 4 dílčích projektů v rámci Programu   

    prevence kriminality v roce 2015 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR na tyto projekty: 

    - projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“  

    - projekt „Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami“  

    - projekt „Prevence předlužování a podvodů pro seniory“   

    - projekt „Asistent prevence kriminality“ 

2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova v předpokládané výši: 

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

    14 400,- Kč na projekt „Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami“ 

      7 500,- Kč na projekt „Prevence předlužování a podvodů pro seniory“ 

    70 800,- Kč na projekt „Asistent prevence kriminality“ 

 

u k l á d á 

  

ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím návrhu úprav rozpočtu 

na rok 2015 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 
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Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 43/2ZM/2014 
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44/2ZM/2014 

12:54hod. 

32. Žádost o rozšíření účelu dotace na projekt "II. ročník Sympozia  

      Havířovské nemocnice pro vznik galerie v přírodě" 
         

 

Předkládá:   Bc. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj  

Zpracoval:   Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury  

                      Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit                                                                           

 

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e    n a   v ě d o m í 

 

dopis a žádost o rozšíření účelu dotace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková 

organizace, adresované Radě města Havířova ve věci dotace poskytnuté na projekt „II. ročník 

Sympozia Havířovské nemocnice pro vznik galerie v přírodě" 

 

n e s c h v a l u j e 

 

rozšíření účelu dotace na projekt "II. ročník Sympozia Havířovské nemocnice pro vznik 

galerie v přírodě" 

     

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                    1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 44/2ZM/2014 
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45/2ZM/2014 

13:24hod. 

33. Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby  

      na rok 2015 
          

  

Předkládá:  Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj  

Zpracoval:  Ing. Radoslav Basel, vedoucí odboru investiční výstavby 

                     Ing. Miloš Klimeš, vedoucí oddělení podpory investic OIV  

          Andrea Němcová, referent oddělení podpory investic OIV 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2015 dle Přílohy č. 1  

2. seznam akcí realizovatelných v případě uvolnění finančních prostředků schváleného  

    rozpočtu OIV na rok 2015 dle Přílohy č. 2 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Osmanczyk prosím. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Finanční výbor projednal tento bod a navrhuje, aby ZNH schválilo tento bod ve znění, jak je 

předneseno.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji předsedovi FV a dále se hlásí pan zastupitel Jantoš 

 

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

Ještě jednou, dobrý den, navrhuju rozšířit seznam akcí o opravu šaten pro mládež na zimním 

stadionu II. etapa z FVPA, potom navrhuju zpracování projektové dokumentace pro výstavbu 

krytého bazénu v Havířově-Podlesí, když byla zpracována studie z vlastních zdrojů a 

zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce místní komunikace na ulici Lidická 

v Havířově-Šumbarku, opět z vlastních zdrojů. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, poprosím o předložení návrhu zapisovatelkám. Hlásí se paní zastupitelka Millerová. 

 

Ing. Eva ŠILLEROVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Ještě jednou dobrý den, já se tady vrátím znovu k tomu dopravnímu hřišti. Chci se jenom 

technicky zeptat. Teď schvalujeme investici a už jsou podepsané smlouvy. Jestli to nemělo 

být naopak.  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Bych poprosil pana vedoucího odboru investic.  

 

Ing. Radoslav BASEL, vedoucí odboru investiční výstavby 

Vážený pane primátore, dámy a pánové, Tahle investiční akce byla schválena již v rozpočtu 

na letošní rok měla být původně realizována i dokončena v letošním roce. Bohužel výběr 

zhotovitele se podařilo dokončit až v průběhu minulého týdne a smlouva se podepsala už 

minulý týden. To znamená, podpis smlouvy je krytý rozpočtem letošního roku a realizace 

bude následovat v příštím roce.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, do diskuse se přihlásil občan, Ing. Jiří Špiřík, takže mu dávám slovo. Ještě poprosím, 

přihlásil se pan zastupitel Smrček. 

 

Ing. Petr SMRČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já se omlouvám panu Špiříkovi, nebudu zdržovat dlouho. Já jsem chtěl jenom upozornit na 

jednu investiční akci, když v tomto přehledu je docela nízko. Ale myslím si, že její důležitost 

a váha je velice vysoká. To je rozšíření hřbitova Havířov-Šumbark. Zastupitelé, kteří zde byli 

v minulém období jistě ví a znají tu situaci, která tam je a víme, že současná kapacita je na 

hranici životnosti a vůbec toho, kde budeme pohřbívat občany města Havířova. Je to zásadní 

věc a myslím si, že by měla získat svoji prioritu do budoucna. Je to poznámka za mě, jako 

zastupitelel. Nic víc, nic míň. Vím, že se chystá projektová dokumentace a má se zahájit 

realizace, ale na rok 2015 tam není ani koruna na investici, tak jsem jenom na to chtěl 

upozornit. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji a teď dáme slovo panu Ing. Špiříkovi.  

 

Ing. Jiří ŠPIŘÍK, občan Havířova 

…………………………………. 

Špiřík, předseda občanské komise Dolní Suché, dobrý den. Já bych chtěl poprosit 

zastupitelstvo o doplnění investičních akcí na příští rok o finančně ne příliš náročné, ale pro 

občany Dolní Suché velice důležité akce. Je to jednak asfaltová vozovka s osvětlením z ulice 

Podlesní od ulice Lazecké. Na rozhraní Šumbarku a Dolní Suché je asi 10 rodinných domků, 

které mají jediný spoj kolem lesa po nezpevněné vozovce bez osvětlení, část této vozovky je 

v lese a je to jediná přístupová cesta k těmto domům. Čili mám prosbu doplnění, zpracování, 

pro příští rok zpracování projektu na zpevněné vozovce s osvětlením pro tuto část vozovky 

v délce asi 500 m. A další drobná akce, je to nástupní ostrůvek zastávky MHD 419 na 

křižovatce u lesa, na křižovatce Šumbarská-Lazecká. V Dolní Suché nejsou chodníky, tkaže 

na této zastávce musí občané z toho minibusu vystupovat do příkopu, což zvlášť když je 

nějaká špatná situace, sníh, nebo prší, je velice problematické, někdy i nebezpečné. MHD 419 

tam jezdí minibusy, tak ten ostrůvek skutečně nemusí být velký a rád bych, kdyby byl zařazen 

do plánu na příští rok. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan náměstek Bureš odpoví. 

 

Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ANO) 

Já bych reagoval na váš dotaz. Určitě tady se spolu spojíme a rád bych projednal s vámi 

některé detaily. Jo? Jestli by to šlo. Děkuji.  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, hlásí se pan zastupitel Plasmy.  

 

Bc. Marek PLAWNY, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 
Nicméně myslím si, že to, že se spojíte bude jenom super, ale, protože pan Špiřík to nemůže 

dát, protože není zastupitel, jako návrh. Takže to, co předal, podávám já.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan zastupitel Martinek. 

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 
Já bych chtěl ve světle toho, co už tady zaznělo u projednávání rozpočtu, to znamená, že 

opravdu na zimním stadioně se vyskytují nevhodné hygienické podmínky s ohledem na to,  

že jsou tam děti, tak bych doporučoval podpořit návrh rekonstrukce, nebo dodělání 

rekonstrukcí šaten a bysme se mohli podívat i na jiná sportovní zařízení, kde jsou šatny, co 

vím, také nevyhovující. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan náměstek Heczko. 

 

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

Dámy a pánové, tento návrh rozpis závazného ukazatele výdajů je stanoven a limitován 

částkou 149 723 000,-  Kč. Pokud navrhujete zařazení nových staveb, nebo jiných staveb, 

musíte navrhnout taky, které nerealizovat z tohoto rozpisu. Já vzhledem k tomu, že schválený 

rozpočet říká o pevné částce, nemůžu doporučit, abychom teďko zařazovali jednotlivé stavby, 

ale mohu slíbit, že v případě dobrých hospodářských výsledků za letošní rok a dostatečných 

finančních prostředků se doplní do zásobníku i tyto akce, které jste vyjmenovali a těch akcí je 

tady celá druhá příloha, celá druhá stránka. Je třeba potom jenom uvažovat o tom, která by 

měla mít přednost při uvolněných finančních prostředcích. Pokud dneska budeme schvalovat 

doplnění jednotlivých staveb, potřebuju vědět, ze kterých prostředků se to bude financovat, 

protože rozpis, závazný rozpis odboru investic je 149 732 tis. Kč. 723,- pardon.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan náměstek mě už předběhl, takže zastupitel Martinek.  

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 
Pane náměstku, já myslím, že určitě na prvním místě je zdraví dětí. Tak tolik k prioritám. A 

jinak určitě ta akce byla zařazena co se týče rekonstrukce šaten z FVPA. Myslím, že ten fond 

je schopen to určitě absorbovat. Děkuji.  

 

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

Určitě, čerpání FVPA bude navrženo zastupitelstvu, čili můžeme pak rozhodnout, že z toho 

pak zrekonstruujeme šatny. Samozřejmě.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, Přihlášen je dále občan pan Szturc, takže mu dávám slovo.  
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Ing. Jan SZTURC, občan Havířova 

…………………………………. 

Takže já, když tady byla nakousnuta kauza dopravního hřiště, teďka v souvislosti se 

zmíněným zdravím dětí jsem se trošku pobavil. Že to zcela nekoresponduje. Že bylo s akcí 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ počítáno již v rozpočtu 2014 jsme se právě dozvěděli. Proč ale byla 

smlouva o výstavbě dopravního hřiště schválena již v pátek? Přijde mi to zvláště podezřelé, 

když víte, že již začátkem října jsem některým z vás a před několika týdny vám všem, nově 

zvoleným zastupitelům a členům rady, zasílal podnět. Čili se dala předpokládat nějaká 

diskuse při projednávání rozpočtu. Nelze se jen odvolávat na to, že v územním plánu je 

lokalita pro tento účel vyčleněna již od roku 2006. Pokud by se magistrát bavil o těchto 

věcech s veřejností a hlavně se školskými zařízeními, jimž bude sloužit především, nejspíše 

by za tu dobu dospěl k mnohem vhodnější lokalitě. A já jsem tu dnes nemusel stát. to učitelé a 

rodiče tm budou muset jezdit. a ne VY. Neznám nikoho, kdo by s danou lokalitou na 

Šumbarku souhlasil. dokonce ani šumbarčané, vždyť ani pro polovinu z nich tam nevede 

přímá linka MHD. Domnívám se, že po té, co opadne první vlna zájmu veřejnosti o nové 

zařízení, nebude na takovém místě využíváno tak, jak by si zasloužilo a jak by se očekávalo. 

Leda, že by magistrát měl skromné ambice a stačilo mu, že bude využíváno pouze pro školní 

výuku. Ale může si město dovolit takový luxus? 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, já eviduji dva návrhy pozměňující, to je od pana zastupitele Plawného, který vlastně 

převzal návrh pana Špiříka, občana a potom pana zastupitele Jantoše, na opravu šaten, 

zpracování dokumentace a ještě tam byla cesta. Opět se dostáváme do toho, tím, že máme 

závazný ukazatel investic, tak by.. buď bych čekal od nich návrh co máme vyškrtnout, nebo 

pan …technická je tady od pana Plawného. 

 

Bc. Marek PLAWNY, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 
Já jsem neslyšel částku, ale pan náměstek Bureš řekl, že určitě ušetří na parkovacím domě a 

myslím si, že ty návrhy, které dával pan Špiřík nebudou tak finančně náročné, tak by se to 

možná mohlo z toho…. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já chci jen upozornit, že jsme schválili závazný ukazatel rozpočtu a samozřejmě tyto akce 

můžeme rozpočtovými úpravami v průběhu roku, ale máme schválený nějaký rozpočet na 

některé investiční akce a musíme v tomto okamžiku říct buď některou škrtneme a zařadíme 

tato, nebo, nebo další návrh je to, že se zastupitelé vemou za slovo, že prostě víme, že 

rozpočet se vyvíjí a když ušetříme tyto prostředky, tak můžou být tyto akce jako první pod 

čarou. Hlásí se pan zastupitel Jantoš.  

 

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

Já s váma plně souhlasím pane primátore, proto jsem ty šatny navrhoval z FVPA, kde je  

10 mil. rezerva. A ještě jedna věc. máme tam nádraží. Nevíme, v jakém je stavu, bylo tady 

prezentováno, že nádraží se dělat nebude. Takže tam je nějaká částka, která se potom může 

přerozdělit. A projektová dokumentace na ty  věci, nevím 2-3 mil. asi bude.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, takže eviduju, že z FVPA …. dobře, děkuji. 

 

 

 



 
Zápis z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

Bc. Marek PLAWNY, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 
Já to teda nebudu komplikovat, já bych prosil, aby ty návrhy, které předložil pan Špiřík, aby 

byly zařazeny do té tabulky na druhé straně, jako co je seznam akcí realizovaných v případě 

uvolnění finančních prostředků schváleného rozpočtu.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji.Hlásí se ještě pan náměstek Heczko.  

 

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

Já s tím návrhem pana Plawného naprosto souhlasím a požádal bych i ostatní, kteří předložili, 

to je byly předloženy šatny zimního stadionu, projektová dokumentace Lidická, projektová 

dokumentace krytý bazén na Podlesí, pan Smrček navrhoval rozšíření hřbitova zařadit, ale 

tam je pokračování v projektové přípravě, jo, čili, já bych doporučoval těm navrhovatelům, 

aby udělali něco podobného, jako pan Plasmy, abychom tyto navrhované akce zařadili do 

seznamu pod čarou, to je do té přílohy č. 2 a pak, při uvolnění finančních prostředků o 

každém tom návrhu rozhodovali samostatně a řekli, zda to je potřebné a v jakém rozsahu 

apod. Čili, aby se to teďko neupravovalo, těch 149 mil. Kč, ale aby se to vzalo v potas, při 

dalším rozhodování, při uvolnění finančních prostředků.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Jantoš.  

 

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

Takže já trošku upravím ten svůj návrh. navrhuji ty dvě projektové dokumentace, aby byly 

dány pod čáru, do toho zásobníku, když se objeví peníze, jestli bude nádraží, nebo nebude. 

Ale na těch šatnách pro mládež z FVPA, kde vím, že je desetimilionová rezerva, tak na těch 

bych trval.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Smrček, necháme ještě pana zastupitele Smrčka.  

 

Ing. Petr SMRČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, já jen reaguji na to, že pan náměstek Heczko mě oslovil v této věci, z mé strany to 

nebyl protinávrh, pouze konstatování, protože vím, že příloze 2 v seznamu těchto akcí je 

právě tato docela rozsáhlá investiční akce. Chtěl jsem pouze upozornit na její významnou 

důležitost a že by měla být do budoucna zařazena mezi priority. Takže to nebyl protinávrh. 

Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, Děkuji, a hlásil se pan Andrýsek, vedoucí ekonomického odboru. 

 

Ing. Bohumil ANDRÝSEK, vedoucí ekonomického odboru 

Vážený pane primátore, vážení zastupitelé. Jenom k návrhu pana Ing. Jantoše mám jednu 

takovou záležitost. To, o čem on mluvil, těch 10 mil. z FVPA je v rámci ostatních dotací a 

darů. Kdežto my se teď bavíme o rozpisu závazného výdaje ukazatele OIV. Kdybych k tomu 

přistoupili muselo by to být následně řešeno formou rozpočtového opatření, že by se to vzalo 

z ostatních dotací a darů a dalo se to OIV a nebo tenhle návrh jaksi neřešit a zůstalo by to 

v ostatních dotacích a darech a realizovalo by se to potom.  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, hlásí se zastupitel Osmanczyk. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já navrhnu doplnit usnesení zastupitelstva: 1. schvaluje rozpis závazného ukazatele 2. seznam 

akcí v případě uvolnění finančních prostředků a ukládá radě města zapracovat do čerpání 

FVPA opravu šaten na zimním stadionu II. etapa. a ten fond čerpání budeme v lednu. A je to 

bezproblémové a myslím ke spokojenosti všech. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji za tento návrh. Poprosil bych, jestli budou schopny paní zapisovatelky tento návrh 

doplnit, nebo budou potřebovat pan Osmanczyka? Můžu poprosit, aby nadiktoval, ať to máme 

zobrazené. Děkuji. Technická pan Jantoš. 

 

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

Jelikož budeme jednat o tomto návrhu, tak já ten svůj návrh stahuju, ať je to jednodušší.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, technická pan zastupitel Bělica.  

 

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

Já bych rád poprosil o 5 min. pauzu. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, 5 min. pauza.  

 

 

 

 

 

PŘESTÁVKA 

 
5 min. 

 

 

 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já bych porosil zastupitele, aby se odebrali na svá místa a poprosím o prezenci. Děkuji, 

můžeme pokračovat dál. Takže eviduji poslední návrh od zastupitele Ing. Osmanczyka, 

prosím, aby byl zobrazen. Pokud se už nikdo nehlásí do diskuse, takže já, hlásí se někdo do 

diskuse? Nehlásí, takže rozpravu končím a dávám hlasovat o posledním návrhu pana Ing. 

Osmanczyka. Prosím zobrazit. Ano, myslím ,že je to v pořádku. Prosím o hlasování.  
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Hlasování o návrhu Ing. Osmanczyka: 
Pro:                            35 

Proti:                        1 

Zdržel se:                 5 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

s c h v a l u j e 

1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2015  

    dle Přílohy č. 1  

2. seznam akcí realizovatelných v případě uvolnění finančních prostředků  

    schváleného rozpočtu OIV na rok 2015 dle Přílohy č. 2 

u k l á d á  

Radě města Havířova zapracovat do plánu čerpání VPA opravu šaten na 

zimním stadionu - II. etapa 

 

usn.č. 45/2ZM/2014 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Tak a teď budeme hlasovat o usnesení jako celku. Aha, tak to už bylo o celku. Rozpis 

závazného ukazatele rozpočtu, hlasovali jsme o celku. Tak půjdeme na další bod.  

 
Bc. Marek PLAWNY, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 
Jsme trochu zmatený, jestli jsou v té příloze č. 2 ty věci, co jsem tam nechával… 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Jsem chtěl doplnit, samozřejmě připomínky pana zastupitele Jantoše tak vaše, respektive pana 

Špiříka budou zařazeny pod čáru do investičních plánů na rok 2015, ano. Omlouvám se.  

 

 

 

 

Upravená příloha č. 2: 

 

 
Akce Částka 

Zóna Šumbark II Za Teslou - 5. etapa 21 175,00 

Cyklostezka Havířov-Těrlická přehrada  85 000,00 

Chodník Frýdecká 2. etapa 12 000,00 

Parkoviště v lokalitě ul.P.Bezruče, F.Hrubína  25 000,00 

Modernizace městské sportovní haly Havířov II. etapa 2. část 27 700,00 

Modernizace městské sportovní haly Havířov II. etapa 3. část 12 400,00 

Rekonstrukce MK U Nádraží  25 000,00 

VÚH - šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010 - 2.etapa 15 000,00 
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Rekonstrukce MK ul. Lidická - PD 1 000,00 

Aquapark na ul.Studentská - PD 1 000,00 

Komunikace ul. Podlesní od ul. Lazecká - PD 500,00 

Autobusová zastávka ul. Šumbarská x Lazecká - R+PD 1 000,00 

Demolice objektu v areálu bývalého dolu Dukla 10 000,00 

ZŠ Mládežnická - rekonstrukce školního hřiště 33 700,00 

ZŠ 1.máje - rekonstrukce školního hřiště 8 000,00 

Snižování spotřeby energie ZŠ K.Světlé 57 700,00 

Regenerace náměstí nad Terasou - vnitrobloky 9 000,00 

Parkoviště nad  Terasou  - 1.etapa- 2.část   25 000,00 

Park za KD Radost - Parkovací stání ul. V Parku a Sadová - lokalita 2 5 000,00 

Parkoviště v lokalitě ul. Marxova 8 227,00 

Odkanalizování částí města Havířova, Prostřední Suchá,  
oblast Fryštátská a okolí 

80 000,00 

Odkanalizování částí města Havířova, Dolní Suchá - stoky FA-5,  
FA-6, FB-8, GA-4 

14 000,00 

Odkanalizování částí města Havířova, Šumbark - stoky EA-1,  
EA-2, EA-3 

8 000,00 

Odkanalizování částí města Havířova - Pr.Suchá, stoka FI-11, FJ-5 5 000,00 

Klimatizace objektu radnice 25 000,00 

Chodník ul.Na Záguří - II.etapa 15 000,00 

Úprava Životického potoka 3 000,00 

Parkoviště ul.Opletalova 17 270,00 

Výstavba víceúčelového hřiště v parku B.Němcové 2 800,00 

Sportovně rekreační areál, ul. Zemědělská, Dolní Datyně -  2. etapa 30 000,00 

Oprava mostu M 19 Na ul. Na Hlinikách 13 000,00 

Odkanalizování částí města Havířova - IV.etapa 30 000,00 

KDLJ - bezbariérové přístupy a rekonstrukce WC 5 500,00 

Rekonstrukce MK Petřvaldská vč.výstavby chodníku 26 000,00 

SD RENETA - vstupní dveře a oprava soc.uzlů 2.NP 4 000,00 

Rekonstrukce MK Anglická 100 000,00 

Přístavba a rekonstrukce tělocvičny ZŠ M.Kudeříkové 40 000,00 

Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku vč.smuteční síně 150 000,00 

Rekonstrukce MK ul.Budovatelů 18 000,00 

Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická -1., 2., 3. etapa 180 000,00 

Areál volného času - technická a dopravní infrastruktura 100 000,00 

Parkovací dům na ul.Dělnická, financování v rámci PPP  300 000,00 

Městský fotbalový areál - rekonstrukce správní budovy  7 000,00 

Rekonstrukce MK Selská, Havířov 30 000,00 

Cyklostezka na Náměstí Republiky Havířov 21 000,00 

Cyklostezka na Žermanická Havířov - bez C 112 54 000,00 
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34. Návrh plánu hospodářské činnosti při provozování kanalizace  

      pro veřejnou potřebu na r. 2015 
 

 

Předkládá: Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj  

Zpracoval: Ing. Jiří Revenda, vedoucí odboru komunálních služeb 

         Ing. Radomír Kunz, vedoucí oddělení technické infrastruktury OKS 

    

Návrh usnesení: 
                                                                    

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na r. 2015  

ve znění dle přílohy   

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu, pan zastupitel Osmanczyk.  

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Opětovně jako předseda FV. FV doporučuje přijmout usnesení všemi hlasy. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu předsedovi FV. Nikdo další se nehlásí do rozprav, takže rozpravu končím a 

dávám hlasovat o návrhu usnesení.  

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 46/2ZM/2014 
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35. Určení zastupitele pro spolupráci na pořizování územního plánu  

      Havířov a jeho změn 
 

 

Předkládá:  Bc. Ivan BUREŠ, náměstek pro hospodářský rozvoj  

Zpracoval:  Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje  

                     Bc. Jana Matuštíková, referent odboru územního rozvoje 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

u r č u j e  

 

pro volební období 2014 – 2018 zastupitele JUDr. Štefana Langera pro spolupráci na 

pořizování územního plánu a jeho změn, na základě ustanovení § 47 odst. 1, § 51 odst. 1 a 3  

a § 53 odst. 1 a 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

dávám hlasovat o návrhu usnesení.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 47/2ZM/2014 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

48/2ZM/2014 

13:28hod. 

36. Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek IX. 
  

  

Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník magistrátu  

                     Pavlína Demčáková, referent organizačního odboru 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s ch v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky na výstavbu soukromé části 

kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky nemovitostí: 

 

        Kamila Charvátová,  t.b. …………………………………. 

        Jiří Švidrnoch, t.b. …………………………………. 

        Výše zápůjčky 16.000,- Kč 

        Splatnost zápůjčky 18 měsíců 

 

Smlouva o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky na výstavbu soukromé části kanalizační 

přípojky k nemovitosti bude s vlastníky nemovitosti uzavřena až po uzavření smlouvy o 

převodu práv a povinností z výstavby a financování kanalizační přípojky. 

 

p o v ě ř u j e 

   

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

smlouvy o peněžité zápůjčce. 

           

          Z: vedoucí EO  

T: 01/2015 
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Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

o návrhu usnesení.  

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 48/2ZM/2014 
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49/2ZM/2014 

13:30hod. 

37. Doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních  

      a rekreačních zařízení Havířov 
 

 

Předkládá:  Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj  

Zpracoval:  JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb  

          Lucie Jonsztová, DiS., referent odboru právních služeb                                                   

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

s účinností od 01.01.2015 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních 

a rekreačních zařízení Havířov, IČO 00306754,  

kterou se doplňuje v Článku IV „Účel a předmět činnosti PO“, odst. 3 „Doplňková činnost:“  

o nový bod „3.3. Zajišťování ubytovacích služeb.“  

 

p o v ě ř u j e  

 

podpisem dodatku č. 3 k úplnému znění zřizovací listiny ke dni 01.01.2013 Bc. Daniela 

Pawlase, primátora města, a Mgr. Daniela Vachtarčíka, náměstka primátora pro sociální 

rozvoj  

 

                                                                                                     Z: vedoucí OPS 

                                                                                                     T: 19.12.2014 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Technická pan Bc. Vachtarčík.  

 

Bc. Daniel VACHTARČÍK, náměstek pro sociální rozvoj 

V sekci pověřuje prosím o opravu data ke dni 1.1.2015. Když teď se nad tím zamýšlím, to je 

možná datum, podle mě je myšleno to datum, od kdy to má platit. 1.1.2015 pokud tomu 

rozumím špatně je to datum, kdy byla zřizovací listina založena? 1.1.2015 by tam mělo být 

platnost dodatku.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Takže, pokud už se … je to změněné, ano. Pokud se už nikdo nehlásí do rozpravy, 

takže já rozpravu končím a dávám hlasovat o návrhu usnesení.  
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

s c h v a l u j e  

s účinností od 01.01.2015 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO 00306754,  

kterou se doplňuje v Článku IV „Účel a předmět činnosti PO“, odst. 3 

„Doplňková činnost:“  

o nový bod „3.3. Zajišťování ubytovacích služeb.“  

p o v ě ř u j e  

podpisem dodatku č. 3 k úplnému znění zřizovací listiny ke dni 01.01.2015 

Bc. Daniela Pawlase, primátora města, a Mgr. Daniela Vachtarčíka, náměstka 

primátora pro sociální rozvoj  

                                                                          Z: vedoucí OPS 

                                                                           T: 19.12.2014 

                                                                                                     

 

usn.č. 49/2ZM/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zápis z 2. zasedání  
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50/2ZM/2014 

13:34hod. 

38. Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností Městská 

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

 

Předkládá:  Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj  

Zpracoval:  JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb  

                     Mgr. Kateřina Kavková, právník odboru právních služeb 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n a v r h u j e  

 

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

předpisů, ke dni 17. 12. 2014: 

  

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

     odvolání Ing. Jiřího Šebesty z funkce jednatele MRA, s.r.o. 

     zvolení Róberta Masaroviče, MSc. do funkce jednatele MRA, s.r.o. 

     odvolání Petra Robosze z funkce jednatele MRA, s.r.o. 

     zvolení JUDr. Štefana Langera do funkce jednatele MRA, s.r.o. 

     odvolání JUDr. Bronislava Bujoka z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 

     zvolení Karla Ďurkáče do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 

     odvolání Jiřího Šorala z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 

     zvolení Ing. Karla Žáka do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 

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

     zvolení Petera Hrabčáka do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 

     odvolání Ing. Karla Šlachty z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 

     zvolení Jaroslava Jeziorského do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 

     odvolání Mgr. Petra Chomy z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 

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

 

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

     odvolání Libora Čtvrtky z funkce jednatele ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

     zvolení Mgr. Ivy Georgiu do funkce jednatele ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

     odvolání Jaroslavy Sloveňákové z funkce jednatele ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

     zvolení Davida Ondráčka do funkce jednatele ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

     odvolání Miroslava Kronenberga z funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

     zvolení Bc. Aleny Olšokové do funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

     odvolání Jaroslavy Konečné z funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

     zvolení Mgr. Radka Kupczaka do funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

     odvolání Evy Radové z funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

     zvolení Aleše Pawlase do funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o. 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu, hlásí se do rozpravy pan zastupitel Martinek. 

 

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

Ještě jednou pěkné poledne. Na jednání u kulatého stolu jsem znovu opakovaně tedy 

upozorňovali na to, že se nepočítá s účastí opozice v kontrolních orgánech městských 

společností. Dozorčí rada, nebo dozorčí rady těchto firem v minulosti měly účast opozičních 

zastupitelů a od tohoto kroku bylo upuštěno. Vzhledem k zastoupení opozice, které má 

v současném zastupitelstvu, si myslíme, že by tomu tak mělo být. Proto jsme podali návrh, 

tedy protinávrh proti tomuto usnesení, kde jsme do každé DR městské společnosti doplnili 

jednoho zástupce z řad ČSSD. Přečtu tedy protinávrh týkající se MRA a společnosti ZÁMEK. 

Nehledejte v tom nic osobního. Jsou tam lidé, kteří mají účast třeba ve dvou orgánech 

městských společností, takže tam jsem udělali náhradu. Takže u MRA je to odvolání Mgr. 

Rudolfa Šimka, kde tedy navrhujeme zvolení Mgr. Petra Chomy. U bodu potom týkající se 

zámku je to za odvolaného Miroslava Kronenberga navrhujeme zvolení stávající členky DR 

Evy Radové. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Šlachta. 

 

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

Dámy a pánové, dobré pozdní odpoledne. Jiřík byl hodný. Já vemu body 38, 39 a 40 tuším, 

ano z jedné vody. Já tyto body považuju za naprostou politickou genocidu. Nebojím se 

přirovnat to, co se stane k vyvraždění Slavnikovců v roce 995 Vršovci a Přemyslovci v rámci 

boje o moc. Když jsem si to přečetl, ptal jsem se proč? Pro boha, co jsem za ty čtyři roky 

udělali, proč? A já jsem se to dozvěděl. Já jsem si minulý týden koupil Vodňanské kuře a ono 

bylo kyselé. Děkuji vám. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, panu zastupiteli Šlechtovi. a už nevidím nikoho do rozpravy, takže já rozpravu 

končím a dávám hlasovat o návrhu pana Ing. Martinka. Prosím ho ještě zobrazit jednou, před 

hlasováním. Ať se můžeme podívat. Děkuji, takže budeme hlasovat o tomto návrhu.  

 

 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. Jiřího Martinka: 
Pro:                            15 

Proti:                          19 

Zdržel se:                 7 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

A nyní budeme hlasovat o původním návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            25 

Proti:                          15 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 50/2ZM/2014 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

51/2ZM/2014 

13:37hod. 

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

      a HTS, a.s. 
         

 

Předkládá:  Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Zpracoval:  JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb  

                     Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb 

 

Návrh usnesení: 

 

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 17.12.2014 

 

1. v obchodní společnosti TSH a.s., IČO 25375601 

odvolání Vojtěcha Kozáka z funkce člena představenstva TSH a.s. 

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

odvolání Vladislava Fukaly z funkce člena představenstva TSH a.s. 

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

odvolání Pavla Rapanta z funkce člena představenstva TSH a.s.  

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

odvolání Miroslava Polaka z funkce člena představenstva TSH a.s.  

zvolení Václava Kubelky do funkce člena představenstva TSH a.s. 

odvolání Mgr. Radka Kupczaka z funkce člena představenstva TSH a.s.  

zvolení Ing. Jiřího Šebesty do funkce člena představenstva TSH a.s. 

odvolání Mgr. Michaely Horňákové z funkce člena dozorčí rady TSH a.s. 

zvolení Mgr. Stanislavy Gorecké do funkce člena dozorčí rady TSH a.s. 

odvolání Leoše Lukaštíka z funkce člena dozorčí rady TSH a.s. 

zvolení Vladislava Fukaly do funkce člena dozorčí rady TSH a.s. 

 

2. v obchodní společnosti HTS, a.s., IČO 61974706 

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

zvolení Bc. Josefa Bělici do funkce člena představenstva HTS, a.s. 

odvolání Karla Sachmerdy z funkce člena představenstva HTS, a.s. 

zvolení Petera Hrabčáka do  funkce člena představenstva HTS, a.s. 

odvolání Radima Mudry z funkce člena představenstva HTS, a.s. 

zvolení JUDr. Bronislava Bujoka do  funkce člena představenstva HTS, a.s. 

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

zvolení Danuše Holeksové do  funkce člena představenstva HTS, a.s. 

odvolání Jarmily Světlíkové z funkce člena představenstva HTS, a.s. 

zvolení Františka Fice do  funkce člena představenstva HTS, a.s. 

odvolání Ing. Karla Chodury z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

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

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



 
Zápis z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

zvolení Karla Sachmerdy do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

odvolání Jaroslava Jeziorského z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

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

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

zvolení Martina Taussiga do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

otevírám rozpravu k tomuto bodu. Přihlášen je pan zastupitel Martinek.  

 

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

Takže tentokrát bez úvodního slova. Návrh na náhradu tedy v TSH za Leoše Lukaštíka 

navrhujeme zvolení Mgr. Michaely Horňákové do funkce člena DR a do HTS navrhujeme za 

odvolaného Karla Choduru zvolení Ing. Karla Šlachty. Děkuji 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu zastupiteli Martinkovi. Neeviduji další návrhy, takže končím rozpravu a dávám 

hlasovat o návrhu zastupitele Martinka.   

 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. Jiřího Martinka: 
Pro:                            15 

Proti:                          19 

Zdržel se:                 7 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

A nyní budeme hlasovat o původním návrhu usnesení. Prosím zobrazit před hlasování. 

Děkuji. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            26 

Proti:                          14 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 51/2ZM/2014 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

52/2ZM/2014 

13:39hod. 

40. Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností  

      s majetkovou účastí města 
 

 

Předkládá:  Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Zpracoval:  JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb  

                     Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n a v r h u j e 

 

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

pozdějších předpisů 

1. v obchodní společnosti ČSAD Havířov, a.s., IČO  45192081                                                                                

    odvolání RNDr. Vladimíra Macha z funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov, a.s.                                                                

    zvolení Ing. Antonína Polického do funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov, a.s. 

2. v obchodní společnosti Depos Horní Suchá, a.s., IČO 47677287   

    odvolání Ing. Petra Oborného z funkce člena dozorčí rady Depos Horní Suchá, a.s.   

    zvolení  Juliuse Vidy do funkce člena dozorčí rady Depos Horní Suchá, a.s.   

3. v obchodní společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,IČO 45193665         

    odvolání Alice Hegyi  z funkce člena dozorčí rady SmVak Ostrava a.s.   

    zvolení  Bc. Daniela Pawlase do funkce člena dozorčí rady SmVak Ostrava a.s.  

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

    odvolání Ing. Pavola Jantoše z funkce člena dozorčí rady KIC Odpady, a.s.  

    zvolení Bc. Ivana Bureše do funkce člena dozorčí rady KIC Odpady, a.s.  

 

u k l á d á     

 

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

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

        

Z: vedoucí OPS       

T: 15.1.2015 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zápis z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Martinek. 

 

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

Jenom jsem se chtěl zeptat, protože město má svého zástupce v SmVaK Ostrava a.s.  

od nového roku má stoupnout cena vody zhruba o 4,5 %. jestli město nějakým způsobem 

řeknu zaujalo postoj vůči tomuto zvýšení ceny vody, nebo se chystá s tím nějakým způsobem 

něco dělat.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Tak samozřejmě, když se člověk podívá na majetkovou účast města tak je nula nula nic, když 

se podíváme, tak samozřejmě ta rozhodovací pravomoc města jako akcionáře je mizivá, 

jediné, co můžeme udělat je samozřejmě dát podnět, spojit se s ostatními obcemi a pokusit se 

nějakým způsobem reagovat, ale je to samozřejmě obchodní společnost a ta si nějakým 

způsobe určuje tu cenu sama. samozřejmě jsou tam zástupci jiných obcí, takže společná 

nějaká iniciativa členů dozorčí rady může vzejít. Pan zastupitel Martinek.  

 

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

Určitě každý tlak pomůže, to znamená, pokud by byla cesta spojit se s jinými městy i tak je to 

ta správná cesta, jak vyvíjet tlak do budoucna na stabilizaci cen vody.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji za připomínku a určitě to bude sděleno zástupcům, nebo představenstvu SmVaK. 

protože neeviduju žádného do diskuse, takže já končím rozpravu a dávám hlasovat o návrhu 

usnesení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            27 

Proti:                          15 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 52/2ZM/2014 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

53/2ZM/2014 

13:40hod. 

41. Delegace zástupců statutárního města Havířova na valné hromady  

      obchodních společností s majetkovou účastí města 
 

 

Předkládá:  Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Zpracoval:  JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb  

                     Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb 

                   

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

d e l e g u j e  
 

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

účast, tyto zástupce města: 

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

     Bc. Alenu Olšokovou, nahradníka  Bc. Ivana Bureše 

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

     Alici Hegyi, náhradníka Mgr. Tomáše Ptáčka 

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

   JUDr. Štefana Langera, náhradníka Ing. Eduarda Heczka 

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

     Petera Hrabčáka, náhradníka Róberta Masaroviče, MSc. 

 

z m o c ň u j e 

 

primátora města k podepisování individuální plné moci zástupce města na valné hromady a 

určení osoby pověřené vystupováním za město na valné hromadě  

 

u k l á d á 

 

1. primátorovi města zajistit pro delegovaného zástupce města na valné hromady závazné 

stanovisko příslušného orgánu města ke způsobu hlasování na valné hromadě 

 

2. delegovaným zástupcům města na valné hromady předkládat na nejbližším zasedání ZMH 

zprávu o průběhu valné hromady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zápis z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, takže já končím rozpravu a dávám 

hlasovat o návrhu usnesení.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 53/2ZM/2014 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

54/2ZM/2014 

13:41hod. 

42. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – zápis z kontroly  

      hospodaření za období  leden – srpen 2014 
   

 

Předkládá:  Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Zpracoval:  JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb  

                     Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb 

    

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

Zápis z kontroly hospodaření Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady  

za leden – srpen 2014, dle Přílohy č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, takže já končím rozpravu a dávám 

hlasovat o návrhu usnesení.  

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 54/2ZM/2014 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

55/2ZM/2014 

13:42hod. 

43. Změna Jednacího a organizačního řádu finančního výboru  

      Zastupitelstva města Havířova 
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval: JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb   

                                                      

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

1. Statut finančního výboru Zastupitelstva města Havířova s účinností od 15.12.2014,   

    ve znění dle přílohy č. 1 

                                                                                           

2. Jednací řád finančního výboru Zastupitelstva města Havířova s účinností od 15.12.2014,   

    ve znění dle přílohy č. 2 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se Ing. Osmanczyk. Prosím. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já chci poděkovat předkladateli a zpracovateli za to, že akceptovali naše dvě připomínky, a to 

je, že členem může být občan Havířova a za druhé akceptovali to, že jedenkrát za 3 měsíce 

bude jednání FV. Takže děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, bude sděleno zpracovatelům, kteří se podíleli. Nikdo se už nehlásí, takže já končím 

rozpravu a dávám hlasovat o návrhu usnesení.  

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 55/2ZM/2014 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

56/2ZM/2014 

13:43hod. 

44. Zelené terasy, a.s. – postup v insolvenčním řízení  
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval: JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb  

         Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. přihlášku pohledávky ve výši 1.004.475,14 Kč s příslušenstvím v insolvenčním řízení     

    vedeném u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 22 INS 16083/2014 ve věci     

    insolvenčního dlužníka Zelené terasy, a.s., IČO 27836185 dle Přílohy č. 1 

2. vyrozumění o popření přihlášené nevykonatelné pohledávky dle Přílohy č. 2 

3. podání incidenční žaloby na určení pravosti popřené pohledávky výši 1.007.576,63 Kč  

    s příslušenstvím u Krajského soudu v Ostravě  

 

n e s c h v a l u j e 

 

1. zpětvzetí incidenční žaloby o určení pravosti popřené pohledávky ve výši 1.007.576,63 Kč  

    vč. úroků z prodlení a příslušenství,  

2. zpětvzetí pohledávky ve výši ve výši 1.004.475,14 Kč s příslušenstvím v insolvenčním  

    řízení  

 

 
 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan Ing. Martinek, prosím. 

 

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

Vzhledem ke lhůtě, kdy jsme obdrželi materiály do ZMH tak jsme nestihli si nechat zpracovat 

vlastní právní posudek k této věci, proto dle informací, které jsou v materiálu uvedeny, se 

zdržíme hlasování.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, nikdo se nehlásí, takže já končím rozpravu a dávám hlasovat o návrhu usnesení.  
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            24 

Proti:                          18 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 56/2ZM/2014 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

57/2ZM/2014 

14:07hod. 

45. Právní jednání ředitelů příspěvkových organizací   
 

 
Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, člen Rady města Havířova  

Zpracoval:  JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb    
                                      
Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

rozhodnutí Rady města Havířova, při výkonu funkce zřizovatele podle § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kterým rada 

města uložila statutárním orgánům příspěvkových organizací  

Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985,  

Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250, 

Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75139243, 

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, IČO: 00847470, 

Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754,  

aby do 28.2.2015 bez předchozího souhlasu Rady města Havířova nečinili právní jednání 

s plněním trvajícím déle jak 30 dní a právní jednání, na základě kterých by v každém 

jednotlivém případě vznikla příspěvkové organizaci povinnost zaplatit částku vyšší 

jak 100 000,- Kč bez DPH 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan zastupitel Smrček. Prosím. 

 

Ing. Petr SMRČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobré odpoledne opět. Vážení zastupitelé, vážené zastupitelky. Já bych opět krátce k tomuto 

materiálu pohovořil a možná vzhledem k tomu, že materiál předkládá člen rady města pan Bc. 

Bělica chápu, že tato možnost je legální a ne příliš běžná. Dochází zde k ne příliš dostatečným 

informacím pro zastupitele, aby v této věci se mohli rozhodnout. Aspoň hovořím za sebe. 

Důvodová zpráva k tomuto materiálu je velice strohá a nevyplývá z ní v podstatě zásadní 

důvod, kromě jedné věty. Účelem opatření je zamezit uzavírání nehospodárných smluv a 

smluvních vztahů, do doby provedení kontroly hospodaření dotčených PO. Nevím, jaký 

materiál měla před sebou rada, zda-li ve stejném rozsahu a toto je ten důvod, proč to dneska 

máme předloženo .Mě to připadá v této chvíli velice nedostačující i k návrhu k navrženému 

usnesení, nebo přijatému usnesení rady města, které v této věci přijalo. To jenom na úvod. 

Potom bych ještě rád okomentoval příloha č. 1, nevím, soukromá korespondence mezi panem 



 
Zápis z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

Preislerem a panem Bc. Bělicou a panem Masarovičem, to asi není to pravé, co by mělo být 

přílohou materiálu na zasedání ZMH. Kde se oslovují pánové zdravím vás a je to nějaké 

soukromá korespondence. Nevím, jestli to je příloha tohohle materiálu. Připadá mi to trošku 

zvláštní, ale budiž. A ani bych k ní raději moc nepřihlížel, protože věřím, že to je soukromá 

nějaká komunikace s panem Preislerem, neznám ho, nevím kdo to je, nevím, možná že to je 

právník, možná že ne, těžko říct. Není to z toho zřejmé. Není tady ani podpis, není tady nic. 

Takže to jenom k té formě. Chápu, že je to poprvé, kdy člen rady města něco takového dělá a 

nestávalo se to v minulosti, nebylo to obvyklé, tak jenom pro příště. Nerad bych k tomu 

obsahu, nebudu to vůbec komentovat. To asi není to zásadní. Zásadní je to, co je v závěru a je 

to vytučněno. A je to názor právního odboru, který zastupuje paní JUDr. Kochová. A to je 

řečeno jednoznačně. Mají-li být oprávnění ředitelů PO být dočasně omezena. ZMH 

by mělo schválit, opakuji schválit příslušnou změnu zřizovací listiny a teď je tady slovíčko 

NEBO alespoň vzít na vědomí tato omezující rozhodnutí RMH.  Viz návrh usnesení.  

Schválit, nebo vzít na vědomí. Co to je za právní názor. Tak názor je, buď schvaluji a to je to 

zásadní , kde máme zřizovací listinu a tam je jednoznačně vymezeno právo právnické osoby a 

její zodpovědnost, jak má vystupovat. A nebo beru na vědomí. Jsou to zcela dvě odlišné 

pozice, zcela dvě odlišné roviny z hlediska právního, takže já si myslím a stojím za tím, že 

tento zásah do zřizovacích listin je zcela zásadní ve svém rozsahu a je to zcela v kompetenci 

ZMH, to znamená schválit. Nikoliv vzít na vědomí. To je názor můj, pan Preisler má zcela 

jiný názor, že by to ZMH vůbec nemuselo schvalovat, ale říkám, to už nebudu komentovat. 

takže to je k té věci a potom se ještě zeptám, protože opravdu ta důvodová zpráva je velice 

stručná, zda-li provedl někdo detailní analýzu, kde toto rozhodnutí RMH zasahuje 

samozřejmě zásadním způsobem do každodenního provozu jednotlivých PO. Právní jednání 

jsou všechna jednání, která statutární zástupce učiní svým podpisem navenek. To znamená 

třeba, podpis smlouvy s klientem, nebo zálohová faktura na teplo, na dodávku atd. atd. Toto 

rozhodnutí si myslím jednoznačně přísluší, si myslím, dle zřizovací listiny PO a řediteli 

společnosti. A tento zásah, který byl učiněn si myslím je rozhodnutím ZMH. To znamená 

ZMH buď schválí změnu zřizovací listiny a odpovědnost a práva ředitelů těchto společností, 

protože ve zřizovací listině oni vystupují jménem této PO a podepisují a nesou 100% 

odpovědnost a nebo si tuto odpovědnost přebírá na sebe RMH. Aspoň po to mezidobí, po 

které to  RMH učiní. Protože víme, že RMH se neschází každý den, a ten provoz je 

dennodenní a samozřejmě, když neuzavřu smlouvu s klientem, tak to trvá další měsíc, než ten 

pokoj obsadím, potom přicházím o příjmy atd. Vytrhuju jen jednu věc z kontextu, ale myslím, 

že těch věcí tam je víc, takže bych se rád zeptal, kdo detailně analyzoval činnost těchto PO a 

jaký to bude mít dopad na jejich denodeníí rozhodování. jinak v závěru bych řekl, protinávrh 

usnesení ZMH neschvaluje. Tak jak je uvedeno v celém rozsahu. Potom ten text je stejný, 

děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Martinek  

 

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

Já jenom doplním kolegu Smrčka, protože se jedná např. i o vyplácení výplat, tak nevím, jestli 

samozřejmě na základě uzavřených pracovních smluv má rada ambici schvalovat i platy. 

myslím si, že se to dalo řešit určitě nějakým doporučením, myslím si, že ředitelé PO by určitě 

vyhověli takovému přání rady a nemusí se to řešit tímto způsobem, který navíc je i právně 

složitý, zbytečně. Tak tolik jenom.  

 

 

 



 
Zápis z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, já požádám možná paní JUDr. Kochovou, ale vezmu si k tomu slovo já ještě. 

Samozřejmě musíme vzít v úvahu, že větší část zastupitelů jsou noví, tak jako rada, vlastně 

jsou tam jenom tři lidé, kteří mají zkušenosti za ZMH a RMH. Já samozřejmě znám chod PO 

poměrně dobře už z pozice sociálního náměstka, na druhou stranu, radní města mají právo se 

seznámit s chodem PO, samozřejmě komplikuje to jistým způsobem chod PO, to jsem si 

vědomý, ale na duhou stranu myslím si, že je to věc, která neohrozí tak zásadním způsobem 

chod, navíc je to s omezující platností a já věřím, že po rychlém seznámení radních s chodem 

PO dojde ke zrušení tohoto nařízení, nebo doporučení v daleko kratší době. Chápu ty úskalí, 

jsem si toho vědom, ale přesto si myslí, že na omezené časové období, byť samozřejmě 

s velkým tlakem na RMH, která přebírá svým způsobem za chod PO zodpovědnost, to lze 

zvládnout. a teď bych poprosil JUDr. Kochovou o krátký komentář.  

 

JUDr. Bohuslava KOCHOVÁ, vedoucí odboru právních služeb  

Dobrý den znovu, uvedený materiál zastupitelstvo informuje o krátkodobém opatření rady 

města, která vystoupila ve funkci zřizovatele a vzhledem k tomu, že je to jenom 90-ti denní 

opatření, tzn. do konce února příštího roku, nebylo přikročeno ke změně zřizovací listiny a 

uvidíme co, jestli to zasáhne, nebo nezasáhne chod organizace. Kdybychom přistoupili ke 

změně zřizovací listiny a ukázalo by se, že tady toto ekonomické opatření rady není 

životaschopné, museli bychom čekat na další zasedání ZMH. Takto rada už teď, 17.12. se 

může rozhodnout, jestli opatření splnilo svůj účel, nebo bude muset být upraveno.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji paní doktorko, pan zastupitel Martinek. 

 

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

No já bych poprosil o jednoznačnou odpověď, píše se tady: mají-li být oprávnění ředitelů PO 

byť dočasně omezena ZMH by mělo schválit příslušnou změnu zřizovací listiny, nebo alespoň 

vzít na vědomí. Nebo alespoň, co to je? Buď je to tak, nebo je to tak. Takže prostě na základě 

toho se nelze rozhodnout. Prostě buď to platí, nebo to neplatí.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Můžu ještě poprosit paní JUDr. o upřesnění právního výkladu? 

 

JUDr. Bohuslava KOCHOVÁ, vedoucí odboru právních služeb  

Původní materiál pro radu města byl samozřejmě variantní, schválit změnu zřizovací listiny 

nebo využít krátkodobých oprávnění RMH jako zřizovatele a dát ZMH na vědomí, jaká 

opatření rada činí. Rada se přiklonila k názoru dát ZMH na vědomí, že učinila jako zřizovatel 

kroky, které dočasně omezují jednatelská oprávnění. Z mého hlediska samozřejmě, že já bych 

osobně uvítala natvrdo změnu zřizovací listiny, ale vzhledem k té krátkodobosti, není to rok, 

není to půl roku, je to 90 dní, přikláním se k verzi, že je to možné udělat i tímto způsobem.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji paní doktorce. Pan zastupitel Smrček.  

 

Ing. Petr SMRČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Děkuji za slovo. Ono ta dočasnost, já nevím, byl bych rád, aby mi paní doktorka řekla, podle 

kterého právního předpisu to je, těch 90 dnů v pořádku, když 6 měsíců, nebo rok už není. A 

potom už je to zásah do zřizovací listiny a funkce zřizovatele na úrovni ZMH. To bych rád 

ještě slyšel tu odpověď, protože to je docela precedentní, to může rozhodovat rada i rok, dva, 
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6 měsíců. 4 měsíce. Rád bych teda znal přesně tu dočasnost. kde to je vymezeno v legislativě 

a potom ještě bych chtěl, já jsem to tady jenom naznačil. Zamezit uzavírání nehospodárných 

smluvních vztahů. Tak pan primátor říkal, že to celou dobu měl pod sebou, tak určitě by mohl 

konkretizovat ty nehospodárné smluvní vztahy, které zde nastaly. Já si myslím, že to je docela 

ne příliš korektně napsáno v té důvodové zprávě, ani to není snad úmysl, že by to tak mělo 

být. Pokud jsou nehospodárné, tak je samozřejmě nutné je okamžitě řešit. To s tím souhlasím 

na 100%. Jinak můžeme říct a dobře víme z chodu na magistrátu města, že ročně na každé PO 

z oddělení kontroly probíhají řádné kontroly hospodaření, stejně tak jednotlivé PO procházejí 

velice detailním auditem, který je podmínkou pro získání dotací, je to u řady velkých PO, to 

znamená, tady aby nezaznělo před veřejností, že se tyto společnosti nekontrolovaly a celou 

dobu jednají nehospodárně, to bych byl nerad, aby zaznívalo plošně něco takového, protože to 

není pravda. Takže to jenom k textu té důvodové správy, co jsem chtěl ještě zdůraznit, 

protože není to tady dále rozvedeno. Je to velice strohé. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu zastupiteli Smrčkovi. Samozřejmě ta formulace toho slova je nešťastná, ale 

nevyjadřuje to nehospodárnost jako takovou, dá se spíš předpokládat, že víme, že doba 

pokračuje a některé smluvní vztahy s v čase mění, ať už je to třeba vývoj na energetické 

burze, mobilních operátorů a samozřejmě i noví radní mají i nové myšlenky různých 

sdílených nákupů, takže je to směřováno tímto směrem. Rozhodně to není v souvislosti 

s nehospodárností těchto PO. Je to spíš jako nějaký pokus o nastavení cen, které jsou na trhu 

obvyklé. Já bych ještě poprosil paní doktorku Kochovou, protože tam byl dotaz pana Smrčka.  

 

JUDr. Bohuslava KOCHOVÁ, vedoucí odboru právních služeb  

Pane zastupiteli Smrčku, dobře víte, že termín dočasnost není v právním řádu vymezen. Jako 

spousta jiných věcí. Dočasnost máte vymezenou v usnesení, 28.2.2015.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji a prosím abych se zdrželi tady projevů… Pan zastupitel Osmanczyk. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Nechtěl jsem, ale 8 let jsem byl ve vedení města, takže některé věci mi nedají opravdu 

logičnost. Já chápu, že je třeba, jsou tady noví lidé, musí poznat fungování, to všechno beru, 

audity, kontroly, to všechno beru. Ale jestliže tam je napsáno zabránit nehospodárnému.. to je 

heslo, všechno je špatně, všechno jste dělali špatně. Tak pojďme  teda zpytovat svědomí. 

Společně. My jsem za to nezodpovídali ČSSD. Druhá věc je, ředitelé PO jsou každého půl 

roku hodnoceni, každého roku. Jedním z kritérií hodnocení a víte dobře, že jsme z těch 22 

nebo kolika, možná ještě víc kritérií hodnocení ředitelů na základě kterého byli odměňováni 

postavili přesné kritéria. Jedním z nich je plnění rozpočtu, získávání dotací atd. Za celou dobu 

jsem neviděl jediný velký problém, tak mě taky zaráží to slovo nehospodárnost. A to že rada 

bude muset zasedat do té doby 28.2. hodně často, je druhá věc. Teď nebudu říkat nic o šetření, 

proplacená refundací členů rady, ale uvědomte si, aby to nedopadlo tak, jak jeden poslanec 

Farský chtěl zveřejňovat i smlouvy o hrobových místech a takového nesmysly, nakonec se 

zjistí, že všechno bude začerněno, protže je tam ochrana osobních údajů. Takže to asi není 

v pořádku. Aby jste nemuseli zasedat, nebo abychom nezastavili provoz PO na dva měsíce, 

chcete-li poznat, poznejte je za chodu. A ne, že zastavíme život a ředitel nemá žádné 

pravomoci, podle mě je to porušení zřizovacích listin. Z té diskuse i jednoznačně vyplynulo, 

že jsme si všichni vědomi, že tomu tak je. Protože se hledá nějaké odůvodnění. Tady 

neexistuje žádné. Buď je to tak, nebo tak. Buď je to porušení, nebo není porušení. A tady to 

bylo jasně řečeno. aby jste nemuseli schvalovat, nebo doporučovat řediteli smlouvy, které 
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jsou dlouhodobě o přijetí klientů do sociálních služeb, do DS Hélios, vy si možná 

neuvědomujete rozsah těch kompetencí. Takže, uvědomme si a spíš jste měli hledat trošku 

jiné řešení. Děkuju.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu Osmanczykovi a pan zastupitel Bělica.  

 

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

Já bych teda se pokusil zodpovědět pár těch dotazů, které tady padly. Není to o tom, že by to 

bylo proti zřizovacím listinám, protože zřizovací listiny takovýto krok umožňují. jedná se o 

jednotlivý pokyn zřizovatele. Pan Adam Preisler je právní zástupce právní kanceláře z Brna, 

tento materiál byl konzultován a máte tam vyjádření právní kanceláře po diskusi. Jedná se o 

to, že tak, jak tady říkali moji kolegové, vy pravděpodobně víte, že tam je všecko v pořádku, 

já jako radní jsem ten dojem nenabyl, při prezentaci některých ředitelů PO, mohu uvést 

příklad, nemyslím si, že smluvně se zavazovat k 50% pokutě v případě neuskutečnění čehosi 

je úplně normální. Myslím si, že ti lidé za svoje peníze by to nedělali. A já prostě jenom chci 

získat tímdletím opatřením nějaký čas na to, abychom se mohli na ty věci podívat. Tam je 

ještě jedno usnesení rady, vyžádáme ředitele PO, aby nám předložili smlouvy, typy smluv, 

formáty, protože já předpokládám že ty věci jsou unifikované. to znamená, že když někdo 

objednává v jedné PO jakousi službu, tak ta smlouva je vyprecizovaná tak, že druhá PO tu 

samou službu bude objednávat stejným způsobem. A bohužel jsem nabyl dojmu, že to tak 

není. To znamená, my jsem požádali ředitele PO, aby tyhlety smluvní parametry, které 

uzavírají předložili, abychom se na ně mohli podívat. Jestli prostě jsou v pořádku, nebo 

nejsou. A na tu přechodnou dobu, kterou jsem tam definovali v tom usnesení jsme je požádali, 

timdletím, aby takovéhle smluvní vztahy neuzavírali. Pokud si nejsou v tomhletom, pokud ty 

smlouvy nejsou unifikované. Tady v tuhleté oblasti. Není snahou kohokoliv, ty příspěvkové 

organizace paralyzovat. Ale je snahou, některé věci jednoduše a snadno zkontrolovat. 

Abychom i my, jako lidé, kteří teďkom za to zodpovídají mohli převzít tu zodpovědnost, že 

tam i v minulosti bylo vše v pořádku. nebo, že tam všechno v pořádku je. My to zatím 

nevíme. Tudíž  to je důvod, proč jsme předložili tento návrh a proč chceme, abychom se 

mohli na ty PO na jejich hospodaření a smluvní závazky, které uzavírají podívat. Protože, 

určitě mi dáte zapravdu, jsou věci, kde zákon vyžaduje nějaká výběrová řízení po určité době  

a samozřejmě s péčí řádného hospodáře je třeba vhodnější, aby se ta výběrová řízení dělala 

častěji. Ono je to zákonné. Tak jak už tady říkal pan primátor, třeba ceny na trhu mobilních 

služeb se vyvíjí, ceny tiskařských technologií se vyvíjí. Takže todleto to je celý soubor věcí, 

abychom my, jako noví radní získali čas a přehled o tom, co se v těch PO děje. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu zastupitelovi Bělicovi. Hlásí se pan zastupitel Martinek.  

 

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

Já vzhledem k tomu opravdu jak je připraveno to usnesení a jaké jsou k tomu podklady, to 

znamená, že je tam jakési vysvětlení, které není ani nikým podepsané, tak si myslím, že to 

není prostě dostatečné a chápu.. o všem co jste tady mluvil, myslím, že se to dá dělat i při 

běžném provozu s tím, že můžete doporučit PO, to může udělat klidně náměstek, že se s ním 

domluví, pokud budete realizovat nákupy nad určitou sumu, chci, abych byl informován a 

budu o tom informovat radu, případně vedení města. Určitě se to dá dělat, vzhledem k tomu 

opravdu jak je nejasný ten právní výklad, který a nikdo tady není schopen jednoznačně říct, že 

tomuto tak je.  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Bělica. 

 

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

Já bych teda s dovolením teda na to reagoval. Ten právní výklad tam máte, považujete ho za 

nedostatečný, tomu zase na druhou stranu rozumím, je to váš pohled na věc, pro mě ten právní 

výklad je dostatečný. A já bych to dál už asi nekomentoval. Tam všechno už padlo z mojí 

strany. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, do diskuse se přihlásil a ještě vidím pan zastupitel Smrček. 

 

Ing. Petr SMRČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já už nebudu chtít zdržovat. Rozumím všemu, co jste řekl, z hlediska toho, že se s tím chcete 

seznámit. Myslím si, že jsou jiné cesty, ale je třeba opravdu detailně zkoumat ten dennodenní 

provoz a jaká omezení to má. Já jenom jsem chtěl k tomu právnímu výkladu, jenom pro 

upřesnění. y tu máme dva právní výklady. Jeden je toho vašeho právníka, který říká, že to 

vůbec nemuselo jít do ZMH, druhý OPS, který tedy říká, že to musí jít do ZMH, minimálně 

na vědomí, nebo se to musí schválit. Dokonce tři máme v tomhle jednom materiálu. Jo 

rozumíme si, že to já jenom hovořím..My tady rozhodujeme, my to neznáme, my si to 

přečteme jako zastupitelé, my nejsme na radě, neznáme tu diskusi, prostě si to tady jenom 

přečteme. Proto jsem chtěl jednoznačný názor na to. Nic víc, nic míň. Já rozumím tomu, že 

chcete šetřit, některé věci jsou nehospodárné, vždycky v čase jsou nehospodárné. Protože 

burza se taky obchoduje třeba co tři měsíce, nebo co půl roku. Ona ta cena je vždycky 

aktuálně někde jinde a v daném čase může být nehospodárné chování, protože uzavřeli jsme 

smlouvu na rok, nebo na dva. On ten vývoj na trhu je v těch cenách jiný. Ale tomu rozumím, 

souhlasím s váma, je třeba se s tím seznámit. Což chápu. Děkuji, že jste mi to doplnil, protože 

to v tom textu není.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu zastupiteli Smrčkovi. A do diskuse je přihlášen občan, pan Šenkýř.  

 

Lumír ŠENKÝŘ, občan Havířova 

…………………………………. 

Dobré odpoledne dámy a pánové, běžně vystupující občan má jednu obrovskou nevýhodu.  

A to, že nevidí do vašich interních materiálů. V okamžiku, kdy by se chtěl k něčemu vyjádřit, 

tak se modlí, tedy v mém případě, aby vaše vystoupení byla co nejširší, aby se dozvěděl o co 

vlastně jde. a to teď proběhlo. Možná sama kvalifikace toho návrhu byla problematická v tom, 

že může být někdo uražený, že si o něm někdo domýšlí, že pracoval nehospodárně, ale pro 

boha, jestli se takto zásadně změní já nevím ta politická síla, nebo to politické rozdělení, to 

přece automaticky udělám opatření na tři měsíce, udělám ho na čtyři měsíce, vždyť to je přece 

normální. Jestli bude všecko v pořádku, tak se buď omluvíte, když nebude v pořádku, budete 

něco řešit. ale já konkrétně vím, že tady je jedna PO, je to i z minulosti, nakonec pan 

Osmanczyk mi v jedné nepravosti výrazně pomohl, tak jako pan náměstek, nebyla to osobní 

záležitost, ale něco tu může být, tak to respektujme. a pokud to omezí činnost těch organizací, 

no tak dobře, tak si zase ponesete následky vy. Ale takové ty názory právní, sežral kozu, 

nesežral kozu. My tu sedíme a posloucháme to.  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, takže, pokud už se nikdo nehlásí tak já ukončuji rozpravu, mám tady návrh od pana 

zastupitele Smrčka aby ZMH neschválilo . Takže hlasujeme nejdřív o jeho návrhu. Prosím 

hlasovat.  

 

Hlasování o návrhu Ing. Petra Smrčka: 
Pro:                            15 

Proti:                          17 

Zdržel se:                 9 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

A budeme hlasovat o původním návrhu. Prosím o hlasování, že bere na vědomí. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            27 

Proti:                          15 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 57/2ZM/2014 
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58/2ZM/2014 

14:09hod. 

46. Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města  

      Havířova do konce roku 2014 a v roce 2015                                 
 

                     

Předkládá:  Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova                                

  

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2015 takto: 

 

26.01.2015 

30.03.2015 

15.06.2015 

14.09.2015 

02.11.2015 

14.12.2015 

      

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

termíny konání schůzí Rady města Havířova do konce roku 2014 a v roce 2015 takto: 

 

17.12.2014 24.06.2015 

14.01.2015 22.07.2015 

04.02.2015 19.08.2015 

18.02.2015 02.09.2015 

04.03.2015 23.09.2015 

18.03.2015 07.10.2015 

08.04.2015 21.10.2015 

29.04.2015 11.11.2015 

20.05.2015 02.12.2015 

03.06.2015 16.12.2015 
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Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu, pan zastupitel Plawny.  

 

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

V tom materiálu nejsou časy zastupitelstva, víme že první jsme měli v 10 hodin, teď v 9 

hodin, chápu, že dneska to ZMH je poměrně dlouhé, možná to bylo dobře. Chtěl bych se 

zeptat, jestli vedení města uvažuje o nějakém čase příznivějším pro občany města, aby mohli 

ZMH navštívit.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Jestli můžu zodpovědně říci, samozřejmě vedení města se bude intenzivně tímto zabývat. Já 

nejsem určitě proti, aby mohlo být ZMH v odpoledních hodinách, tak jak to bylo dříve. Ale 

samozřejmě to je můj názor jednotlivce, ale já za sebe říkám, že nemám s tím problém. Je to 

na širší diskusi, tak, aby bylo vyhověno zastupitelům, ale hlavně především občanům pro 

které tady jsme. Takže určitě budeme diskutovat a já nemám problém, abychom se vrátili na 

odpolední hodinu. Přesný čas ještě nebyl stanoven. Ale je dost času, abychom o tom 

diskutovali. Nikdo se už nehlásí do rozpravy, takže já ji končím a dávám hlasovat o návrhu 

usnesení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 58/2ZM/2014 
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59/2ZM/2014 

14:10hod. 

47. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

      dotací  z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

                

 

Předkládá: Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj  

Zpracoval: Ing. Ladislav Nedorost, vedoucí oddělení strategického rozvoje 

    

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

SR, případně jiných zdrojů ke dni 18.11.2014 dle přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, takže já ji končím a dávám 

hlasovat o návrhu usnesení.  

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 59/2ZM/2014 
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60/2ZM/2014 

14:14hod. 

48. Půjčka Bedřiška Sýkorová 
 

 

Předkládá: Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Zpracoval: Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

    

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 
  
n e s c h v a l u j e 

    

uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 10.000,- Kč s paní Bedřiškou Sýkorovou, 

bytem Havířov - Podlesí, Balzacova 1189/4.  

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se paní doktorka Halíková, prosím. 

 

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

Dobré odpoledne vážené kolegyně, kolegové. Já v tomto bodě cítím od žadatelky jakousi 

zoufalost. Ta paní zřejmě neví, nebo není schopna si uvědomit, jestliže se dostane do tíživé 

životní situace, kde by měla jednat a kde by měla požádat o pomoc. Troufám si toto říci, 

protože jsem tu záležitost konzultovala s paní vedoucí sociálního odboru a není tam o tomto 

jméně žádné povědomí a žádná žádost. Domnívám se, vzhledem ke jménu, že je to dokonce 

bývalá pracovnice MMH a domnívám se, ale možná, že se pletu v tom množství jmen, které 

člověk přečte z materiálů, nebo lidí, kteří přicházejí ať už do kanceláře, nebo se potkáváme i 

jinde, že jsme v některém z předchozích zastupitelstev už o jakési její žádosti jednali. Ale tím 

si nejsem úplně 100% jistá. Hovořím o tom ne proto, že bych nesouhlasila s návrhem 

usnesení, ten je zcela v pořádku, jsem přesvědčena o tom, že jako zastupitelstvo nemůžeme 

jednat jinak. ale chtěla bych jenom říct, abychom si uvědomili, žije mezi námi asi ne málo 

lidí, kteří se mohou ocitat v obdobné situaci. A chtěla bych apelovat na nás na všechny. 

Záměrně neříkám na vás, ale na nás, na všechny. abychom si takovýchto lidí všímali a hledali 

cesty, jak jim pomoct. Znovu říkám, jsem přesvědčena o tom, že ta paní je v jakési zoufalé 

situaci, že neví kam se obrátit, že neví, kdo by jí mohl pomoct a znovu říkám, takových lidí 

mezi náma, vzhledem obecně k sociálně ekonomické situaci ve městě a ve státě určitě není 

málo. Takže prosím, zvažujme, jestli najdeme nějaké další cesty prosím také, aby pracovníci 

OSV pokud se o takovýchto případech dověděli, hledali cesty nad rámec svých pracovních 

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

Děkuji paní doktorce, samozřejmě nelze než souhlasit. já můžu říct a možná to řeknu i svému 

nástupci na pozici sociálního náměstka, že vždy jsme hledali nějaké řešení. když se tam 

objevil takový člověk, většinou jsme se obraceli na ADRU, která takové nějaké krátkodobá 

řešení byla schopna pomoci těm lidem aji krátkodobě zaměstnat v sociálním šatníku, takže 

určitě samozřejmě pokusíme se něco v této záležitosti pro paní udělat, případně nějaké 

poradenství jí poskytnout. Protože už nikoho nevidím do rozpravy, tak já rozpravu končím a 

dávám hlasovat o návrhu usnesení.  

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            23 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 18 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 60/2ZM/2014 
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61/2ZM/2014 

14:17hod. 

49. Stížnost Tomáše Rejče 
             

 

Předkládá: Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Zpracoval: Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova         

   

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

stížnosti na nesprávný postup Ing. Zdeňka Osmanczyka, bývalého primátora města, které 

zaslal p. Tomáš Rejč  dne 26.9.2014 a v opravené verzi dne 29.9.2014 (viz příloha č. 1)   

a sdělení k ní ze dne 10.10.2014 (příloha č. 2) 

 

k o n s t a t u j e,  

 

že uvedené stížnosti na postup bývalého primátora města nejsou důvodné 

 

p o v ě ř u j e  

 

tajemníka magistrátu města podpisem odpovědi dle přílohy č. 3 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu, pan zastupitel Šlachta.  

 

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

Tak ještě jednou dobrý den, chtěl jsem říct dámy a pánové. Bez urážky, pštrosi a pštrosata. 

protože skrýváme několik let už hlavu do písku. Tváříme se, že se nic neděje, prosím vás ale, 

tento člověk, který už několikrát, několik let uráží, odvolává, otravuje, nařizuje, já se 

omlouvám ta noha. Začínám mít obavy, nebo strach. není to tak dávno, abychom zase 

nemuseli vyznamenávat člověka za odvahu, když tomu pánovi přeskočí ještě o jedno kolečko 

víc. Všichni čteme jeho maily, je nám všem jasné, že ten člověk nemůže být zdravý, pokud tu 

je, já nevím, je tady? není, to je škoda, protože já to s ním myslím dobře, on by se měl jít léčit. 

Pane primátore, já vás žádám, protože opravdu se to může stát, pokuste se to vyřešit jednou 

pro vždy, není přece možné, aby v českém právním řádu nebyl § na takovéto jednání. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

No, co k tomu říci. S panem Rejčem se potýkáme dlouhodobě a zrovna dneska, po čtyřech 

letech, tady není. Jako, možná tím, že jsme změnili datum, nebo čas zastupitelstva, možná 

jsme našli ten správný recept, ale to zase nevyjdem panu Plawnému vstříc a občanům. ale 

těžko říct. Já sám se s tím dlouhodobě potýkám, já a bývalý primátor Zdeněk Osmanczyk 

jsme byli terči, samozřejmě i pan tajemník po sléze. každý, kdo se zapletl do nějakých diskusí 

s tímto člověkem. Já sám jsem inicioval, já sám jsem se cítil už kolem roku 2012 jsem už sám 
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podal podnět policii pro jakési, že mě to obtěžuje. ale bohužel, náš právní řád jaksi tady na 

toto nemyslí. když si myslím, že v západní Evropě stalking – pronásledování už je běžně 

ukotven v právní normě, ale bohužel my řešíme spíš zásadní věci máme nedostatek policistů a 

na to už asi nezbývá síla a dneska řešit takové případy, bohužel nevím, jak se to vyvine dál. 

Takže pokud už nikdo není do rozpravu, takže rozpravu končím a dávám hlasovat o návrhu 

usnesení.  

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 61/2ZM/2014 
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62/2ZM/2014 

14:18hod. 

50. Informativní zpráva o zahájení činnosti Kontrolního výboru ZMH 

      a schválení plánu činnosti na rok 2015 
 

           

Předkládá:   Bc. Marek PLAWNY, předseda KV ZMH  

Zpracoval:   Bc. Marek Plawny, předseda KV ZMH 

                      Bc. Monika Krpelíková, tajemnice KV ZMH      

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zahájení činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova  

včetně zápisu z úvodního jednání ze dne 1.12.2014  (Příloha č. 1) 

 

s c h v a l u j e 

 

plán kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2015 dle Přílohy č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu, nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat o 

návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 62/2ZM/2014 
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63/2ZM/2014 

14:22hod. 

51. Informativní zpráva o činnosti vedení města 
 

 

Předkládá: Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Zpracoval: Bc. Daniel Pawlas, primátor města  

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

                    Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 

                    Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj   

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova  

za období od  7.11.2014 – do 3.12.2014 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu, pan zastupitel Osmanczyk. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já to nechci přenášet do interpelací, mám dotaz na pana náměstka, protože vím, že jednal ve 

věci nádraží ČD v Praze i tady. Tak bychom chtěli vědět, jak to vypadá. Protože ten projekt, 

do této chvíle asi je připravený, možná je i vysoutěžený ČD, je vůle 99% občanů, aby 

poslední škaredé místo v Havířově bylo přebudováno, vemte si nádraží ČSAD, jak vypadá 

dneska, a to není ještě hotové. To je první věc, jaký je stav, jestli se to bude dělat, nebo 

nebude, jaký je stav. Protože v novinách se píše něco jiného, mluvčí ČD mluví něco jiného. A 

potom by mě zajímalo, jak dopadla regionální stálá konference, která se týkala ITI víme o co 

jde, to jsou ty dotace na příští rok. M\yslím si, že tam byl taky pan primátor. jenom pro 

informaci, nic víc nechci. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Tak já odpovím na tu druhou část. Ano, byl jsem, zúčastnil jsem se konference, musím říct, že 

ta první jednání byla spíš informativní, protože část samozřejmě členů se obměnila, byly tam 

ukázané určitě prioritní osy, které do kterých mají směřovat evropské peníze, asi takový 

zásadní bod, že dojde asi ke změně, že ta EU nebude průměrně, jak se říká, cukrovaná stejně 

napříč dotacemi, ale vytvoří se určitá taková centra vědění, investic, průmyslu a samozřejmě 

je na nás, abychom jednou z těch buněk Evropy ten Moravskoslezský region. Protože na tom 

závisí samozřejmě další rozvoj, takže asi tak v krátkosti k tomu. a teďka předám slovo panu 

náměstku Burešovi.  
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Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 

Já bych tady tuto část přenesl na pana Basla, který zpracovat dopis, můžete ho říct? Protože 

do středy bych se neměl vyjadřovat správně. No tak… 

 

Ing. Radoslav BASEL, vedoucí odboru investiční výstavby 

Děkuji ještě jednou, dámy a pánové. Ten dopis, o kterém pan náměstek mluví, to je dopis, 

který my jsme adresovali úřadu regionální rady, kdy jsme řekl bych v poslední fázi je 

informovali o tom, v jakém jsme dneska stavu, jak probíhá soutěž na zhotovitele, podotýkám, 

že byly otevřeny obálky a v současné době probíhá vyhodnocení kvalifikace, soutěž není 

ukončena. S tím, že se nám určitě nepodaří dodržet předpokládaný podpis smlouvy se 

zhotovitelem, který měl být do 1.12.2014. Úřad regionální rady nám odpověděl v duchu, ve 

kterém s námi už několikrát konzultoval, to znamená 1.12.2014 nám umí prodloužit, ale 

neumí prodloužit dokončení projektu do konce příštího roku tak, aby nám zajistili 

spolufinancování tohoto projektu. Z toho titulu se vlastně nic neodehrálo nového. To, o čem 

mluví pan náměstek, je připraven materiál, který by měl jít ve středu do rady, kde by mělo 

padnout jakési rozhodnutí, co s tím projektem bude dál.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu vedoucímu investic. Dále se do rozpravy nehlásí nikdo, takže ji končím a dávám 

hlasovat o návrhu usnesení.  

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 63/2ZM/2014 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Vyhlašuji pětiminutovou přestávku.  

 

PŘESTÁVKA 

 
5 min. 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Byly nalezeny brýle, nepostrádá někdo dámské brýle. Prosím o prezenci. Máme tady 

interpelace zastupitelů a vystoupení občanů. Otevírám rozpravu.  
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IINNTTEERRPPEELLAACCEE  

  
IINNTTEERRPPEELLAACCEE  čč..  11                                MMMMHH//110055  227700//22001144  

  

KKaarreell  ŠŠLLAACCHHTTAA,,  ččlleenn  ZZaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa  HHaavvíířřoovvaa  ((ČČSSSSDD))  
Dámy a pánové, drazí hosté, já Vám slibuji, že naposledy. Prosím Vás, interpelace, já už jsem 

minulé volební období, víceméně reklamoval, přejel jsem, to ne že bych se chválil, ale byl 

jsem ve Strasburgu, byl jsem v naší poslanecké sněmovně, v senátu, byl jsem na krajském 

výboru. Prosím vás, takové rozsazení zastupitelů jsem neviděl, jak žiju. Je to nedůstojné sedět 

zády k dámám, je to nedůstojné v zadu, nevědět, co se děje za váma, čumět do té zdi. Pane 

primátore, nevím, zkusme, bez nějakých výdajů, buď udělat jiné rozsazení, nebo najít jiný 

prostor, ale mě tohleto rozložení, nebo sezení naprosto nebaví. Jsem starší, bolí mě v zádech. 

Je pravda, že když udeřím do svých řad, že se nenašel ani jeden gentleman, který by staršího 

člověka posadil čelem. Zrovna tak ženy nechali zády, ale to už je náš problém. To si 

vyřešíme. Prosím, zkuste do příštího zasedání najít něco, aby to bylo důstojné. Zeptám se 

kolegyní, nebo kolegů i v první řadě, je Vám to nepříjemné sedět zády k lidem? Souhlasíte se 

mnou? Děkuji Vám.  

  

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města 

Děkuji panu zastupiteli za připomínku, samozřejmě, myslím si, že to má svoji logiku a je to 

opodstatněné, nevím v tuto chvíli neodpovím, poradím se s panem tajemníkem, jakým 

způsobem by sme mohli případně jinak uspořádat ty stoly, tak, aby to bylo vhodnější, 

nedokážu v tuto chvíli odpovědět. Budeme nad tím přemýšlet. Děkuji.  
 

Protože se žádný zastupitel zatím do diskuse nehlásí, máme tady žádost občana pan Szturce, 

takže dávám mu prostor. Mimo mikrofon se omluvil, že nebude vystupovat. Takže je staženo. 

zeptám se ještě zastupitelů, jestli mají zájem ještě vystoupit v interpelacích. Nemají, takže já 

končím rozpravu. A máme 14:34 hodin a já končím 2. zasedání ZMH. Děkuji vám za aktivní 

účast na dnešním jednání zároveň… a technická pan zastupitel, občan… 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já se omlouvám, já nechci v interpelaci já chci jenom za klub ČSSD popřát všem co tady jsme 

i co tady nejsme, občanům Havířova krásné a veselé Vánoce, hodně štěstí, bohatého Ježíška a 

v příštím roce, ať se vám splní všechna přání. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města 

Taky jsem se chtěl připojit, takže taky všem zastupitelům, občanům přeji krásné Vánoce, ať 

jsme v kruhu rodinném, s přáteli a jsme spokojeni, šťastni a hlavně zdraví. Děkuji vám a přeji 

krásný zbytek dne. Poprosil bych zastupitele, máme dole v restauraci Radost připravené malé 

občerstvení, takže poprosil bych zastupitele na malé posezení. Děkuji a přeji pěkný den, na 

shledanou.   

 

KONEC 

 
14:34 hod. 



 
Zápis z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaném dne 15.12.2014 

 
13/2ZM/2014 - Schválení předsednictva 2. zasedání ZMH dne 15.12.2014 
14/2ZM/2014 - Schválení programu 2. zasedání ZMH dne 15.12.2014 
15/2ZM/2014 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 2. zasedání ZMH,  
                          konaného dne 15.12.2014 
16/2ZM/2014 - Zpráva o ověření zápisu z 1. zasedání ZMH,  
                          konaného dne 07.11.2014  

17/2ZM/2014 - Kontrola plnění usnesení ZMH 

18/2ZM/2014 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního fondu   

                          – návrh na r. 201 

19/2ZM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  

                          leden – říjen 2014 

20/2ZM/2014 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 97. – 125.  

21/2ZM/2014 - Rozpočet města Havířova na rok 2015 

22/2ZM/2014 - Záměr prodeje pozemků k.ú. Dolní Suchá 

23/2ZM/2014 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1451/3 a parc.č. 1452/11, k.ú. Šumbark 

24/2ZM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3668, k.ú. Havířov - město 

25/2ZM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice 

26/2ZM/2014 - Prodej pozemků společnosti Kulig a.s., k.ú. Havířov-město      

27/2ZM/2014 - Prodeje pozemků pod stavbami garáží, k.ú. Bludovice     

28/2ZM/2014 - Převod pozemků Moravskoslezskému kraji  

29/2ZM/2014 - Zrušení usnesení - prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2538/1  

                          a budovy č. p. 144, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice 

30/2ZM/2014 - Výkup pozemku v k.ú. Bludovice – paní Lucie Hálková 

31/2ZM/2014 - Výkup pozemků k. ú. Bludovice, parc. č. 912/4 a 916/4,  část ul. Luční      

32/2ZM/2014 - Výkup pozemku, k.ú. Bludovice – p. Miloš Riegr a Ladislav Riegr             

33/2ZM/2014 - Výkup pozemku parc.č. 1360, k. ú. Bludovice, lokalita U Stružníku   

34/2ZM/2014 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby  

                          „Odkanalizování Havířova  - městská část Dolní Datyně“ III. část 

35/2ZM/2014 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby  

                          „Splašková kanalizace Skleníky Havířov“      

36/2ZM/2014 - Majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb v k.ú. Prostřední Suchá,  

                          dotčených výstavbou obchodního centra Globus    

37/2ZM/2014 - Změna smluvního vztahu pro účely stavby „1. etapa cyklostezek  

                          – stavba 1./01 Havířov – Žermanická přehrada“   

38/2ZM/2014 - Vyřazení majetku ve správě organizačního odboru            

39/2ZM/2014 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“  

                          – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol  

40/2ZM/2014 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014 v rozpočtu 

                          odboru školství a kultury 

41/2ZM/2014 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015 

42/2ZM/2014 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní  

                          práce pro rok 2015 

43/2ZM/2014 - Souhlas s podáním žádostí o dotace a přijetím dotací z Programu prevence  

                          kriminality v roce 2015 

  



 
Zápis z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

44/2ZM/2014 - Žádost o rozšíření účelu dotace na projekt "II. ročník Sympozia Havířovské  

                          nemocnice pro vznik galerie v přírodě" 

45/2ZM/2014 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby  

                          na rok 2015 

46/2ZM/2014 - Návrh plánu hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou 

                          potřebu na r. 2015                                                                

47/2ZM/2014 - Určení zastupitele pro spolupráci na pořizování územního plánu Havířov  

                          a jeho změn 

48/2ZM/2014 - Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek IX. 

49/2ZM/2014 - Doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních  

                          a rekreačních zařízení Havířov 

50/2ZM/2014 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností  

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

51/2ZM/2014 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností TSH a.s. 

                          a HTS, a.s.                                                            

52/2ZM/2014 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností s majetkovou 

                          účastí města 

53/2ZM/2014 - Delegace zástupců statutárního města Havířova na valné hromady obchodních  

                          společností s majetkovou účastí města 

54/2ZM/2014 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – zápis z kontroly hospodaření 

                          za období leden – srpen 2014 

55/2ZM/2014 - Změna Jednacího a organizačního řádu finančního výboru Zastupitelstva  

                          města Havířova 

56/2ZM/2014 - Zelené terasy, a.s. – postup v insolvenčním řízení  

57/2ZM/2014 - Právní jednání ředitelů příspěvkových organizací   

58/2ZM/2014 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města  

                          Havířova do konce roku 2014 a v roce 2015                                 

59/2ZM/2014 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací    

                          z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů    

60/2ZM/2014 - Půjčka Bedřiška Sýkorová 

61/2ZM/2014 - Stížnost Tomáše Rejče 

62/2ZM/2014 - Informativní zpráva o zahájení činnosti Kontrolního výboru ZMH a schválení                  

                          plánu činnosti na rok 2015 

63/2ZM/2014 - Informativní zpráva o činnosti vedení města 

 

 

 

V Havířově dne: 29.12. 2014 

Zapsala: Vladimíra Mikulášová   

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

   

 

              

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1 -  prezenční listina (9 listů) 

 



 
Zápis z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 15.12.2014 

O  V  Ě  Ř  E  N  Í 
 

zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 15.12.2014  

v sále Kulturního domu RADOST 
 ___________________________________________________________________________ 

 

      Ověřil/la jsem zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města    

          Havířova, konaného dne 15. prosince 2014  v sále Kulturního domu  

          RADOST. 

 

      Potvrzuji svým podpisem, že zápis odpovídá průběhu zasedání  

a přijatým závěrům, obsaženým v závěrečném usnesení. 
 

 

 

 

 

Ing. Eva ŠILLEROVÁ v. r.               

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

 

 

 

Janina ŽELINSKÁ  v. r.                          

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Bc. Daniel PAWLAS v. r.                      Ing. Eduard HECZKO v. r. 

primátor města                                                             náměstek primátora  

                                                                    pro ekonomiku a správu majetku  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZZ   ÁÁÁ   PPP   III   SSS      
z 3. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

 

konaného dne 26.1.2015  

v Kulturním domě RADOST  

v Havířově  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Č.j.    MMH/2714/2015 
 

V Havířově dne 03.02.2015 

Zapsala: Veronika Richterová, DiS., oddělení kancelář primátora 
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konaného dne 26.1.2015 

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO 
 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže krásné odpoledne dámy a pánové, vážení zastupitelé, zahajujeme Zastupitelstvo města 

Havířova. Je právě 13:01 a oficiálně zahajuji 3 zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

všechny vás srdečně vítám v prostorách Kulturního domu RADOST. V této chvíli je z 

celkového počtu 43 členů zastupitelstva podle prezenční listiny přítomno 40 členů, jeden je omluven 

pan zastupitel Polák a zatím se neprezentovali pan zastupitel Plawny a paní zastupitelka Šillerová.  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zápis z 3. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 26.1.2015 

64/3ZM/2015 

13:03hod. 

1. Schválení předsednictva 3. zasedání ZMH dne 26.1.2015 
 

 

Předkládá:  Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Zpracoval:  Bc. Milada Klimešová, vedoucí oddělení kancelář primátora 

                     Veronika Richterová, DiS., referent oddělení kancelář primátora 

                                                                  

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.1.2015 

ve složení: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

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

Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 

Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

A nyní přistoupíme ke schválení předsednictva dnešního zasedání zastupitelstva. Chce někdo 

doplnit toto předsednictvo o další členy? Vzhledem k tomu, že návrh na doplnění 

předsednictva nebyl podán, nechávám hlasovat o pracovním předsednictvu v navrženém 

složení. Prosím o hlasování. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 40 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                              viz výše návrh usn.č. 64/3ZM/2015 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 26.1.2015 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dále bych vás kolegyně a kolegové chtěl krátce informovat o činnosti orgánů obce: 

- o činnosti zastupitelstva města se mohou občané informovat přímo na jeho 

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

internetových stránkách www.havirov-city.cz 

- rada města v novém volebním období zasedala v minulém roce 5x a bylo přijato 

celkem 202 usnesení, v letošním roce zasedala 1x a přijala 78 usnesení 

- magistrát města plní úkoly uložené zastupitelstvem a radou a pomáhá výborům a 

komisím v jejich činnosti, vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností pro správní obvod města Havířova a obcím Albrechtice, 

Horní Bludovice, Horní Suchá, Těrlicko 

- o činnosti primátora města a náměstků primátora je pravidelně vypracováván 

materiál, který bývá zařazován do programu zastupitelstva. Stejně je tomu i dnes 

– materiál s podrobným přehledem činnosti vedení města je zařazen pod bodem 

č. 31. 

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

sociálně právní ochrany dětí, která v letošním roce ještě nezasedala. Z každé 

schůze této komise je pořizován zápis, který je založen na oddělení kanceláře 

primátora 

Nyní přistoupíme ke schválení programu dnešního zasedání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zápis z 3. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 26.1.2015 

65/3ZM/2015 

13:07hod. 

2. Schválení programu 3. zasedání ZMH dne 26.1.2015 
 

 

Předkládá:  Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Zpracoval:  Bc. Milada Klimešová, vedoucí oddělení kancelář primátora  

                     Veronika Richterová, DiS., referent oddělení kancelář primátora  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26. ledna 2015 

dle přílohy 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Program dnešního zasedání ZMH jste všichni obdrželi spolu s materiály v elektronické 
podobě.  

Doplňující informace: 

mat. č.10 - Prodej pozemků k.ú. Dolní Suchá 

14:00 - u tohoto bodu budou přítomni zástupci společnosti Mölnlycke Health Care     

             ProducerePak, s.r.o. pro případné dotazy  

Zároveň připomínám, že Vám byl 22.1.2015 odeslán upravený návrh usnesení s odůvodněním 

měli byste ho mít i na stole. Má někdo nějaké připomínky nebo doplnění? Pan zastupitel 

Jantoš. 

 

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

Dobrý den pane primátore, vážení zastupitelé. Navrhuju za bod číslo 31 zařadit mimořádný 

bod. Papíry jste dostali na stůl, jedná se o „Snížení odměn ve společnostech MRA, s.r.o. a 

TSH, a.s.“ 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Někdo další do rozpravy? Pan zastupitel Martinek. 

 

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

Já to ještě doplním. Tak jak se uvádí v materiálu, tak došlo k navýšení, na základě rozhodnutí 

Rady města v prosinci, odměn u statutárních orgánů městských společností, s tím, že vyčíslení 

celkové částky, která by takto byla vynaložena v průběhu čtyř let činí 2,5 milionů korun. 

Takže, myslíme si, že v době kdy, samozřejmě, příspěvkové organizace a všichni jsou 

nabádáni k šetření, tak není dobré jít takovýmto příkladem. Děkuji. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Někdo další do rozpravy? Nevidím, takže já končím rozpravu a budeme hlasovat o 

rozšíření programu o bod „Snížení odměn ve společnosti MRA, s.r.o. a TSH, a.s.“ Kdo je pro, 

aby se rozšířil program? 

 

Hlasování o návrhu usnesení pana Ing. Pavola Jantoše: 
Pro:                            17 

Proti:                          15 

Zdržel se:                 8 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno. Teď budeme hlasovat o původním návrhu programu 3. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                             viz výše návrh usn.č. 65/3ZM/2015 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Součástí každého programu zasedání zastupitelstva jsou interpelace zastupitelů a vystoupení 

občanů – dle programu jsou zařazeny na konec dnešního jednání jako bod č. 32 

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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zápis z 3. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 26.1.2015 

66/3ZM/2015 

13:10hod. 

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

    dne 26.1.2015 
 

 

Předkládá:  Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Zpracoval:  Bc. Milada Klimešová, vedoucí oddělení kancelář primátora  

              Veronika Richterová, DiS., referent oddělení kancelář primátora  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 26.1.2015  

 

paní Ivetu KOČÍ PALKOVSKOU 

pana Ing. Pavola JANTOŠE 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Má někdo jiný návrh? Nemá, takže dále bych se chtěl zeptat, zda navržení členové 

zastupitelstva souhlasí. Paní Iveta Kočí Palkovská a pan Ing. Pavol Jantoš. Ptám se, zda 

přijímají tuto nominaci? 

 

= Oba mimo mikrofon odpovídají, že ano = 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o předneseném návrhu. Prosím o hlasování. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            viz výše návrh usn.č. 66/3ZM/2015 
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67/3ZM/2015 

13:12hod. 

4. Zpráva o ověření zápisu z 2. zasedání ZMH, konaného dne 15.12.2014  
        

 

Předkládá:  Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Zpracoval:  Bc. Milada Klimešová, vedoucí oddělení kancelář primátora  

                     Veronika Richterová, DiS., referent oddělení kancelář primátora 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 2. zasedání ZMH, konaného dne 15. prosince 2014  

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Na 2. zasedání ZMH byly jako ověřovatelky zápisu určeny: paní Ing. Eva ŠILLEROVÁ 

(KDU-ČSL) a  paní Janina ŽELINSKÁ (KSČM) .   

Obě ověřovatelky zápis z 2. zasedání zastupitelstva ověřily a potvrdily svým podpisem, že 

odpovídá průběhu zasedání a přijatým závěrům. 

Žádám nyní ověřovatelku paní Ing. Šillerovou, aby v souladu s Jednacím řádem ZMH  podala 

zprávu o ověření správnosti zápisu. 

 

Ing. Eva ŠILLEROVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Dobrý den, zápis jsem přečetla a odpovídá skutečnosti. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. A nyní žádám ověřovatelku paní Želinskou, aby v souladu s Jednacím řádem ZMH 

podal zprávu o ověření správnosti zápisu. 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobrý den, přečetla jsem zápis z 2. Zasedání a je v pořádku. Nemám k němu námitky. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

ZMH ? Protože ke zpracovanému zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 15.12.2014 nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, budeme hlasovat o 

tom, že zprávu ověřovatelů Zastupitelstvo města Havířova. Prosím o hlasování. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 67/3ZM/2015 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

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

uvedené v § 16, odst 3 a § 17 zákona o obcích. 
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13:13hod. 

5. Kontrola plnění usnesení ZMH 
 

 

Předkládá:   Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova  

Zpracoval:   Bc. Milada Klimešová, vedoucí oddělení kancelář primátora  

           Veronika Richterová, DiS., referentka oddělení kancelář primátora  

          

Návrh usnesení: 

 

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:  

 

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

a čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob  

a majetku a upevnění Veřejného pořádku ve městě Havířově 

1125/25ZM/2014 Úplatný převod technické infrastruktury v lokalitě „U Křížů“, 

k. ú. Bludovice, do majetku města  

1178/26ZM/2014 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování  

Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Dolní Datyně a 

Bludovice“ - II. část            

1268/27ZM/2014 Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II 

Moravskoslezsko 

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

 

616/14ZM/2012 Koupě pozemků pro účely realizace stavby: „Dopravní terminál Havířov“ 

1109/25ZM/2014 Prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2538/1 a budovy  

č. p. 144, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47,  

Havířov-Životice          

1134/25ZM/2014 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2014 

sportovním a mimosportovním subjektům 

1242/27ZM/2014 Prodej  pozemku pod stavbou garáže, k.ú. Bludovice    

1245/27ZM/2014 Směna pozemků k.ú. Dolní Suchá v rámci stavby„Příprava 

polyfunkčníhoúzemí areálu bývalého dolu Dukla“            

1263/27ZM/2014 Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím  

a darování movitých věcí příspěvkovým organizacím          

25/2ZM/2014 Prodej pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice 
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31/2ZM/2014 Výkup pozemků k. ú. Bludovice, parc. č. 912/4 a 916/4,   

část ul. Luční     

38/2ZM/2014 Vyřazení majetku ve správě organizačního odboru             

39/2ZM/2014 Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ 

– sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol  

49/2ZM/2014 Doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních a 

rekreačních zařízení Havířov 

52/2ZM/2014 Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností s majetkovou 

účastí města 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nikdo. Takže končím rozpravu a budeme hlasovat 

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 68/3ZM/2015 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

A nyní přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů dle schváleného programu. Já bych 

ještě na úvod než začneme, bych otevřel jedno téma, a to je Jednací řád MMH, protože na 

minulém zastupitelstvu došlo k určitým různým výkladům našeho Jednacího řádu. Všichni 

zastupitelé obdrželi do e-mailových schránek, nevím jestli i tady, ale určitě jste to dostali 

všichni e-mailem, návrh nového Jednacího řádu MMH s tím, že prosíme, aby si zastupitelé 

prostudovali případně nějaké svoje připomínky označili a zaslali na Magistrát města 

Havířova. Ano, technická?  

 

= Nelze odposlechnout, hovoří se mimo mikrofon = 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Přišlo? Takže bylo odesláno? Takže bylo odesláno dneska 12:15hod. s tím, že budem to 

schvalovat na březnovém zastupitelstvu, takže jsou dva měsíce na prostudování. Já bych 

jenom, protože opravdu minule ta diskuze byla celkem vyhrocená. Já jsem si našel Jednací 

řád zastupitelstva města Prahy, kde, bych řekl, to mají poměrně dobře specifikované právě 

v oblasti hlasování. Náš Jednací řád, bohužel, pokud jste to studovali, tak jsou tam určité věci, 

které si protiřečí. Taková jedna základní záležitost je, že když se podíváte na hlasování, tak 

v bodě 3: „ Hlasování odděleně o jednotlivých bodech nebo částech usnesení je možné jen se 
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souhlasem předkladatele. Za navržené usnesení se považují jen základní návrh, tak i 

protinávrh.“ Tzn. že předkladatel musí povolit, více méně, hlasování o jednotlivých bodech.  

A pak je tam taková další věc, která je poměrně omezující. Aby vůbec, pokud tedy překladatel 

neumožní jednat odděleně, musí zastupitel, dle našeho Jednacího řádu dát svůj vlastní 

protinávrh. A je tam důležitá věc, že tady se píše: „ V případě, byli-li uplatněny protinávrhy, 

je povinen předsedající nechat hlasovat tak, aby bylo nejdříve hlasováno o posledním 

protinávrhu a dále zpětně v pořadí, jak byly protinávrhy předkládány až k původnímu 

předkládanému návrhu usnesení, o kterém se hlasuje nakonec.“ A je tady velice důležitá 

poznámka: „ Je-li přijat protinávrh, o dalších protinávrzích ani o původním návrhu se 

nehlasuje.“ Já musím konstatovat, že dneska při hlasování například u dotací, pokud bysme šli 

přesně podle Jednacího řádu, tak si myslím, že pokud několik zastupitelů přednese svůj 

nějaký pozměňující návrh a předkladatel nepovolí, tak bereme to, že jeho návrh je 

protinávrhem, a to znamená, že pokud první protinávrh projde, o dalších návrzích se 

nehlasuje, ani o původním. To znamená, že nelze, by nešlo do ad absurdum, kromě jednoho 

pozměňujícího návrhu už dát další. Musím říct, že hlasování hlavního města Prahy je lépe 

ošetřeno a my jsme se paradoxně v minulém volebním období jím řídili. Zde se píše, že návrh 

se projednává jako celek a hlasuje se o něm, jako o celku. Nenavrhne-li člen zastupitelstva, že 

se budou projednávat jednotlivé části návrhu, o nichž se může hlasovat odděleně. Při 

odděleném hlasování o jednotlivých částech návrhu, musí být na závěr hlasováno o návrhu, 

jako o celku. To je přesná formulace, které my se více méně držíme, ale náš Jednací řád města 

Havířova toto neumožňuje. Takže já, výklad je nepřesný a měl jsem pravdu, že vlastně lze u 

nás dávat pouze protinávrhy. A pokud je přijat o dalších protinávrzích ani o původním se už 

nehlasuje. To je přesný právní výklad našeho Jednacího řádu. Proto já bych navrhoval, 

protože samozřejmě, kdybychom se měli řídit naším Jednacím řádem, mohlo by dojít právě 

k absurdní situaci, při nějakých pozměňujících návrzích, několika, více, například v oblasti 

dotací a při prvním schváleném bysme už dále neprojednávali, navrhuju, a tím, že jsou 

zastupitelé o tom informováni, abychom se řídili zavedené praxe, tím vlastně neporušíme nic, 

protože všichni zastupitelé, pokud budou s tím souhlasit, tak můžeme fungovat podle 

principu, že budeme se vyjadřovat k dílčím pozměňujícím návrhům a potom přijmeme 

usnesení, jako celek a do března vyřešíme náš Jednací řád, který nesplňuje parametry to, o 

čem se tady vlastně bavíme a dohadujeme, protože opravdu to neumožňuje. Je otevřená 

rozprava, jestli se chce někdo ze zastupitelů vyjádřit? Prosím, bych potřeboval, jestli se někdo 

hlásí, ať vidím. Pan zastupitel Martinek? 

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

Já bych navrhoval potom projednat tuto záležitost u kulatého stolu, protože jsme to obdrželi 

dneska, tak si prostudujeme, určitě ten návrh a následně bysme vznesli nějaké dotazy, 

připomínky. Děkuji. 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Určitě. Takže přejdeme už teďka k projednávání bodů. 
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69/3ZM/2015 

13:25hod. 

6. Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti z hlediska činnosti     

    Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2014,  

    vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města    

    Havířova za rok 2014  

 

 

Předkládá: Bc. Daniel Pawlas, primátor statutárního města Havířov 

Zpracoval: Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířov 

 

b e r e   n a   v ě d o m í   
 

Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti z hlediska činnosti Městské policie 

Havířov na území města Havířova za rok 2015, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru 

dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2014 dle předložené Výroční zprávy za 

rok 2014 a příloh č. 1-6 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

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

Já bych chtěl jenom pana ředitele se zeptat s ohledem na statistiky, které byly uvedeny, tak 

byl tam dost výrazný pokles, myslím o 50%, v zahájených správních řízeních a dále narůstá 

počet upozornění na nesprávné parkování, a další věc, trvalý pokles, jedná se o snižující se 

počet botiček. Jestli by mohl nějakým způsobem okomentovat tyto trendy. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím pana ředitele a zastupitele. 

 

Ing. Bohuslav MURAS, člen Zastupitelstva města Havířova (HPH) a ředitel MP Havířov  

Dobrý den pane primátore, dámy a pánové. Ten trend se odvíjí částečně od toho, jakým 

směrem je směřována činnost MP zastupitelstvem a vedením města a druhá věc je potom, to 

jsou zákony a ve třetí řadě je to naše spolupráce s Magistrátem města, kdy, v podstatě, 

přestupky, které postupujeme dále k dalšímu řešení se snažíme minimalizovat tak, abychom 

Magistrát města nějakým způsobem nezatěžovali. Takže já zkusím. Tam to řešení tak jak je, 

ty statistiky, v podstatě, když se podíváte, dlouhodobě, tak jeden rok je to nahoru, další rok je 

to dolů, pak je to třeba dva roky nahoru. Je těžko říct jakým způsobem je ta vlastní činnost 

potom dále ovlivněna. Nevím, jak bych šel až do hloubky v tom rozboru, protože to opravdu 

záleží na tom, jakým směrem je směřovaná naše činnost. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Chcete ještě pane řediteli? Nebo jestli může pan zastupitel…a…pan zastupitel Martinek, 

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

Já děkuju. Ono asi je to o tom, že  někdy možná řešíte více věcí a nepředáváte je tedy do 

správních řízení. 

 

Ing. Bohuslav MURAS, člen Zastupitelstva města Havířova (HPH) a ředitel MP Havířov  

Minimalizujeme počet předaných, ten přestupek je vyřešen, ale není postoupen. 

 

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

Dobře, děkuji. Já tady mám ještě návrh na doplnění usnesení a týká se navýšení počtu 

městských strážníků. Každá strana, která šla do voleb měla za cíl zvýšení bezpečnosti ve 

městě a myslím, že všechny strany, plus mínus, se zmiňovaly o tom, že by rády navýšily 

počet městských strážníků. Takže jsem připravil konkrétní usnesení a to tedy zastupitelstvo 

města Havířova ukládá primátorovi města Havířova panu Bc. Danielu Pawlasovi navýšit 

počet městských strážníků nejpozději od 1.1.2016 a to nejméně o 6 strážníků. Takže předám. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji. Pan zastupitel Osmanczyk. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Vážený pane primátore, vážené vedení města, vážené dámy, vážení pánové. Já jenom 

s potěšením konstatuji, že ta zpráva je za poslední rok a v průběhu celého čtyřletého období se 

odvedlo hodně práce, nastavily se některé nové momenty v práci MP a já bych z této pozice, 

v tuto chvíli, poděkoval řediteli MP panu Ing. Murasovi i všem strážníkům, kteří přispěli 

k udržování určitého stupně, v rámci možností, legislativních možností, pořádku v Havířově. 

Takže děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Dál se do rozpravy nikdo nehlásí, takže já dávám hlasovat o návrhu usnesení 

s doplněním pana Ing. Martinka. Prosím ještě zobrazit, nejdřív všem zastupitelům. Já musím 

konstatovat, že to je v souladu napříč politickým spektrem. Já sám při návštěvě minulý týden 

ve čtvrtek u pana ředitele jsem deklaroval, že je to v našem programu, takže myslím si, že to 

je společný zájem všech zastupitelů a občanů, takže určitě s tím nebudeme mít žádný 

problém. Takže do rozpravy se nikdo nehlásí, takže končím a dávám hlasovat o návrhu 

usnesení s rozšířením požadavku pana Martinka. 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu doplněného usnesení – Ing. Jiří Martinek: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 
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Přijaté usnesení č. 69/3ZM/2015: 

 

Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti z hlediska činnosti Městské policie 

Havířov na území města Havířova za rok 2014, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru 

dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2014 

 

Zastupitelstvo města Havířov 

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti z hlediska činnosti Městské policie 

Havířov na území města Havířova za rok 2015, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru 

dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2014 dle předložené Výroční zprávy za 

rok 2014 a příloh č. 1-6 

 

u k l á d á  

 

primátorovi města Havířova Bc. Danielu Pawlasovi navýšit počet městských strážníků, 

nejpozději od 1.1.2016 o nejméně 6 strážníků 
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70/3ZM/2015 

13:25hod. 

7. Záměr prodeje části pozemků parc.č. 3979 a parc.č. 3940/1,  

    k.ú. Havířov-město 
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku            

                    Zlatuše Javorská, referent odboru správy majetku          

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo  města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

   

záměr prodeje části pozemků parc.č. 3979 , zeleň o výměře cca 199 m
2 

 a parc.č. 3940/1, 

ost.plocha o výměře cca 110 m
2
 , kat. území Havířov-město  

společnosti VPV TRADING  OSTRAVA a.s., se sídlem Ostrava-Výškovice,  

Nováčkova 717/5, IČ 25845543 k vybudování obslužné komunikace a výsadbě zeleně u 

objektu  Hotelu Rudolf 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, takže já končím rozpravu a dávám 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 70/3ZM/2015 
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71/3ZM/2015 

13:26hod. 

8. Záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže      
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku           

                    Zlatuše Javorská, referent odboru správy majetku  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje části pozemku parc.č.. 1197/87  k.ú. Prostřední Suchá ,odměřenou 

geometrickým plánem č. zak. 2888-49/2014 a nově označenou jako pozemek parc.č. 

1197/276 o výměře 1 m
2
, k.ú. Prostřední Suchá

 

panu  Rostislavu Fečíkovi, bytem ……………………………………….. pod již postavenou 

garáží za cenu dle znaleckého posudku   

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 71/3ZM/2015 
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72/3ZM/2015 

13:36hod. 

9. Prodej části pozemku parc.č. 4079/1, k.ú. Havířov-město 
     (záměr prodeje byl schválen ZMH 22.9.2014, uns.č. 1236/27ZM/2014) 

 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku              

                    Zlatuše Javorská, referent odboru správy majetku   

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

prodej  části pozemku parc.č. 4079/1 o výměře cca 380 m
2
, kat. území Havířov-město 

včetně  trvalých porostů (výměra bude upřesněna na základě GP) 

společnosti NOVADENT s.r.o., Horní Bludovice - Prostřední Bludovice  573, IČO 28621867  

za účelem vybudování  stavby ,,Zubní soukromá ambulance“ a to za  tržní cenu dle  

znaleckého posudku ve výši  1 130,- Kč/m
2
, tj. cca 429 400,- Kč + 17 578,- Kč + 1 800,- Kč 

za zpracování znaleckého posudku  + DPH  

 

1. S budoucím kupujícím bude uzavřena  do doby vydání stavebního povolení smlouva o 

budoucí kupní smlouvě (dále jen BKS) za těchto podmínek: 

 

a) ke dni podpisu BKS zaplatí budoucí kupující předem část schválené kupní ceny (jistiny) 

ve výši 260 000,- Kč 

 

b) budoucí kupující doručí městu pravomocné územní rozhodnutí ve lhůtě do 12 měsíců od 

účinnosti BKS, nesplnění této lhůty je důvodem k odstoupení města od BKS nebo uplatnění 

smluvní pokuty  ve výši 100 000,- Kč 

 

c) budoucí kupující doručí městu pravomocné stavební povolení ve lhůtě do 24 měsíců od 

účinnosti BKS, nesplnění této lhůty je důvodem k odstoupení města od BKS nebo uplatnění 

smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč  

 

d) v případě odstoupení budoucího kupujícího od BKS z důvodu upuštění od realizace 

sjednaného účelu BKS, budoucí kupující uhradí městu smluvní pokutu 100 000,- Kč, město 

vrátí uhrazenou část kupní ceny sníženou o smluvní pokutu 

 

2. Kupní smlouva se společností bude uzavřena do 60 dnů ode dne, kdy společnost doručí na 

odbor správy majetku pravomocné stavební povolení a geometrický plán se zakreslením 

pozemku s novým parcelním číslem (dále jen Pozemek), za těchto podmínek: 

a)  v případě, že společnost do 2 let  od vydání pravomocného stavebního povolení stavbu 

nezačne realizovat, město má právo od kupní smlouvy odstoupit s tím, že město uplatní 

smluvní pokutu  ve výši 1.000.000,- Kč 

 

b)  společnost je povinna, v případě změny majetkových práv k prodanému Pozemku,   
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převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající z kupní smlouvy na nového nabyvatele 

majetkových práv, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu 

ve výši 1.000.000,- Kč 

 

c) společnost je povinna prodaný Pozemek užívat pouze ke sjednanému účelu, 

 tj. k výstavbě a následnému provozování „Zubní soukromé ambulance“, po dobu 12 let 

ode dne  zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, v případě nedodržení  

této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč 

 

d) společnost je povinna zahájit provozování  „Zubní soukromé ambulance“ do 2 let  

ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí; v případě nedodržení  

této podmínky, může město od kupní smlouvy odstoupit s tím, že město uplatní smluvní 

pokutu ve výši 1.000.000,- Kč 

 

e) v případě odstoupení od smlouvy ze strany města je společnost povinna uvést Pozemek  

do původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak 

 

f) společnost nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení Pozemku 

 

g) za porušení smluvních povinností a závazků stanovených společnosti v kupní smlouvě 

město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

těchto povinností a závazků.       

 

h) společnost je povinna zajistit ochranu stromořadí, které lemuje ulici Na Nábřeží, v případě 

poškození nahradí stromořadí novými stromy.                                                  

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

 

                                                                                                       Z: vedoucí OSM 

                                                                                                        T:  31.3.2015 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Martinek. 

 

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

Já bych chtěl vznést návrh na změnu usnesení a to tedy s ohledem na to, že jsem zde již 

několikrát diskutovali o přiměřenosti a nepřiměřenosti smluvních pokut a myslím si, že 

v některých částech tak, jak je návrh této smlouvy, tak se mi zdají ty pokuty nepřiměřené. 

První je v bodě, v odstavci 2 písmeno a). je tam smluvní pokuta pro případ odstoupení od 

smlouvy do dvou let s tím, že cena pozemku k prodeji je někde kolem 460 tisíc, výše jistiny, 

kterou má společnost složit je 260 tisíc, takže smluvní pokuta ve výši 1 milionu korun se mi 

zdá nepřiměřená, proto bych navrhoval smluvní pokutu ve výši té jistiny, která je dána, tzn. 

260 tisíc. Pak je tam ještě v odstavci 2 písmeno g) smluvní pokuta pro případ porušení, za 

každí jednotlivé porušení bodů smlouvy a je tam za každé jednotlivé porušení 1 milion korun. 
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Taky se  mi to zdá poněkud přitažené za vlasy, takže bych navrhoval 100 tisíc, protože 

v jiných částech je následně, pokud firma neudělá na daném místě to, co slíbila, tzn. zubní 

ordinaci, tak je tam sankce 1 milion korun, s čímž tedy souhlasím. Pokud by na místě bylo 

něco jiného než k č, s čímž tedy souhlasím. Pokud by na místě bylo něco jiného než k čemu se 

společnost zavázala. Takže myslím si, že zubařů je obecně nedostatek a buďme rádi, že tedy 

chtějí v našem městě stavět ordinace a měli bysme tomu jít více naproti. Takže dávám tento 

návrh. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan náměstek Heczko. 

 

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

Dobrý den dámy a pánové i ode mne. Vážené zastupitelky, zastupitelé. Tyto smluvní pokuty, 

o kterých hovořil pan zastupitel Martinek vzešly z dlouhých a negativních zkušeností 

z předešlých let, kdy jsme v řadě případů zjistili, že původní účel, pro který jsme pozemky 

prodávali se úplně změnil, a nebo změnil se v průběhu toho, té výstavby nebo dlouhých let 

přípravy na výstavbu i původní žadatel a vlastník a postavilo se tam úplně něco jiného nebo se 

to přeprodalo ještě i dál, dálšímu uchazeči. A tyto sankce byly diskutovány na zastupitelstvu 

v minulém volebním období a takto byly přijaty a doporučeny a v podstatě se vychází pak 

z nich, nebo z této diskuze se vychází i ve stanovení zásad pro prodej pozemků města 

Havířova. Pokud má někdo dobré úmysly a chce postavit to, co deklaruje za tu cenu, kterou 

mu to prodáváme a nemá nějaké boční úmysly s tímto, tak se vůbec těchto sankcí nemusí 

obávat, protože, když splní všechny podmínky, které jsou zde stanoveny, tak se žádné sankce 

nebudou uplatňovat. Já nedoporučuji abychom měnili tyto zásady a ani tento návrh tady 

v těchto podmínkách. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Martinek. 

 

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

Pane náměstku, já s Váma souhlasím, u těch diskuzí jsem byl, ale myslím si, že pokud firma 

nezačne stavět, tudíž k žádné újmě nedojde, tak můžou nastat nějaké okolnosti, které třeba i 

znemožní, že třeba banka nedá úvěr, tak aby platili milion korun, když cena pozemku je 460 

tisíc, tak si myslím, že bysme se mohli jako město spokojit s tou sankcí ve výši jistoty. 

Myslím, že tam je dostatek instrumentů, které zajišťují to, že ty sankce tam jsou. Pokud do 

dvou let oni nezprovozní zubní ordinaci je tam milion korun pokuta, takže v momentě, kdy 

něco postaví, tak už ta ochrana v zájmu města je dostatečně zajištěna. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan náměstek Heczko. 

 

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

Samozřejmě, že to co jste říkal je pochopitelné, ale z druhé strany si myslím, že vždy, 

v případě nějakých vážných překážek, které budou bránit tomu zájemci, aby mohl ten svůj 

záměr uskutečnit, třeba jako že banka mu nedá úvěr nebo něco takového, ale samozřejmě o 

tom vždy může znova rozhodovat zastupitelstvo, zda ty sankce uplatní nebo ne. Jestliže 

žadatel přijde a řekne jsem pod hrozbou sankce 1 milion korun, nemůžu splnit daný úkol nebo 

danou podmínku z toho a z toho důvodu a žádám zastupitelstvo, aby toto přehodnotilo nebo 

zhodnotilo, pak je v plné kompetenci zastupitelstva  neuplatnit tuto sankci v plné výši 1 
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milion korun, pokud ty důvody budou relevantní. Pokud to budou, ale nerelevantní důvody, 

tak není důvod, abychom snižovali sankce. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Martinek. 

 

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

Víte sám, jak je to potom těžké rozhodování, když město může uplatnit smluvní pokutu ve 

výši 1 milionu korun a snižovat ji. Takže myslím si, že opravdu se tady nic nestane, pokud 

bychom tuto smluvní pokutu zmírnili. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. 

 

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

Já budu ještě jednou replikovat. To znamená, že když teďkom snížíme sankce, tak budoucí 

majitel nebo uchazeč ji klidně poruší, tu podmínku, protože pro něho sto tisíc nebude žádná 

nějaká újma a bude schopen zaplatit sto tisíc a zůstane mu pozemek ve větší hodnotě. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Pan zastupitel Šlachta. 

 

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

Dámy a pánové dobrý den. Pane náměstku, já jenom, že tvrdé ceny pozemku, tvrdé sankce 

nám odvádějí investory. V minulosti to byl areál u Lidlu, McDonald, který nám utek, tzn. 

přišli jsme o spoustu pracovních míst díky této, jak bych to řekl, tvrdé Vaší  politice. Pak 

přijdeme, sankce jsou, jsou určeny, např. 2 miliony, já nebudu říkat kde, a vy, když se jedná o 

odpuštění sankcí si vemete dovolenou. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan náměstek Heczko chce reagovat? 

 

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

Nevím, kdy jsem si vzal dovolenou, to opravdu nevím, jenom z toho důvodu, že prý se mělo 

jednat o sankcích. Pane inženýre, nezlobte se na mne, ale nepamatuju se na to, možná, že by 

chtělo, abyste mi to blíže vysvětlil. Ale jinak, jsem tady postaven do role, jako tvrdého 

vymahatele sankcí. Jsem tvrdým vymahatelem sankcí, protože tak rozhodlo zastupitelstvo. 

Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Taky děkuji a do rozpravy se už nikdo nehlásí, takže já ji končím a budeme hlasovat o návrhu 

usnesení pana zastupitele Ing. Martinka. Prosím, ještě zobrazit, ať vidíme všichni. 

 

Hlasování o návrhu usnesení pana Ing. Jiřího Martinka: 
Pro:                            17 

Proti:                          21 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno a teďka budeme hlasovat o původním znění usnesení tak, jak 

máme v materiálech. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 72/3ZM/2015 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Teď bysme měli pokračovat bodem č.10, ale ten je na pevnou hodinu 14h, takže navrhuje, 

abychom pokračovali dál. Máme tu bod č. 11. 
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73/3ZM/2015 

14:04hod. 

11. Nabídky na odkoupení nemovité věci (bývalá ZŠ Mánesova) 
       (záměr schválen ZMH dne 22. 9. 2014 usnesením č. 1247/27ZM/2014)         

 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku  

                    Květoslava Dudová, referent odboru správy majetku 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

n e s c h v a l u j e 

 

prodej nemovité věci - pozemku parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7736 m
2
, 

jehož součástí je stavba – budova č. p. 1102 na ulici Mánesova, stavba občanského využití, 

žádnému z uvedených zájemců  

 

s c h v a l u j e 

 

odstoupení od záměru prodeje nemovité věci 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Martinek. 

 

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

Chtěl bych navrhnout, abychom tento bod odložili z projednávání dnešního zastupitelstva a to 

z těchto důvodů. Myslím si, že při prodeji tak velkého areálu uvnitř města by měli být 

potenciální zájemci přizváni na zastupitelstvo města, aby prezentovali své záměry. 

V důvodové zprávě, kterou jsem obdrželi k tomuto bodu se neuvádí, proč rada rozhodla, jak 

rozhodla. Jsou tam uvedeny pouze varianty, které měla rada na výběr, ale již nám schází 

důvod proč tomu tak bylo. Takže možná poprosím o komentář a dále možná v tom komentáři 

i popsat, jaké jsou další záměry tedy s tímto objektem. Z dnešního rána víme zprávu, že Baron 

school, která tento objekt obývala, samozřejmě, ukončí v tomto školním roce svoji činnost. 

Tak možná poprosím i pana náměstka Vachtarčíka, jestli k tomu má nějaké informace.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže, pan náměstek Heczko chce reagovat? 

 

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

Já nejdříve k tomu návrhu na odložení nebo zdůvodnění, proč navrhujeme zrušit tu soutěž na 

prodej. V prvním případě to je nabídka společnosti PH rozvojová, která v podstatě 

akceptovala námi navrhovanou cenu, tj. v plné výši dle znaleckého posudku 13 milionů 850 

tisíc. Měla záměr částečně  objekt rekonstruovat a částečně demolovat a vystavět nové 

obchodní centrum. V té části, kde by chtěli provozovat nějaké sociální služby, pobytové 
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služby, tak ve vyhlášeném záměru bylo, že uchazeč musí na navrhované služby mít 

oprávnění. Společnost PH rozvojová nepředložila takovéto oprávnění na provozování 

takovýchto služeb, pouze deklarovali, že v případě, že jim to bude prodáno, vytvoří nějakou 

obecně prospěšnou společnost, která si teprve tuto licenci, na provozování takových služeb, 

vyřídí. A dalším problémem bylo to, že na té části demolované, toho objektu, chtěli postavit 

obchodní zařízení, které by mělo výměru větší jak 800 m
2
, což je v rozporu s územním 

plánem, který hovoří, že v této lokalitě v tomto území je možno postavit nějaké takovéto 

zařízení, ale max. do výměry 800 m
2
. Proto, z důvodu toho, že nepředložili platnou licenci na 

provozování služeb, které tam chtěli provozovat a v rozporu s územním plánem chtěli 

vybudovat větší obchodní centrum, než povoluje územní plán, proto je navrženo nevyhovět, 

nebo neschválit tento prodej, této společnosti. A u druhé nabídky, tj. u společnosti Espetera, 

někteří z Vás si pamatují, že oni se ucházeli o tento objekt již v minulém roce a nabízeli 

stejnou částku jako i v loňském roce, tzn. za celý objekt 4 miliony 100 tisíc korun, což se nám 

zdá velice nepřiměřená, nízká cena, na druhé straně to, co tam chtěli provozovat, tak na 

všechny tyto služby jsou vlastníky licence, čili v tomto splnili všechny podmínky, akorát rada 

rozhodla, že cena je nepřijatelně nízká. Proto navrhujeme nepřijmout ani jednu nabídku a 

zrušit záměr prodeje objektu a o možném využití pan náměstek. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan náměstek Vachtarčík. 

 

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

Dobrý den všem přítomným. Ohledně Baron school mám pouze informace, které se objevily 

dneska v tisku, tzn. že Baron school ke konci pololetí se dočasně zavírá, nemá se jednat o 

skončení, ale jsou to jenom informace pana Barona. Těsně před zastupitelstvem, díky panu 

řediteli Wicherovi, jsem dostal aktuální pohledávku středního odborného učiliště vůči SSRZ 

v hodnotě 9386 za pronájem tělocvičen a podle neoficiálních informací, Baron school dluží 

mnohem vyšší částku MRA za energie. Nic víc zatím nevíme. 

 

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

Já můžu doplnit, že Baron school dluží za zálohy za služby za měsíc listopad, prosinec a 

leden, celkem 360 tisíc korun. Nájemné tam není vysoké, myslím si, že nájemné platí, ale 

dluží za poskytované služby tzn. energie, vodu a další. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan zastupitel Martinek. 

 

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

Já bych se chtěl zeptat pana náměstka, jestli teda má nějaké informace, co bude s těmi žáky, 

kteří tu školu navštěvují. 

 

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

Je v jednání, které podobné střední školy jsou schopné žáky se stejnými obory nebo 

podobnými, vzít k sobě. Zase je to neoficiální informace. Jediné co teď vím, že o snad 

polovinu žáků by se měla postarat střední škola Dakol, jedná se o ty obory, které samy 

poskytují a o dalších školách vyjednává školský odbor Moravskoslezského kraje pan vedoucí 

Lenčo. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, paní zastupitelka Halíková. 
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PaedDr. Milada HALÍKOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobrý den také ode mě vážené dámy a pánové. Nechci se vyjadřovat k činnosti této školy a 

jejímu působení na území města. Asi to všichni průběžně sledujeme, snad jenom doplním 

informace, které tady dneska zazněly, a sice v tom, že nejméně čtyři zaměstnanci této školy, 

jinak všichni zaměstnanci jsou, prosím, od října bez výplat, tak čyři z těchto zaměstnanců 

podali v minulém týdnu návrh na insolvenci. Předpokládám, že jestliže dluh vůči organizaci 

města je zhruba v těchto částkách, které tady odezněly, že by stálo za to, na zváženou, jestli se 

k insolvenčnímu řízení, pokuď k němu dojde, pravděpodobně ano, by nemělo město přidat. 

Všechno. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Já můžu konstatovat, že z obecného hlediska mě ta situace netěší, protože je další 

škola v problémech v Havířově. Baron school, když jsem se dneska díval na jejich stránky, 

působí od roku 1992, takže po 23 letech tato škola končí a víme, že z minulé historie, že to 

není jediná škola, která je v problémech v Havířově, takže tento stav z obecného hlediska mě 

netěší, že se soukromé školství dostává do problémů. A obecně, je to i špatný signál vůbec 

k tomu, že tady mládeže je málo a žáků je málo a to město by spíš potřebovalo, aby se 

školství rozvíjelo. Takže z tohodle hlediska těch žáků je to nemilé a věřím, že žáci 

dostudujou. Samozřejmě ty pohledávky jsou nemilé a budeme to muset řešit. Zatím nemám 

oficiální zprávu z MRA, počítám, že zítra na poradě vedení města bysme mohli dostat nějaké 

informace, protože nejsou mi známy závazky pana Barona. A pan zastupitel Osmanczyk. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já to nechci prodlužovat, protože tu situaci znám, to se tahá už „de facto“ druhý rok. Je třeba 

se zamyslet nad jednou věcí. Jaký byl znalecký posudek, který zpracovával Kraj před X lety a 

na základě toho prodával městu. Že to bylo předražené, to je jasné. Já se ptám vedení města, 

existuje adekvátní, nezávislý znalecký posudek na tuto nemovitost? To bych chtěl slyšet, tuto 

odpověď. A protože vím, že existuje a vedení města ho má k dispozici, tak podpořím to, co 

navrhl pan Ing. Martinek, tento materiál odložit a pojďme vést debaty, co dál s tím. Protože ty 

náklady MRA by pokračovaly, je to zdevastované, já jsem si to prošel všechno do posledního 

zařízení, koutu a byla tam i rada města. Víme v jakém stavu to je. Nedělejme si ostudu ve 

středu města. Souhlasím s tím, že se to neprodá té společnosti, protože ten záměr je v rozporu 

s územním plánem a žádné obchody tam nechceme, to je v pořádku, ale pojďme se zamyslet, 

co dál s tím a na základě toho, znaleckého posudku skutečného, který je v rozporu s tím, co 

přednášel Kraj nám, pojďme o tom diskutovat než uděláme nějakou chybu. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji. Já se ptám, možná paní vedoucí odboru správy majetku paní JUDr. Burianová, 

jestli by odpověděla něco ke znaleckému posudku. Děkuji. 

 

JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku  

Vážený pane primátore, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dobrý den. Znalecký posudek 

byl zpracováván nový v loňském roce. Máte to uvedeno v materiálu, bylo to koncem června 

2014 a tržní ocenění této nemovitosti je 13 milionů 850 tisíc a z toho se vycházelo při 

zveřejňování záměru prodeje. To bylo uvedeno v tom záměru. Takže je to znalecký posudek 

starý půl roku. 

 

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

Z 21.6.2014. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji. A do rozpravy je přihlášen i občan, pan Bohdan Svorník, takže já mu dávám 

slovo, teďka. 

 

Bohdan SVORNÍK, ……………………………… 

Přeju dobrý den všem. Firma PHR stavební měla v plánu odkoupit tuto nemovitost a postavit 

tam pobytové centrum pro osoby starší, důchodového věku. To, že je tam přilepený, tzv. 

obchodní centrum, byla náhoda, protože, když jsme dělali projekt, tak v místě školy si občané 

přáli mít nějaké potraviny, kde by mohli dojít pěšky, dorazit a nakoupit si základní 

příslušenství. Proto k tomu projektu přibylo to obchodní centrum. Je to vlastně obchodní 

centrum, kde by měly být vlastně jenom potraviny a služby jako je holič plus další služby jako 

třeba lékaři. K povolení činnosti. Povolení činnosti jsme nedokládali proto, protože povolení 

činnosti dostaneme až se ustanoví obecně prospěšná společnost, která tuto nemovitost 

odkoupí. Územní plán. Dle projektu máme informaci z magistrátu města, že celý tento projekt 

i s tím obchodním centrem je dle územního plánu. Teď nevím, kde je nějaký problém, když 

nám todlencto řekne město a řekne nám to písemně. To obchodní centrum, jak jste říkal pane 

náměstku, těch 800 m
2
, nebudou to potraviny. Budou to i služby, jestli náhodou se 

nevycházelo z toho, že jste vzali celý ten komplex jako obchodní centrum. Firma PHR 

stavební chtěla do této investiční akce dát zhruba 270 milionů korun. Jestli je tahle investice 

málo k zvelebení města, už potom nevím, co by město chtělo, jakého investora. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji. Já možná za sebe jen takový….pane Svorníku…jen dotaz. Říkáte my. Vy jste 

nějak spjat s firmou, která…já se vás táži jako občana jak jste spojen s touto firmou. 

 

Bohdan SVORNÍK, ……………………………… 

Občanské sdružení Změna pro život úzce spolupracuje s firmou PHR. Firma PHR tento záměr 

chtěla postavit v Orlové z bývalé zvláštní školy. Požádali jsme je, aby šli do Havířova a 

investovali radši zde, protože my působíme v Havířově. Jsme spojeni tím, že jsme 

spolupracovali na projektu, byli jsme v té lokalitě, dělali jsme zaměření budovy, mluvili jsme 

s těmi občany a ten záměr jsme s nima konzultovali hodně úzce. Původně tam mělo být 

opravdu jen pobytové centrum, ten zbytek je jenom proto, že občané si přáli potraviny a přáli 

si zvětšení parkovacích míst. To je vše. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji. Pan zastupitel Martinek. 

 

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

Teda aniž jsem tuši, že teda se tady objeví někdo z té firmy, tak asi je to jasné, že by stálo za 

to, aby opravdu přišli tady zájemci představit svoje projekty a je to věc, která si myslím 

přísluší zastupitelstvu, rozhodovat o takto velkých věcech v rámci města. Takže říkám, 

navrhuji odložit a připravit tedy pro zastupitele takové podklady, aby se mohli kvalifikovaně 

rozhodnout. Navíc se objevily nějaké nejasnosti ještě ohledně těch obchodních ploch.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Technická, pan zastupitel Šimek. 
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Mgr. Rudolf ŠIMEK, člen Zastupitelstva města Havířova (HPH) 

Šimek Hnutí pro Havířov. Tak já jsem, byť jsem Šimek, tak teď jsem z toho trochu jelen, 

protože v materiálu máme PH rozvojová a teď tady je další firma PH stavební, která se nám 

vůbec neobjevila v materiálech. Ať mně to někdo vysvětlí. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Technická, pan radní Bělica. 

 

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

Já bych si dovolil požádat o 5 minutovou pauzu. 

 

PŘESTÁVKA 

 
5 min. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím o prezenci. Takže přítomno 41, jeden neprezentován, ale paní doktorka Halíková 

odjíždí do Prahy, hlásila mi, takže prosím, aby byla omluvena z dalšího jednání zastupitelstva. 

A my máme otevřenou rozpravu k bodu č.11. Pan náměstek Heczko. 

 

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

Já bych reagoval na některé ještě připomínky k tomu materiálu v tom smyslu, že která 

společnost platí, jestli PH rozvojová nebo PH stavební. Já nevím, co použil pan Svorník za 

název, ale v žádosti o prodej  je uvedená PH rozvojová a.s. IČO 28071905 a tato nabídka této 

společnosti nesplnila naše požadavky vyhlášené v záměru prodeje. Tzn. že nebyla předložena 

listina, nebo doklady, opravňující k provozování budoucímu a dále, že ten jejich záměr je 

v rozporu s územním plánem, čili nevidím důvod odkládat tento materiál. Můžeme pouze 

přislíbit, že rada města, vedení města připraví v krátké době záměr využití tohoto objektu 

zejména v souvislosti s novým plánovacím obdobím a čerpáním možných dotací do oblasti 

sociálních služeb, případně nějakých bytů, a podobně. Doufám, že jste mně pochopili, 

v jakém rozsahu by se tam ty úpravy mohly udělat a toto předložíme pak, samozřejmě, 

zastupitelstvu. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Někdo další do rozpravy? Nikdo se nehlásí, takže já rozpravu končím a máme tu 

návrh pana zastupitele Martinka odložit materiál. Takže prosím hlasovat o tomto návrhu. 

 

Hlasování o návrhu usnesení pana Ing. Jiřího Martinka: 
Pro:                            15 

Proti:                          24 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno a teďka budeme hlasovat o původním znění usnesení. Prosím o 

hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            26 

Proti:                          10 

Zdržel se:                 5 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 73/3ZM/2015 
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74/3ZM/2015 

14:41hod. 

10. Prodej pozemků k.ú. Dolní Suchá 
       (záměr prodeje byl schválen ZMH dne 15.12.2014, usn.č. 22/2ZM/2014) 

  

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku             

                    Zlatuše Javorská, referent odboru správy majetku  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  
 

A  -záměr prodeje pozemku parc.č. 1/69, k.ú. Dolní Suchá o výměře 13 m
2
 společnosti 

Mölnlycke Health Care ProducerePak s.r.o. se sídlem Karviná –Nové Město,  

Na Novém poli 382/1, IČO 02948231 za účelem výstavby a následného provozování 

výrobního závodu.  

 

B- prodej pozemku parc.č. 2759/7, ost.komunikace o výměře 2 632 m
2 

a pozemku  parc.č. 

2759/8, ost. komunikace o výměře 55 m
2
, celkem  2 687 m

2
, včetně zpevněné plochy, 

vše v kat. území Dolní Suchá, společnosti Mölnlycke Health Care ProducerePak s.r.o. se 

sídlem Karviná –Nové Město, Na Novém poli 382/1, IČO 02948231 za účelem výstavby a 

následného provozování výrobního závodu, a to za  tržní kupní cenu pozemků ve výši 

977 050,- Kč ( tj. cca 363,60 Kč/m
2 

) + 2 800,- Kč (cena za zpracování znaleckého posudku), 

celkem za  979.850,- Kč + DPH; z důvodu rozvoje lokality a podpory prvního investora 

v areálu, město Havířov nebude zahrnovat do kupní ceny hodnotu zpevněné plochy, 

vybudované na převáděných pozemcích. 

 

1. do doby vydání platného stavebního povolení bude se společností uzavřena smlouva o   

budoucí  kupní smlouvě (dále jen BKS), s ujednáními těchto podmínek: 

 

a)  při podpisu BKS bude na účet města složena záloha (jistota) na kupní cenu ve výši   

587.910,- Kč,   

 

b) v případě odstoupení od BKS ze strany společnosti z důvodu upuštění od realizace 

sjednaného účelu BKS,  společnost uhradí městu smluvní pokutu ve výši 245.000,- Kč, město 

vrátí společnosti uhrazenou část kupní ceny, sníženou o smluvní pokutu,  

 

2. kupní smlouva (dále jen KS) se společností bude uzavřena do 60 dnů ode dne, kdy 

společnost doručí městu na odbor správy majetku pravomocné stavební povolení, 

s ujednáními těchto podmínek:    

 

a)  společnost uhradí městu zbývající část kupní ceny ve výši 391.940,- Kč + DPH do 30 dnů 

od uzavření KS, 

 

b)  návrh na vklad vlastnického práva bude podán městem po zaplacení celé kupní ceny, 
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c)  společnost je povinna v případě změny majetkových práv k prodaným pozemkům, převést 

všechny povinnosti a podmínky vyplývající z KS na nového nabyvatele majetkových práv, 

v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč, 

 

d)  společnost je povinna prodané pozemky po dobu 12 let od zápisu vkladu vlastnického 

práva do katastru nemovitostí užívat pouze ke sjednanému účelu, ke kterému byly prodány,  

tj. k výstavbě a následnému provozování  výrobního závodu; v případě nedodržení této 

podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč, 

 

e) společnost je povinna zahájit užívání  a  provozování výrobního závodu do 3 let ode dne 

zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí; v případě nedodržení této 

podmínky, může město od KS odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu ve výši 

1.000.000,- Kč, 

 

f)  v případě, že společnost do 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení stavbu 

nezačne realizovat, město má právo od  KS odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu  

ve výši 1.000.000,- Kč,  

 

g)  v případě odstoupení od KS ze strany města z důvodu, že společnost začne stavbu 

realizovat, ale do 3 let od stavebního povolení stavbu nedokončí, je společnost povinna uvést 

pozemky do původního stavu, tj. do stavu před uzavřením KS,  do 3 měsíců od doručení 

oznámení o odstoupení od KS, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

 

h)  společnost nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení pozemků,  

 

ch)  za porušení smluvních povinností a závazků stanovených společnosti v KS město uplatní 

smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností 

a závazků.    

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

 

                                                                                                       Z: vedoucí OSM 

                                                                                                        T:  31.3.2015 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Teď se vrátíme k bodu č. 10. máme tento bod na pevnou hodinu, vítám tady zástupce 

společnosti Mölnlycke Health Care a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan náměstek 

Heczko. 

 

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

Dámy a pánové dovolte mi, abych v úvodu vystoupil k tomuto materiálu, protože došlo 

k zásadní změně, v původním návrhu usnesení, které schválila rada města a došlo k úpravě 

tohoto usnesení po jednáních se zástupci společnosti Mölnlycke. Nové změní návrhu usnesení 

jste obdrželi v elektronické podobě již v průběhu minulého týdne, dneska z důvodu, aby 



 
Zápis z 3. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 26.1.2015 

nedošlo k tomu, že třeba jej někdo neobdržel, tak jste ho dostali ještě i dneska v písemné 

podobě. Je třeba říci, že máme eminentní zájem ve spolupráci se společností Asental, aby 

přišel první investor do areálu Dukly, bývalého dolu Dukla, myslíme si, že investor, 

společnost Mölnlycke je důvěryhodná společnost, která dlouhodobě provozuje svou výrobní 

činnost nejenom po celém světě, ale zejména v blízkém okolí, a to v areálu Nového pole 

v Karviné. Ten důvod, proč přicházejí k nám je ten, že jednak chtějí vybudovat svou vlastní 

sterilizační linku, kterou zatím neměli a museli zajišťovat tuto činnost dodavatelsky a 

samozřejmě počítají i tím, že v současné době dochází k navyšování požadavků na jejich 

výrobky a kapacitně již jejich výrobní prostory v Karviné nestačí, čili uvažují i v budoucnu 

s rozšířením výroby do Havířova. Deklarují, že v polovině roku 2017 by tento závod mohl být 

spuštěn a v prvních dvou až třech letech by mohli zaměstnat kolem 200 zaměstnanců 

s postupným, případným nárůstem, který uvádějí i v jiném materiálu, který by mohl 

dosáhnout i přes 600 zaměstnanců. Největším problémem pro nás bylo centrální zásobování 

teplem, na kterém jsme dlouhodobě trvali, že společnost by se měla napojit na toto 

zásobování teplem, jejich argument, v podstatě, v jejich prezentaci věřím, že to zdůvodní 

možná ještě lépe než já v tom smyslu, že jejich provoz by měl běžet 24 hodin denně, 365 dnů 

v roce a sterilizace, ten technologický proces vyžaduje neustálé dodávky tepla a centrální 

zásobování teplem toto není schopno v plném rozsahu zajistit. Z toho důvodu jsme pak i od 

této podmínky ustoupili s tím, že v budoucnu, pokud společnost Mölnlycke, tak jak uváděla i 

v jiných dokladech uvažuje případně i o vybudování nějaké závodní jídelny případně nějaké 

zázemí pro děti zaměstnanců, apod., že v budoucnu bude uvažovat a takovéto dílčí provozy 

bude napojovat na centrální zásobování teplem. Podporu to CNT máme i ze strany Asentalu, 

protože existuje trojstranná dohoda mezi městem Havířov a společností Asental a Dalkií 

Havířov o tom, že by se přednostně měli budoucí investoři napojovat na CNT. Ale 

s technologických důvodů, jak jsem naznačil, je to pro ně velký problém, proto je od této 

podmínky upuštěno. Všechno. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji, máme tady zástupce firmy Mölnlycke a možná ještě, protože nevidím, že se 

nějaký zastupitel nehlásí….a vidím….pan zastupitel Osmanczyk. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já si dovolím takovou malou poznámku, protože areál Dukla, vůbec investor budoucí, je 

výsledek práce bývalého vedení města. Si pamatuju, jak jsem s těmi dvěma pány jednal nejen 

v Karviné v tom závodě a připravovali jsme to, na veřejnost jsme to nemohli dávat na vědomí, 

protože z určitých obchodních důvodů, vyšlo to neznámost až, když do toho vstupovaly 

orgány ČD, apod., víme z jakého důvodu. Takže můžu říct, že bývalé vedení to připravilo a já 

jsem měl trošku obavy po změně situace, že budou dělány nějaké překážky v některých 

věcech, tak jak třeba s kupními smlouvami a že budou ty požadavky města nadnesené a 

nebude prvořadý cíl, tzn. zabezpečit zaměstnanost občanů Havířova. Nakonec, když jsem to 

četl z materiálu, po třech jednáních, které následovaly v průběhu krátkého období, vedení 

města pochopilo, že je třeba akceptovat požadavky pánů z firmy budoucího investora, což 

jsem teda uvítal. Takže ty moje pochybnosti vyplynuly, což jsem rád. A já osobně si myslím, 

že to je velký kus práce, který bývalé vedení odvedlo a já přeju, aby to dotáhli do konce, 

protože ten konec je někdy v nedohlednu. Pokud vím, tak chtějí rozvíjet dál tu svoji činnost, 

co se týká logistického centra, které dneska mají v zahraničí, do Havířova. Takže osobně 

určitě rád podpořím tento projekt. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Já můžu za sebe říct, že určitě to je kontinuální práce bývalého zastupitelstva, 

současného zastupitelstva a bude se to dotýkat i budoucích zastupitelů, protože věříme, že je 

to investor dlouhodobý a přinese prosperitu městu Havířov. A ještě než dám slovo zástupcům 

firmy Mölnlycke, je tu přihlášený jeden občan, opět pan Bohdan Svorník, možná bude mít 

potom dotazy, takže možná zástupci firmy zodpoví. Dávám slovo panu Svorníkovi. 

 

Bohdan SVORNÍK, P. Bezruče 1542/1, Havířov 

Ještě jednou dobrý den, chtěl bych upozornit na to, že s firmou Mölnlycke nemáme vůbec 

žádný problém. Máme problém s lokalitou. Občanská sdružení mají problém s lokalitou dolu 

Dukla. Dlouhodobě upozorňujeme na neutěšenou situaci skladování popílků a dalších odpadů 

v okolí průmyslové zóny Dukla. Bylo by vhodné, aby město upozornilo firmu Mölnlycke jaká 

činnost se tam provádí. Hlavně se jedná o firmu Ovex, Ovex plus, popřípadě Gemec, ať 

potom nejsou překvapeni při zjišťovacím řízení EIA. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Možná bych poprosil paní Tomáškovou, aby na toto konkrétně odpověděla na tyto 

záležitosti ohledně těchto firem, ale samozřejmě prostor….a vidím, pan zastupitel Gongol. 

Takže ještě dáme přednost samozřejmě zastupitelům. Takže pan zastupitel Gongol. 

 

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

Pane primátore, pokládám tento dnešní bod č.10 jednání tohoto zastupitelstva za velmi 

závažné a proto chci k němu vystoupit, ale protože to asi nestihnu v tom limitu, tak žádám, 

abyste nechal odhlasovat prodloužení mého diskusního příspěvku na 8. minut. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře takže dáme hlasovat o návrhu pana Gongola, žádá o 8 min. 

 

Hlasování o prodloužení diskuse na 8. min. – Ing. Jaroslav Gongol: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 
 

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

Takže já děkuji všem zastupitelům za pochopení. V úvodu musím říci, že jsem velmi rád, že 

se hlásí první zájemce o využití dukelské zóny, kde dříve nacházelo spolehlivou obživu více 

jak 3000 zaměstnanců, i když práce v podzemí je velmi náročná, což si naši občané, zejména 

ti co žijí v Praze, nedovedou ani představit. Jen doufám, že se najdou další zájemci a investice 

za skoro čtvrt miliardy bude postupně využívána. Jen mně trochu mrzí, že je to dceřiná 

společnost zahraniční firmy, protože případné zisky odtečou do zahraničí. Doufám, že budu 

tady přítomnými zástupci pochopen, hájím totiž zájmy našich občanů. Nemám nic proti 

Švédsku, naopak obdivuji jejich sociální stát a jejich vztah k ochraně životního prostředí, 

proto doufám, že tam vyroste krásný areál a že se něčemu taky přiučíme. Chci ještě reagovat 

na předchozí diskuzi, který upozornil na stav, který tam je. Já jsem si  to osobně prošel a jsem 

opět, prostě, znepokojen tím, jaké činnosti se tam provádějí. A chtěl bych upozornit i náš 

odbor životního prostředí, možná, že dokonce i inspektorát životního prostředí, aby se tam 

podívali, protože když tam půjdete v letním období a budou tam jezdit ty auta, tak nebudete 
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vidět na pět kroků. Jen mně mrzí, že se, tedy Švédové nám neodplácejí za to, že třeba tím, že 

nás nenechají vyhrát v hokeji. Bylo by to možná dobré pro další spolupráci, ale samozřejmě 

že to je nadsázka, a že to záleží na našich hokejistech, kteří zrovna nemají moc velkou formu. 

Nebudu se vyjadřovat k ceně, za kterou prodáváme, i když nesouhlasím s argumentací, že i 

když nevíme za jakou prodává Asental, tak je to skoro stejné. My ale prodáváme nově 

pořízenou cestu a inženýrské sítě a oni navezenou haldovinu a pouze vstřícností města, a to 

bych chtěl upozornit, jsme jim zhodnotili pozemky z peněz nás, daňových poplatníků. Tedy 

nikoliv to, co někteří říkají, že nás to nemůže zajímat, co se tam děje. Nás to zajímá, protože 

jsme čtvrt miliardy investovali z našich peněz. Já se však budu zabývat spíše technickými 

otázkami. Tak především mně mrzí, že jsem měl pravdu, že tato investice a celý projekt měl 

být uzpůsoben pro potřebu budoucího uživatele. O tom jsme už hovořili. Uznávám však, že 

zájemce v té době nebyl a tak projektant se držel nějakého zidealizovaného řešení páteřních 

komunikací a to včetně přístupu ke kolejové vlečce. Tato přístupová cesta má podle zájemce 

být zrušena a tudíž investice asi za 2 miliony korun přijde vniveč. Na této komunikaci má být 

postavena dlouhá hala, která jinde být nemůže podle stanoviska kupujícího, ale podle mého 

názoru je tento argument vyvratitelný. Díval jsem se tam, prošel jsem si to a je to možné. 

Spíše jde o to, že toto místo je po všech stránkách nejideálnější, to uznávám a uznávám, že 

zájemce, který byl první má taky možnost využít této výhody. Výhodou toho řešení je, že se 

začíná obsazovat od severního okraje tohoto teritoria, takže se nezačíná uprostřed, což by byl 

určitý handicap pro další obsazování. Je tady ještě jeden argument v prospěch tohoto zájemce 

a tudíž ten, že je první, a tedy do určité míry si jej hýčkáme. Údajně místo likvidované 

přístupové cesty ke kolejové vlečce kupující vybuduje novou přístupovou cestu severněji od 

této. Já věřím, že nám to buďto potvrdí nebo vyvrátí zájemce o koupi. Věřím však, že ta 

komunikace bude sloužit i případným jiným zájemcům z celého toho teritoria a mělo by se to 

objevit i jako, v kupní smlouvě, protože si myslím, že by tam mělo být věcné břemeno na 

toto. Netýká se to sice pozemků města, ale z velkého množství snímků, které jsou součástí 

materiálů, snad orientační nejlepší je barevný snímek č.2, a to máme všichni v těch 

materiálech, který ale avizuje, že dotčené území zasahuje i kolejovou vlečku. Ptám se 

přítomného zástupce Asentalu a neví jestli to tedy je opravdu tak, že to zasahuje i do této 

vlečky a pak se ptám, jestli to je majetek Asentalu nebo je to majetek…Dříve to byl majetek 

OK dopravy dneska je to prodané a myslím si, že by nám Asental měl říci, jak to tedy s tou 

vlečkou bude do budoucna. V materiálu se uvádí, že pro kupujícího bude blokováno další 

území pro případ přestěhování provozovny z Karviné, kde se má dobývat. Já osobně nevěřím, 

že se tam bude dobývat, spíše se obávám toho, že budou doly na Karvinsku zastaveny, ale 

toto území není na mapě vyznačeno, o které se jedná, co bude blokováno a není ani jasné po 

jakou dobu. Vím, že to nepatří nám, tedy městu, ale my když jsme tuto investici zajistili s tím, 

že máme zájem, aby i tam vyrostly nové pracovní příležitosti a to, co nejvíce. Bude-li tedy 

zájem investorů a není v našem zájmu to blokovat, doporučuji, aby to tedy bylo ošetřeno tak, 

že max. doba, po kterou to bude blokováno bude se určovat podle dalších zájemců o tuto 

investici a nebude ho možno, prostě, uspokojovat jinou lokalitou, tak, prostě, tato blokáž by 

měla padnout. Možná, že jsem Vás trochu vyděsil, zejména zástupce firmy, ale abych to 

trochu odlehčil, tak nakonec chci říci. Buď vítán, kdo s dobrým úmyslem přicházíš. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji pane zastupiteli. Takže já bych dal teďka prostor firmě Mölnlycke, zda by mohla 

prezentovat svůj projekt, případně zodpovědět tady vzneslé dotazy, takže prosím. Mohl bych 

poprosit? Poprosím pana Šantrůčka, jestli byste mohl zprovoznit techniku. Pní zastupitelka 

Šillerová. 
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Ing. Eva ŠILLEROVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Ještě jednou dobrý den, nyní vystupuji jako předsedkyně komise životního prostředí, kde nám 

byl tento návrh představen. Bohužel nám už byl představen po zasedání rady, jelikož to 

termínově nevyšlo a z toho důvodu bych chtěla jenom informovat. Byli jsme mírně 

znepokojeni nebo trošičku byla taková nervozita na jednání, jelikož sterilizační jednotky 

budou používat obrovské množství etylenoxidu, který je velmi toxický, výbušný a může být 

karcinogenní, a já nevím jaké všelijaké vlastnosti tahleta látka obsahuje. Z tohoto důvodu 

bych na to chtěla pouze upozornit, jelikož bysme požadovali, aby příště takovéto materiály 

byly hodnoceny v plném rozsahu zákona o vlivech na životní prostředí a každopádně 

nechceme to nějak komplikovat, jenom uvědomit si, že riziko je vysoké, protože vychází to 

pravděpodobně na týdenní dovoz tohoto etylenoxidu do závodu. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Ještě chce reagovat pan náměstek Bureš, takže já mu dám slovo. 

 

Bc. Ivan BUREŠ, člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Já bych reagoval na Vás na upozornění toho nebezpečí skladování a vůbec zpracování toho 

nebezpečného plynu. To byla jedna z našich nejzazších otázek, které jsme dávali i naší 

vedoucí životního prostředí, která by se k tomu mohla taky vyjádřit a nechali jsme si i 

prověřovat, vlastně, využití nebo ten proces toho plynu v jiných lokalitách, kde nedošlo 

k žádným nějakým únikům nebo ohrožení a na podkladě toho jsme teda přistupovali. Já 

možná se tak přesně nevyjádřím jak paní Návratová z životního prostředí, kterou bych 

požádal, aby potom tady k tomu mohla něco říct. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, takže už dávám konečně slovo zástupcům firmy Mölnlycke. 

 

Emmanuel CHILAUD generální ředitel, překládá Pavel PEŘICH, jednatel společnosti 

Mölnlycke Health Care ProducerePak s.r.o. 

Pan ředitel Chilaud je generální ředitel karvinského závodu a je francouz, takže on sice 

rozumí velmi dobře česky, takže jestli se budete někdo ptát, tak bych poprosil pomalu, ale 

odpovídat bude anglicky a já se to pokusím přeložit. V prvé řadě bych chtěl poděkovat za 

Vaše přivítání a za Váš čas, který jste nám věnovali k této prezentaci. Mölnlycke Health Care 

je nadnárodní firma, která zaměstnává více než 7000 zaměstnanců po celém světě a jak jste se 

zmínili před tím jedná se o švédskou firmu. Naše firma vyrábí a prodává produkty na 

jednorázové chirurgické použití. V současné době máme 14 výrobních továren po celém světě 

a každá továrna vyrábí jiné výrobky. V Karviné v současné době vyrábíme tzv. zákaznické 

operační sety, což znamená, že to jsou sety, které se používají při chirurgických zákrocích. 

Jsou kastomizované nebo specifikované podle jednotlivých operací a podle jednotlivých 

lékařů, eventuelně nemocnic. V minulém roce jsme vyrobili více než 4,5 milionů těchto setů a 

roční nárůst výroby je více než 10%.  Kapacita karvinské továrny je někde mezi 5,5 až 6 

miliony setů ročně. Karvinská továrna vyrábí od roku 2001. V současné době zaměstnáváme 

více než 600 zaměstnanců, což je, jsme vlastně největší zaměstnavatel v karvinské 

průmyslové zóně, z toho zaměstnáváme asi 78% žen, což znamená, že máme asi 480 

zaměstnaných žen a to ať od těch nejnižších pracovních pozic, až po kancelářské a 

manažerské pozice. Tady vidíte pár fotek z těch výrobních prostor, máme velké množství těch 

různých výrobků a komponentů. Jenom pro zajímavost pár informací o těch setech, vyrábíme 

sety, které jsou velmi malé až 54g, které jsou třeba pro Švýcarsko nebo ty největší jsou až 

kolem 7 kg a skládají se ze 30 druhů komponentů a jedná se o set pro výměnu kyčelního 

kloubu. Jenom pro informaci denně spotřebováváme asi 800 tisíc různých komponentů, tzn. 
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různých jednotlivých drobných produktů, které se skládají do těch setů. Takže my 

potřebujeme růst a v roce 2017 ta karvinská továrna bude plná nebo dosáhne své výrobní 

kapacity. Pracujeme na tomto projektu expanze již zhruba 2 roky, dívali jsme se na různé 

alternativy umístění této továrny, ať to bylo v regionu Ústí nad Labem nebo v jižním Polsku, 

ale máme zájem o místní region, místní lidi, kde jsme spokojeni s výkonem a kde ti 

zaměstnanci jsou velmi dobří. Takže pro to vedení společnosti ve Švédsku rozhodlo, že 

postavíme tu novou továrnu tady v regionu, a to pokud možno, co nejblíže Karviné, takže 

z toho vyšlo jako nejlepší lokalita Havířov. Na těchto obrázcích vidíte vizualizaci té možné 

nové továrny tak, jak je vytvořená projektanty. Ta továrna se skládá v podstatě ze 

skladovacích prostorů, z výroby, až po vlastní sterilizaci. Pár slov k té sterilizaci, o které tady 

padlo pár slov. Sterilizace by měla probíhat ethylenoxidem, což je plyn. Je to velmi běžný 

průmyslový plyn, který je používán v celé řadě průmyslu. Pouze 5% celkové spotřeby 

etylenoxidu ve světě se používá na sterilizaci, zbytek se používá v jiných oborech. My 

samozřejmě budeme se řídit všemi evropskými směrnicemi, včetně českých směrnic. České 

normy jsou založeny na německých normách a ty jsou nejpřísnější na celém světě, takže ten 

proces bude velmi bezpečný. Našim cílem taky je mít minimální množství toho sterilizačního 

plynu přímo v továrně. Konzultanta a projektového manažera, kterého máme tady zapojeného 

do tohoto projektu, tak dělá tyto projekty sterilizace více než 20 let a v posledním roce 

realizoval 10 projektů. A v případě, že byste měli více technických otázek k té sterilizaci, tak 

je připravený přijet tady do Havířova a na všechny Vaše dotazy odpovědět. Tady vidíte 

časový plán možné realizace, tzn. že v roce 2015 bychom rádi získali územní a stavební 

povolení, v roce 2016 v únoru by mohla být zahájena výstavba závodu, která by probíhala 

zhruba rok a v 10 měsíci roku 2016 by se začala implementovat technologie s tím, že výrobní 

provoz by mohl být spuštěný kolem května roku 2017. Ten časový harmonogram je pro nás 

velmi důležitý, protože tak, jak jsme vám nastínili ten růst a dosažení kapacity v Karviné, tak 

je to přesně naplánováno tak, abychom v první polovině roku 2017 mohli zahájit výrobu a 

plynně navázat na ten další rozvoj, který očekáváme v roce 2017. Děkujeme Vám za Vaši 

pozornost a jsme připraveni odpovědět na Vaše dotazy. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji za prezentaci a je otevřená rozprava, takže  já se ptám pánů zastupitelů, jestli má 

někdo dotaz. Pan Šimek má technickou. 

 

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

Šimek, já se Vám omlouvám, že obtěžuju, ale usnesení, pokud má být přijato, musí být 

přesné. Tentokrát se nám tam nevloudil jelen, ale šotek, a to ve dvou případech, protože 

dvakrát je tam uvedeno v názvu firmy „ProducerePak“, ale na těch slajdech je 

„ProcedurePak“. Tak asi to bude třeba dvakrát opravit. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, takže opravíme. Dále někdo do rozpravy, hlásí se? Pan zastupitel Gongol se hlásí. 

 

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

Já nevím jestli je tady zástupce Asentalu, ale já jsem tam měl dotazy na ně, tak bych rád 

kdyby mě tu bylo zodpovězeno. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, poprosím paní Tomáškovou z Asentalu. 
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Marcela TOMÁŠKOVÁ, ředitelka speciálních projektů 

Dobrý den, mohla bych Vás ještě poprosit o zopakování těch dotazů, abych odpovídala 

přesně? 

 

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

Jeden z nich je, jak dlouho bude blokováno to další území, na jak dlouhou dobu, protože tam 

se hovoří v tom materiálu, že budeme další plochu pro ně blokovat. A za druhé, jak je to s tou 

vlečkou, jestli se tam opravdu bude prodávat i část té vlečky tak, jak je to v tom materiálu a 

jestli to je vůbec Asentalu nebo ne. 

 

Marcela TOMÁŠKOVÁ, ředitelka speciálních projektů 

Tak my máme budoucí smlouvu se společností Mölnlycke ne prodej 10 hektarů pozemku, 

tzn., že v první fázi si teďka odkupují 10 a v další fáze 3 hektary pozemku. Takže v podstatě 

žádná blokace jako taková, není. Jestli si dobře rozumíme. Společnost Mölnlycke nás 

požádala na odkup 10 hektarů pozemku ve dvou fázích. Teďka v této fázi se rozhodli 

odkoupit 7 hektarů. Další fáze, mám pocit, že je do dvou let až pěti let. Pokud se týká vlečky, 

záměr společnosti Mölnlycke zasahuje do prostoru vlečky. Pozemky jsou ve vlastnictví 

Asentalu, vlečka je ve vlastnictví AVT. My v současné době vedeme jednání se společností 

AVT, abychom dosáhli nějakého jednání s tím, abychom splnili požadavky společnosti 

Mölnlycke, která nechce tam tu vlečku v tom prostoru, takže my teďka jednáme se 

společností AVT o vymístění, o posun této vlečky, aby nezasahovala do prostoru společnosti 

Mölnlycke. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, chce ještě pan zastupitel reagovat? Tak prosím. 

 

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

Jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak to ještě není domluvené s tou dopravou, a takže bude se 

to investovat, ta přeložka bude investovaná Asentalem, jo? 

 

Marcela TOMÁŠKOVÁ, ředitelka speciálních projektů 

Jednání pokračují, nejsou definitivní rozhodnutí, takže bych nerada tady předjímala nějaké 

závěry. Samozřejmě budeme Vás informovat, jak ty závěry dospějou do konce. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Je otevřená rozprava. Takže se táži zastupitelů, zda mají nějaké dotazy na zástupce 

společnosti Mölnlycke? Nemají. Takže já ukončuji rozpravu, poděkuji zástupcům firmy 

Mölnlycke, můžou si počkat na výsledek hlasování. Takže já končím a budeme hlasovat o 

návrhu usnesení s tím upraveným názvem. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 
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Přijaté usnesení č. 74/3ZM/2015 

 

Prodej pozemků k.ú. Dolní Suchá 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  
 

A  -záměr prodeje pozemku parc.č. 1/69, k.ú. Dolní Suchá o výměře 13 m
2
 společnosti 

Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o. se sídlem Karviná –Nové Město,  

Na Novém poli 382/1, IČO 02948231 za účelem výstavby a následného provozování 

výrobního závodu.  

 

B- prodej pozemku parc.č. 2759/7, ost.komunikace o výměře 2 632 m
2 

a pozemku  parc.č. 

2759/8, ost. komunikace o výměře 55 m
2
, celkem  2 687 m

2
, včetně zpevněné plochy, 

vše v kat. území Dolní Suchá, společnosti Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o. se 

sídlem Karviná –Nové Město, Na Novém poli 382/1, IČO 02948231 za účelem výstavby a 

následného provozování výrobního závodu, a to za  tržní kupní cenu pozemků ve výši 

977 050,- Kč ( tj. cca 363,60 Kč/m
2 

) + 2 800,- Kč (cena za zpracování znaleckého posudku), 

celkem za  979.850,- Kč + DPH; z důvodu rozvoje lokality a podpory prvního investora 

v areálu, město Havířov nebude zahrnovat do kupní ceny hodnotu zpevněné plochy, 

vybudované na převáděných pozemcích. 

 

1. do doby vydání platného stavebního povolení bude se společností uzavřena smlouva o   

budoucí  kupní smlouvě (dále jen BKS), s ujednáními těchto podmínek: 

 

a)  při podpisu BKS bude na účet města složena záloha (jistota) na kupní cenu ve výši   

587.910,- Kč,   

 

b) v případě odstoupení od BKS ze strany společnosti z důvodu upuštění od realizace 

sjednaného účelu BKS,  společnost uhradí městu smluvní pokutu ve výši 245.000,- Kč, město 

vrátí společnosti uhrazenou část kupní ceny, sníženou o smluvní pokutu,  

 

2. kupní smlouva (dále jen KS) se společností bude uzavřena do 60 dnů ode dne, kdy 

společnost doručí městu na odbor správy majetku pravomocné stavební povolení, 

s ujednáními těchto podmínek:    

 

a)  společnost uhradí městu zbývající část kupní ceny ve výši 391.940,- Kč + DPH do 30 dnů 

od uzavření KS, 

 

b)  návrh na vklad vlastnického práva bude podán městem po zaplacení celé kupní ceny, 

 

c)  společnost je povinna v případě změny majetkových práv k prodaným pozemkům, převést 

všechny povinnosti a podmínky vyplývající z KS na nového nabyvatele majetkových práv, 

v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč, 

 

d)  společnost je povinna prodané pozemky po dobu 12 let od zápisu vkladu vlastnického 

práva do katastru nemovitostí užívat pouze ke sjednanému účelu, ke kterému byly prodány,  

tj. k výstavbě a následnému provozování  výrobního závodu; v případě nedodržení této 

podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč, 
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e) společnost je povinna zahájit užívání  a  provozování výrobního závodu do 3 let ode dne 

zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí; v případě nedodržení této 

podmínky, může město od KS odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu ve výši 

1.000.000,- Kč, 

 

f)  v případě, že společnost do 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení stavbu 

nezačne realizovat, město má právo od  KS odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu  

ve výši 1.000.000,- Kč,  

 

g)  v případě odstoupení od KS ze strany města z důvodu, že společnost začne stavbu 

realizovat, ale do 3 let od stavebního povolení stavbu nedokončí, je společnost povinna uvést 

pozemky do původního stavu, tj. do stavu před uzavřením KS,  do 3 měsíců od doručení 

oznámení o odstoupení od KS, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

 

h)  společnost nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení pozemků,  

 

ch)  za porušení smluvních povinností a závazků stanovených společnosti v KS město uplatní 

smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností 

a závazků.    

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

 

                                                                                                       Z: vedoucí OSM 

                                                                                                        T:  31.3.2015 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já bych chtěl touto cestou poděkovat všem zastupitelům ať už bývalým nebo současným, že 

jsme tento materiál schválili. Popřál bych firmě Mölnlycke ať úspěšně může na tomto 

pozemku začít něco už připravovat, budovat a budeme s napětím čekat na první inzeráty, že 

hledáte nové zaměstnance. Já Vám přeji mnoho úspěchů a děkuji všem zastupitelům. 
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75/3ZM/2015 

14:42hod. 

12. Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Prostřední Suchá 
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí oboru správy majetku                     

                    Zlatuše Javorská, referent odboru  správy majetku 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e   

 

odkoupení pozemků parc.č. 1248/2, zeleň o výměře 1059 m
2
,  parc.č. 1248/15, zeleň 

o výměře 222 m
2
, vše v kat. území Prostřední Suchá 

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

Gregorova 2582/3, IČO 27769143  

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 75/3ZM/2015 
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76/3ZM/2015 

14:43hod. 

13. Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování  

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

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku        

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku  

                    Ilona Krainová, referent odboru správy majetku  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“   

 

A)zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení, provozování 

a udržování kanalizační stoky, včetně veřejných částí kanalizačních přípojek, ve prospěch 

oprávněného, statutárního města Havířova, k uvedeným pozemkům povinných, v rozsahu dle 

GP včetně ochranného pásma a v hodnotách pozemkových služebností dále uvedených,  

 

A1. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 125/2 v rozsahu  310,58 m
2
 a 4 ks šachtice  dle GP 2826-

50F/2013, dále  parc. č. 123/1,  parc. č. 125/2  a  parc. č. 125/4 v celk. rozsahu 88,36 m
2
 a 2 ks  

šachtice dle GP 2826-50B/2013
 
   

povinný:  Petr Kwiczala, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 398,94) + 

(500,- x 6) = 42.894,- Kč 

 

A2. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 87 v celk. rozsahu  380,07 m
2
 a 3 ks  šachtice dle GP 

2826-50E/2013 a  dle GP 2826-50B/2013
 
   

povinný:  manž. Antonín Lanc, Olga Lancová, ………………………………   

hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 380,07)  

+ (500,- x 3) = 39.507,- Kč 

 

A3. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 66 v rozsahu  5,37 m
2
  dle GP 2826-50B/2013  

povinný:  Matulová Naděžda, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  tj. (125,- x 5,37) = 671,- Kč 

 

A4. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č.  94/2,  parc. č. 95/1 a  parc. č. 95/2 v celk. rozsahu 340,23 

m
2
 a 2 ks  šachtice  dle GP 2826-50B/2013

 
   

povinný: manž.  Čestmír Váňa, Šárka Váňová, ………………………………   

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 340,23) + 

(500,-x 2) = 43.529,- Kč 

 

A5. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 102/1 v  rozsahu  188,05 m
2
 a 2 ks  šachtice dle  GP 2826-

50B/2013
 
   

povinný:  manž.  Miroslav Mašek, Jaroslava Mašková, ……………………………… 
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hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 188,05) + 

(500,-x 2) = 24.506,- Kč 

 

A6. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 125/5 v  rozsahu  285,54 m
2
 a 3 ks  šachtice dle  GP 2826-

50B/2013
 
   

povinný: Dalibor Sochorek,  ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 285,54) + 

(500,-x 3) = 35.708,- Kč 

 

A7. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 125/6  a  parc. č. 125/9  v celk. rozsahu 307,81 m
2
 a 3 ks  

šachtice  dle GP 2826-50B/2013
 
   

povinný:  EUROLINE s.r.o., Kostelní 373/3, 735 42 Horní Těrlicko,  IČ: 619 42 341  

hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 307,81) + 

(500,- x 3) = 32.281,- Kč 

 

A8. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 248/1 v  rozsahu  3,55 m
2
 a 1 ks  šachtice dle  GP 2826-

50B/2013
 
   

povinný:  Lumír Kozel, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 3,55) + 

500,- = 944,- Kč 

 

A9. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 136/1 v  rozsahu  219,71 m
2
 a 2 ks  šachtice dle  GP 2826-

50E/2013
 
   

povinný:  manž. René Mrozek, Anna Mrozková, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 219,71) + 

(500,- x 2) = 22.971,- Kč 

 

A10. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č.  136/6  a  parc. č. 177/1 v celk. rozsahu  8,55 m
2
 dle GP 

2826-50E/2013
 
   

povinný:  Kamila Charvátová, ………………………………a  

Jiří Švidrnoch, ………………………………hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
   

tj. (125,- x 8,55) = 1.069,-Kč 

 

A11. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č.  177/2 v  rozsahu  49,87 m
2
 a 1 ks šachtice dle GP 2826-

50E/2013
 
   

povinný:  Jiří Švidrnoch, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 49,87) 

+500,- = 6.734,-Kč 

 

A12. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 139/1 a  parc. č. 140/1 v celk. rozsahu 128,91 m
2
 a 1 ks  

šachtice  dle GP 2826-50E/2013
 
   

povinný:  Libuše Svrčinová, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 128,91) + 

500,- = 13.391,- Kč 

 

A13. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 139/2 a  parc. č. 140/3 v celk. rozsahu 93,21 m
2
 a 1 ks  

šachtice  dle GP 2826-50E/2013
 
   

povinný:  Svatoslav Chrobák, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 93,21)+ 

500,- = 12.151,- Kč 
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A14. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 141 v  rozsahu  29,17 m
2
 dle GP 2826-50E/2013

 
   

povinný:  Ondřej Štark, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  tj. (125,- x 29,17) = 3646,-Kč 

 

A15. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 155/7 v  rozsahu  5,24 m
2
 dle GP 2826-50E/2013

 
   

povinný:  Danuše Santariusová, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m
2
, tj. (100,- x 5,24) = 524,- Kč 

 

A16. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 159/1,  parc. č. 159/2  a  parc. č. 160/2 v celk. rozsahu  

241,72 m
2
 a 2 ks  šachtice  dle GP 2826-50E/2013

  
a parc. č. 158 v rozsahu 58,65 m

2
 dle GP 

2826/50G/2013  

povinný: JUDr. Lubomíra Binová, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 300,37) + 

(500,- x 2) = 38.546,-Kč 

 

A17. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 160/1 v  rozsahu  159,28 m
2
 a 2 ks  šachtice dle  GP 

2826-50E/2013
 
   

povinný:  Zbigniew Koźusznik, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 159,28) + 

(500,- x 2) = 20.910,- Kč 

 

A18. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 162/1 v  rozsahu 73,43  m
2
 a 1 ks  šachtice dle  GP 2826-

50E/2013
 
   

povinný:  manž. Mgr. Martin Malík a Mgr. Jana Malíková, ………………………………, 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 73,43)+ 

500,- = 9.679,- Kč 

 

A19. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 166/6  a  parc. č. 173  v celk. rozsahu  402,48 m
2
 a 3 ks  

šachtice  dle GP 2826-50E/2013
  
  

povinný: Karla Sztefková, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 402,48) + 

(500,- x 3) = 51.810,- Kč 

 

A20. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 171/1, parc. č. 171/2, parc. č. 171/3  a  parc. č. 172  

v celk. rozsahu  306,12 m
2
 a 3 ks  šachtice  dle GP 2826-50E/2013

  
  

povinný: Karel Sztefek, ………………………………hodnota pozemkové služebnosti: 125,-

Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 306,12 ) + (500,- x 3) = 39.765,- Kč 

 

A21. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 179 v  rozsahu 42,02  m
2
 a 1 ks  šachtice dle  GP 2826-

50E/2013
 
   

povinný:  Zdeněk Slowik, ………………………………hodnota pozemkové služebnosti: 

100,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 42,02) + 500,- = 4702,- Kč 

 

A22. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2346/1  v  rozsahu 47,65  m
2
  dle  GP 2826-50G/2013

 
   

povinný:  manž. Vladimír Škutek, Milada Škutková,  ………………………………hodnota 

pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  tj. (125,- x 47,65 )  = 5.956 ,- Kč 

 

A23. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2362  v  rozsahu 49,05  m
2
  dle  GP 2826-50G/2013

 
   

povinný: Viliam Kolár, ……………………………… 



 
Zápis z 3. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 26.1.2015 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  tj. (125,- x 49,05)  = 6.131 ,- Kč 

 

A24. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2367  v  rozsahu 49,23  m
2
  dle  GP 2826-50G/2013

 
   

povinný: Martin Valášek, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  tj. (125,- x 49,23)  = 6.154 ,- Kč 

 

A25. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2665  v  rozsahu 772,14  m
2
 a 9 ks  šachtic, dle  GP 

2826-50G/2013
 
   

povinný: dle spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 196 

-Anna  Stanieková, ……………………………… 

- Danuše Santariusová, ……………………………… 

- Jaroslava Tomisová, ……………………………… 

- Lubomír Tomis, ……………………………… 

- Karel Sztefek, ……………………………… 

- Karla Sztefková, ……………………………… 

- Romana Balcárková, ……………………………… 

-Josef Adámek, ……………………………… 

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

hodnota pozemkové služebnosti:  100,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 772,14) + 

(500,- x9) = 81.714,- Kč, (k podílu Asental Land, s.r.o., + DPH) 

 

A26. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1409/2 v celk. rozsahu 708 m
2
  dle  GP 2894-239/2014

 
   

zatížený výtlačným potrubím kanalizace a přípojkou NN,      

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

IČ: 277 69 143 

hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. 100,- x 708 = 

70.800,- Kč, 

 

A27. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2065, parc. č. 2076 a parc. č. 2077/2  v celk.  rozsahu 94,79 

m
2
  dle  GP 1156-53F/2013

 
   

povinný:  manž. Roman Vintrocha, Lucie Vintrochová, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  tj. (125,- x 94,79)  = 11.849 ,- Kč 

 

A28. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2072/1 a parc. č. 2074 v celk.  rozsahu 61,25  m
2
 a 1 ks  

šachtice dle  GP 1156-53F/2013
 
    

povinný: manž. Milan Gerla, Lucie Gerlová, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 61,25) + 

500,- = 8.156,- Kč 

 

A29. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2072/2 v rozsahu 79,91  m
2
 a 1 ks  šachtice dle  GP 1156-

53F/2013
 
    

povinný: manž. Roman Bystroň, Jaroslava Bystroňová,  ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 79,91) + 

500,- = 10.489,- Kč 

 

A30. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2078/2,  parc. č. 2078/3,  parc. č. 2079 a parc. č. 2081  v celk.  

rozsahu 200,43  m
2
 a 4 ks  šachtice dle  GP 1156-53F/2013

 
    

povinný: Jaromíra Hrbáčková, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 200,43) + 

(500,- x4)= 22.043,- Kč 
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A31.k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2105, v rozsahu 8,86 m
2
  dle  GP 1156-53F/2013

 
   

povinný:  manž. Vincent Fečo, Janka Fečová, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  tj. (125,- x 8,86) = 1.108,- Kč 

 

A32. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2112/1 a parc. č. 2112/2, v celk.  rozsahu 152,45  m
2
 a 3 ks  

šachtice dle  GP 1156-53F/2013
 
    

povinný: manž. Karel Bolek, Zdeňka Bolková, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 152,45) + 

(500,- x3) = 20.556,- Kč 

 

A33. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2264 v rozsahu 91,71  m
2
 a 2 ks  šachtice dle  GP 1156-

53F/2013
 
 a  parc. č. 2262 v rozsahu 5,47 m

2
  a 1 ks  šachtice,  dle GP 1156- 53E/2013 

povinný: Veronika Kastnerová, Petr Kastner, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 97,18) + 

(500,- x3) = 13.648,- Kč 

 

A34. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2271 a parc. č. 2273, v celk.  rozsahu 222,9  m
2
 a 2 ks  

šachtice dle  GP 1156-53F/2013
 
    

povinný: Radomír Janda, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 222,9) 

+(500,- x2)= 23290,- Kč 

 

A35. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2281 v rozsahu 62,34  m
2
 a 2 ks  šachtice dle  GP 1156-

53F/2013
 
a   dále parc. č. 2039/3, parc. č. 2040/3 a parc. č. 2281 v celk. rozsahu 411,88m

2
  a  

5 ks  šachtic  dle GP 1156-53D/2013,   

povinný: Šárka Veselá, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 474,22) + 

(500,- x7)= 50.922,- Kč   

 

A36. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2104/3, v rozsahu 53,87 m
2
  dle  GP 1156-53E/2013

 
   

povinný: Radka Zahradníčková, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  tj. (125,- x 53,87) = 6734,- Kč 

 

A37. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2104/4, v rozsahu 53,97 m
2
  dle  GP 1156-53E/2013

 
   

povinný: manž. Petr Kempa, Jarmila Kempová, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  tj. (125,- x 53,97) = 6746,- Kč 

 

A38. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2104/5 v rozsahu 10,96  m
2
 a 1 ks  šachtice dle  GP 1156-

53E/2013
 
    

povinný: Vladimír Nohel, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 10,96) + 

500,- = 1.870,- Kč 

 

A39. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2104/7 v rozsahu 76,73  m
2
 a 2 ks  šachtice dle  GP 1156-

53E/2013
 
    

povinný: spoluvlastníci dle spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 555   

- Vladimír Nohel, ……………………………… 

- manž. Petr Kempa, Jarmila Kempová, ……………………………… 

- manž. Viliam Senko, Ludmila Senková, ……………………………… 
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- Radka Zahradníčková, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 76,73) + 

(500,- x 2) = 10.591,- Kč 

 

A40. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2116 v rozsahu 92,64  m
2
 a 2 ks  šachtice dle  GP 1156-

53E/2013
 
    

povinný: Zlatuše Bradová, ……………………………… 

Ludmila Sedlaříková,  ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 92,64) + 

(500,- x 2) = 12580,- Kč 

 

A41. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2120/2, v rozsahu 3,05 m
2
  dle  GP 1156-53E/2013

 
   

povinný: Ludmila Sedlaříková, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  tj. (125,- x 3,05) = 381,- Kč 

 

A42. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2121 v rozsahu 292,41  m
2
 a 3 ks  šachtice dle  GP 1156-

53E/2013
 
    

povinný: Daniela Trnková, Milan Trnka, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 292,41) + 

(500,- x 3) = 38.051,- Kč 

 

A43.k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2223/2, parc. č. 2224/2,  parc. č. 2225 a parc. č. 2226 v celk. 

rozsahu  252,25  m
2
 a 3 ks  šachtice dle  GP 1156-53E/2013

 
    

povinný: Jiří Kudrna, Ivana Kovácsová, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 252,25) + 

(500,- x3) = 26.725,- Kč   

 

A44.k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2491/11, parc. č. 2566/1,  parc. č. 2567,  parc. č. 2595, parc. č.  

2598 a  parc. č. 2599  v celk. rozsahu  378,79  m
2
 a 4 ks  šachtice dle GP 1145-53C/2013

 
    

povinný: Waloszek Radek, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 378,79) + 

(500,- x 4) = 49349,- Kč 

 

A45. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2520 v rozsahu 15  m
2
 a 1 ks  šachtice dle  GP 1145-

53C/2013
 
    

povinný:  Richard Tesař, ……………………………… 

                 David Kaluža,  ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 15) + 500,-  

= 2.375,- Kč 

 

A46. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2528 v rozsahu 102,7  m
2
 ,  dle  GP 1145-53C/2013

 
    

povinný:  Jiří Rojík, Miroslav Rojík, oba ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  tj. 125,- x 102,7 = 12838,- Kč 

 

A47. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2566/15 v rozsahu 47,93 m
2
  a 2 ks  šachtice, dle  GP 1145-

53C/2013
 
a dále parc. č. 366/1, parc. č. 366/2 a  parc. č. 366/3 v celk. rozsahu 237,47 a 2 ks 

šachtice dle GP 1145-53 E/2013     

povinný: spoluvlastníci dle spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 67, 68 a 91 

-Skulina Josef, ………………………………, 

-Bolek Karel, Bolková Marie, ……………………………… 
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-Kyzlinková Nataša, ………………………………, 

- Rojík Miroslav, Rojík Jiří, oba ……………………………… 

-Skulina Ivan, ……………………………… 

-Tkáč Jaroslav, ……………………………… 

-Fukala Luděk, ……………………………… 

-Waloszek Radek, ………………………………,    

- Kožušník Josef, ………………………………,  

- Kozielová Marie, ………………………………, 

-Pěčka Radim, ………………………………,  

-Kunčický Pavel, ………………………………,  

-Przeczek Jan, ………………………………,  

-Paličková Ilona, ………………………………, 

-Pilníková Miroslava, ………………………………  

- Zawadzká Martina, ………………………………,  

-Stachová Zdeňka, ………………………………, 

-STING uzavřený investiční fond a.s., 1. Máje 540 Třinec, Staré Město, 

-Schnürch Edvard, Schnürchová Helena, ………………………………, 

-Valek Josef, Valková Eliška, ……………………………… 

-Juřica Michal, ………………………………,  

hodnota pozemkové služebnosti:  100,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 285,4) + 

(500,- x4) = 30.540,- Kč 

 

A48. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2491/12 v rozsahu 14,18  m
2
,  dle  GP 1145-53C/2013

 
    

povinný:  METASOFT META a.s. v likvidaci, Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha, 

Karlín, 

IČ: 471 16 137 

hodnota pozemkové služebnosti:  100,-Kč/m
2
 , tj. 100,- x 14,18 = 1.418,-Kč    

 

A49. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2018 v rozsahu 423,77  m
2
 a 5 ks šachtice dle  GP 1156-

53D/2013
 
    

povinný:  Jana Wilczková, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 423,77) + 

(500,-x5 ) = 55.471,- Kč 

A50. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2024, v rozsahu 0,56 m
2
  dle  GP 1156-53D/2013

 
   

povinný: Rajdus Karel, Rajdusová Hana, ……………………………… 

                Gottwaldová Kristina, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  tj. (125,- x 0,56) = 70,- Kč 

A51. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2026  a parc. č. 2036  v celk. rozsahu 159,26 m
2
 dle   

GP 1156-53D/2013
 
    

povinný: Karel Kocur , Anna Kocurová , ……………………………… 

               Vanda Szturcová, ………………………………,                 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  tj. 125,- x 159,26 = 19.908,- Kč 

 

A52. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2037  a parc. č. 2038  v celk. rozsahu 298,86 m
2
 a 2 ks  

šachtice, dle  GP 1156-53D/2013
 
    

povinný: Anna  Cyžová, ……………………………… 

               Danuta Kandziaová, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 298,86) + 

(500,-x 2) =30.886,- Kč   
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A53. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2282, v rozsahu 64,34 m
2
  dle  GP 1156-53D/2013

 
   

povinný:  Rostislav Novák, Emma Nováková, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  tj. (125,- x 64,34) = 8.043,- Kč 

 

A54. k. ú. Dolní Suchá, parc. č.  2303  v rozsahu 13,39 m
2
 a 1 ks šachtice, dle GP 1156-

53D/2013
 
    

povinný: Jiřina Mlčáková, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 13,39) + 

500,- = 2.174,- Kč 

 

A55. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2325  a parc. č. 2327  v celk. rozsahu 489,54 m
2
 a 5 ks  

šachtice, dle  GP 1156-53D/2013
 
    

povinný: podíloví spoluvlastníci dle podílů zapsaných na LV 140  

-Kristina Zachwiejová, ……………………………… 

-JanaWolná, ……………………………… 

-Anna Kowal, ………………………………, 

-Bronislaw Zender, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti:  100,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 489,54) + 

(500,-x 5) = 51.454,- Kč   

 

A56. k. ú. Dolní Suchá, parc. č.  2124/3  v rozsahu 87,8  m
2
 a  1 ks šachtice, dle GP 1156-53G   

/2013
 
    

povinný: Leopold Nekarda. Věra Nekardová, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 87,8) + 

500,- = 9.280,- Kč  

 

A57. k. ú. Šumbark, parc. č. 2163, parc. č. 2314, parc. č. 2315,  v celk. rozsahu 635  m
2
 a 6 ks  

šachtice dle  GP 1631-36/2013
 
    

povinný: Jan Kutlák, ……………………………… 

                Anna Kutláková,  ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 

paní  Kutláková: 300,-Kč/m
2
 + 2000,-Kč/1 ks šachtice, tj. (300,- x 635) + (2000,- x 6) =  

202.500,- Kč   

pan Kutlák: 100,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 635)+(500,- x 6) = 66.500,- Kč 

s tím, že každý vlastník obdrží 1/2 vypočtené částky  

 

A58. k. ú. Šumbark, parc. č. 2204 a parc. č. 2205/2,  v celk. rozsahu 70 m
2
 a 2 ks  šachtice dle  

GP 1631-36/2013
 
    

povinný: Jiří Holík, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 70) + (500,- 

x 2) = 9.750,- Kč 

 

A59. k. ú. Šumbark, parc. č. 2206/1, parc. č. 2299  v celk.  rozsahu 582 m
2
 a 6 ks  šachtice dle  

GP 1631-36/2013
 
    

povinný:  Gustav Santarius, Kazimíra Santariusová, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti:  

za 26 m
2
 sjednáno 100,-Kč/m

2
, tj. (100,- x 26) = 2600,- Kč,  

za 556 m
2 

sjednáno 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 556) + (500,-x6) = 

72.500,- Kč, tj, celkem 75.100,-Kč 
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A60.  k.ú. Šumbark, parc. č. 2221 a parc. č. 2223,  v celk. rozsahu 232 m
2
 a 1 ks  šachtice dle  

GP 1631-36/2013
 
    

povinný:  Jan Adámek, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 232) +500,- 

= 23.700,- Kč 

 

A61. k. ú. Šumbark, parc. č. 2227 a parc. č. 2228,  v celk. rozsahu 232 m
2
 a 2 ks  šachtice dle  

GP 1631-36/2013
 
    

povinný: podíloví spoluvlastníci dle podílů zapsaných na LV 668  

- Zdenka Pachlová, ……………………………… 

- Štěpán Potyš, ……………………………… 

- Jana Schreiberová, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 232) + 

(500,- x2) = 24.200,- Kč  

 

A62. k. ú. Šumbark, parc. č. 2297, v  rozsahu 401 m
2
 a 4 ks  šachtice dle  GP 1631-36/2013

 
    

povinný: dle podílů zapsaných na LV 95 

- Vanda Rajdusová, ……………………………… 

- Jana Kaštovská, ……………………………… 

- Pavla Tomanová, ……………………………… 

- Bronislava Króliczková, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 401) + 

(500,- x 10) = tj. max. 52.125,- Kč,        

 

A63. k. ú. Šumbark, parc. č. 2300,  parc. č. 2306, parc. č. 2310 a  parc. č. 2313 v celk. rozsahu 

941 m
2
 a 10 ks  šachtice dle  GP 1631-36/2013

 
    

povinný:  Emília Kocurová,  ………………………………hodnota pozemkové 

služebnosti:100,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 941) + (500,-x10) = 99.100,- Kč 

 

A64. k. ú. Šumbark, parc. č. 2311/3,  v rozsahu 31 m
2
 dle  GP 1631-36/2013

 
    

povinný:  Martin Kocur,  ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m
2
  tj. (100,- x 31) = 3.100,- Kč 

 

A65. k.ú. Šumbark, parc. č. 2183/1,  v rozsahu 74 m
2
 a 1ks  šachtice  dle  GP 1630-36/2013

 
    

povinný:  Pavlína Ožanová, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m
2
+ 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 74) + 

500,- = 9.750,-Kč 

 

A66. k. ú. Šumbark, parc. č. 2187,  v rozsahu 59 m
2
 dle  GP 1630-36/2013

 
    

povinný:  Libor Przybyla, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m
2
  tj. (125,- x 59) = 7.375,- Kč 

 

A67. k. ú. Šumbark, parc. č. 2188/1,  v rozsahu 34 m
2
 a 1ks  šachtice  dle  GP 1630-36/2013

 
    

povinný:  Pavla  Bobreková, ……………………………… 

hodnota pozemkové služebnosti:100,-Kč/m
2
+ 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 34) + 

500,- = 3.900,-Kč 

 

B) výkup pozemků zastavěných kalovými čerpacími stanicemi a příjezdy    

 

B1.  výkup  části pozemku parc. č.  1409/2,  k.ú. Prostřední Suchá, o výměře 950 m
2
,  
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dle GP č. 2893-239/2014, zastavěného kalovou čerpací stanicí ČS-5, příjezdem  ke kalové 

čerpací stanici, stokou R a výtlakem V-5 splaškové kanalizace, včetně šachtic a přípojky NN,    

vlastník: Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3.        

kupní cena: bude stanovena dle cenových přepisů platných v době výkupu   

 

B2. výkup části pozemku parc. č. 1889/2,  k.ú. Dolní Suchá, o výměře 399 m
2
, dle GP č. 

1191-44/2014, zastavěného kalovou čerpací stanicí  ČS-3 a příjezdem ke kalové čerpací 

stanici,      

vlastník: Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3. 

kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době výkupu 

 

p o v ě ř u j e   
 

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

k bodu A1- B2                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                            Z: vedoucí OSM  

                                                                                                            T: 31. 12. 2015      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 76/3ZM/2015 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

A mám tady požadavek zástupců firmy Mölnlycke, že by chtěli ještě něco říct nám občanům 

města Havířova. 

 
Emmanuel CHILAUD generální ředitel, překládá Pavel PEŘICH, jednatel společnosti 

Mölnlycke Health Care ProducerePak s.r.o. 

Jen v závěru jsem chtěl poděkovat za Vaše hlasování a věřím, že budeme mít dobrou 

spolupráci do budoucna s městem Havířov, takže děkujeme. 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Taky děkujeme, nashledanou. 
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77/3ZM/2015 

14:44hod. 

14. Vyřazení neupotřebitelného majetku             
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku   

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku   

                   Jana Šebestová, referent odboru správy majetku 

                                                                                                            

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. vyřazení a likvidaci stavby pískoviště v účetní ceně  20 861,33 Kč, zůstatkové ceně 

15 719,33 Kč, předané k  hospodaření  příspěvkové organizaci SANTÉ – Centra 

ambulantních a pobytových sociálních služeb, situované v areálu Stacionáře Lípová; 

inventární číslo 32 

 

2. vynětí stavby pískoviště v pořizovací ceně 20 861,33 Kč z hospodaření  příspěvkové 

organizaci SANTÉ – Centra ambulantních a pobytových sociálních služeb, IČ:  00847470 

 

u k l á d á 

  

vyhotovení dodatku k úplnému znění  zřizovací listiny a  úplného znění přílohy č. 1 zřizovací 

listiny  příspěvkové organizace dle bodu  2 návrhu usnesení 

 

Z: vedoucí OPS 

                                                                                                                   T:  31. 3. 2015   

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. nikdo se nehlásí do rozpravy, končím a dávám hlasovat o 

návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 77/3ZM/2015 
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78/3ZM/2015 

14:45hod. 

15. Prominutí části poplatku z prodlení – Rostislav Jonaš      
 

 

Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, nám. primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval:  JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku   

                     Zdeněk Vávra, odbor správy majetku   

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prominutí poplatku z prodlení ve výši  92.131,- Kč  p. Rostislavu Jonaši, t.b. 

……………………………… 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím a dávám hlasovat o 

návrhu usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 78/3ZM/2015 
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79/3ZM/2015 

14:46hod. 

16. Úvěrový rámec – finanční toky – závěrečná zpráva 
       (k usnesení ZMH č. 256/7ZM/2011 ze dne 19.9.2011)         

 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: Ing. Bohumil Andrýsek, vedoucí ekonomického odboru  

   

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

předloženou zprávu o finančních tocích na úvěrovém účtu města Havířova ve Všeobecné 

úverové bance, a.s., za období let 2010 – 2014, dle důvodové zprávy a přílohy. 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Osmanczyk, předpokládám jako předseda 

finančního výboru. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Takže nastupuju k jednotlivým zprávám z jednání finančního výboru. Finanční výbor se sešel 

19.1.2015, přítomno bylo 7 z 9 členů, omluveni byli, jeden za KSČM a jeden za HPH. 

K tomuto materiálu finanční výbor doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí předložený 

materiál. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu předsedovi finančního výboru. Další do rozpravy? Nikdo se nehlásí, končím 

rozpravu a dávám hlasovat o návrhu usnesení. 

      

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 79/3ZM/2015 
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80/3ZM/2015 

14:47hod. 

17. Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2014 – rozpočtová opatření  

      č. 126. – 128.  
 

  

Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval:  Ing. Bohumil Andrýsek, vedoucí ekonomického odboru  

                     Ing. Lucie Fukalová, vedoucí oddělení rozpočtu  

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

a)  rozpočtová opatření č. 126. – 128., dle důvodové zprávy, 

b) na základě rozpočtových opatření č. 126. – 128. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu   

     města Havířova na rok 2014: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 877 217,69 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 869 518,11 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 53 573,65 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 6 747,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 947 378,93 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 040 618,07 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 683 089,77 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 901,47 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 41 832,64 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 654,00 tis. Kč 

 

stavební a silniční správní úřad 30,00 tis. Kč 

 

odbor organizační 239 080,95 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 15 324,30 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 267 622,14 tis. Kč 

 

odbor investiční výstavby 436 397,00 tis. Kč 

 

odbor správy majetku 21 633,00 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 75 184,13 tis. Kč 

 

odbor ekonomický 560 861,72 tis. Kč 

 

oddělení strategického rozvoje 6 598,19 tis. Kč 

 

kancelář primátora 16 970,23 tis. Kč 

    b) příspěvky organizacím 357 528,30 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 202,47 tis. Kč 
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MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 853,00 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 860,00 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 019,00 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 864,40 tis. Kč 

 

MŠ Kosmonautů 720,00 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 562,00 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 985,00 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 1 500,00 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 653,00 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 435,11 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 950,00 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 780,00 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 820,00 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 680,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 790,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 790,00 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 570,00 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 1 039,00 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 590,00 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 3 878,40 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 2 509,88 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 196,84 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 3 864,60 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 3 365,16 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 340,52 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 3 017,86 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 3 281,92 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 3 870,20 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 3 579,36 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 3 162,84 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 5 764,92 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 336,16 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 1 894,24 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 2 634,60 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 135,84 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 5 921,40 tis. Kč 

 

ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 789,27 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 42 065,25 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 19 714,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 42 938,25 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
13 499,24 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 37 062,00 tis. Kč 
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Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 36 699,14 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 83 343,43 tis. Kč 

    III. Financování celkem +163 400,38 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +256 294,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -262 974,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +170 080,38 tis. Kč 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Osmanczyk, jako předseda finančního 

výboru. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Projednali jsme tento bod a finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové 

opatření 126-128 a na jejich základě i nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na 

rok 2014, podotýkám, že to je velmi pozitivní zpráva v tom, že sociální služby, Santé nebo 

domov seniorů Havířov dostali v prosinci dotaci, s touto dotací se bude pracovat s tím, že 

předběžně půjde do rezervního fondu a z tohoto fondu budou moci ředitelé čerpat na opravy, 

apod. děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu předsedovi finančního výboru. Do rozpravy se už nikdo nehlásí, končím 

rozpravu a dávám hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 80/3ZM/2015 
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18. Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 1. – 3.  
 

  

Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval:  Ing. Bohumil Andrýsek, vedoucí ekonomického odboru  

                     Ing. Lucie Fukalová, vedoucí oddělení rozpočtu  

   

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

a)  rozpočtová opatření č. 1. – 3., dle důvodové zprávy, 

b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 3. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu   

     města Havířova na rok 2015: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 555 871,94 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 896 778,00 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 22 256,00 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 4 500,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 632 337,94 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 454 476,88 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 178 773,88 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 780,00 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 38 293,00 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 240,00 tis. Kč 

 

stavební a silniční správní úřad 40,00 tis. Kč 

 

odbor organizační 209 000,00 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 13 822,00 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 255 625,00 tis. Kč 

 

odbor investiční výstavby 149 723,00 tis. Kč 

 

odbor správy majetku 19 395,00 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 75 002,70 tis. Kč 

 

odbor ekonomický 393 358,94 tis. Kč 

 

oddělení strategického rozvoje 3 700,00 tis. Kč 

 

kancelář primátora 19 794,24 tis. Kč 

    b) příspěvky organizacím 275 703,00 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 705,00 tis. Kč 

 

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

 

MŠ ČSA 834,00 tis. Kč 
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MŠ E. Holuba 975,00 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 885,00 tis. Kč 

 

MŠ Kosmonautů 780,00 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 340,00 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 965,00 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 1 570,00 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 720,00 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 300,00 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 930,00 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 765,00 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 790,00 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 650,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 730,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 700,00 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 540,00 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 845,00 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 560,00 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 3 555,00 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 2 325,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 280,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 3 580,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 3 240,00 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 050,00 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 2 705,00 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 2 780,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 3 300,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 3 370,00 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 3 070,00 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 5 450,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 775,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 930,00 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 2 500,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 090,00 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 4 038,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 090,00 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 33 623,00 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 18 252,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 43 000,00 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
11 715,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 30 606,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 32 188,00 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 32 737,00 tis. Kč 
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    III. Financování celkem -101 395,06 tis. Kč 

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

 

splátky jistin úvěrů -144 384,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +42 988,94 tis. Kč 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu.  

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Taktéž jsme projednali, závěr je, že finanční výbor doporučuje schválit rozpočtová opatření 

č.1-3 a na jejich základě i nové závazné ukazatele rozpočtu města pro rok 2015. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji předsedovi finančního výboru. Nikdo další do rozpravy? Nikdo se nehlásí, končím a 

dávám hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 81/3ZM/2015 
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19. Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  

      leden – listopad 2014 
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: Ing. Bohumil Andrýsek, vedoucí ekonomického odboru  

 Ing. Lucie Fukalová, vedoucí oddělení rozpočtu  

 Ing. Andrea Bednářová, referent oddělení rozpočtu  

 Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu 

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

 Ing. Radomír Kunz, vedoucí oddělení technické infrastruktury  

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – listopad 2014, dle 

důvodové zprávy a příloh 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Opět pan zastupitel Osmanczyk, jako předseda finančního 

výboru. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Stanovisko finančního výboru je, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí 

předložený materiál. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji předsedovi finančního výboru. Hlásí se někdo další do rozpravy? Nehlásí, končím a 

dávám hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 82/3ZM/2015 
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20. Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a družstev/kolektivů 
       (k usnesení ZMH č. 41/2ZM/2014 ze dne 15. 12. 2014) 

 

                      
Předkládá:   Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj  

Zpracoval:   Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury  

           Kristina Jančarová, referent oddělení školství OŠK  

                                                                           

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

I. udělení ocenění pedagogickým pracovníkům v kategorii „Pedagogický pracovník školy  

    a školského zařízení“: 

1. Mgr. Aleně Borbélyové ze Základní školy a Mateřské školy Havířov-Město Na Nábřeží, 

    příspěvková organizace 

 

2. Mgr. Dagmaře Csatové ze Základní školy Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres 

    Karviná, příspěvková organizace 

 

3. Mgr. Marcele Matyášové ze Základní školy Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, 

    příspěvková organizace 

 

4. Mgr. Kateřině Minarovičové ze Základní školy Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 

    okres Karviná 

 

5. paní Janě Prefetové ze Základní umělecké školy Leoše Janáčka, Havířov-Podlesí,  

    Vrchlického 1a/1471, příspěvková organizace 

 

II. udělení ocenění žákům/studentům v kategoriích „Žák“ a „Student střední školy“: 

1. Lukáši Kupkovi za 1. místo v krajské ekologické soutěži z 6. krajské ekologické  

    konference pro ZŠ v MSK na téma „Motýli přezimující v bunkrech“, ze Základní školy     

    Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 

 

2. Petru Maršálkovi za 1. místo v regionálním kole 20. ročníku soutěže Autoopravář junior 

    2014, kategorie: Karosář, 5. místo ve finále 20. ročníku soutěže Autoopravář junior 2014,  

    kategorie: Karosář, ze Střední školy technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

    příspěvková organizace 

 

3. Šimonu Karchovi za 1. místo v okresním, 3. místo v krajském kole fyzikální olympiády 

    kategorie E, 2. místo v krajském kole, kategorie C, 7. místo v krajském kole, kategorie A;  

    1 . místo v okresním, 1. místo v krajském kole matematické olympiády kategorie Z9;   

    vítězství v celostátní soutěži Mafyz FEAT, z Gymnázia Havířov-Město Komenského 2,      
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    příspěvková organizace  

 

4. Veronice Novotné za 1. místo krajského kola dějepisné olympiády, 11. místo v celostátním   

     kole dějepisné olympiády, ze Základní školy Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná,  

     příspěvková organizace 

 

III. udělení ocenění v kategorii „Družstvo/kolektiv základní školy, víceletého gymnázia“: 

kolektivu studentů víceletého gymnázia ve složení: Kateřina Bouchalová, Šimon Karch, Josef 

Štefl za 1. místo v celostátní soutěži Matfyz z FEAT (fyzikální experimenty atraktivně) 

v kategorii do 16 let), z Gymnázia Havířov-Město Komenského 2, příspěvková organizace  

 

u k l á d á                                                            

 

1. oznámit rozhodnutí o ocenění školám, oceněným pedagogickým pracovníkům, 

    žákům/studentům a kolektivu/družstvu 

2. informovat veřejnost o udělení ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a   

    kolektivu     

           Z: vedoucí OŠK 

           T: březen 2015 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní zastupitelka Feberová. 

 

Jana FEBEROVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD)  

Dobrý den, ve školské komisi jejíž jsem teď členem jsme projednávali už v prosinci návrhy 

na ocenění pedagogických pracovníků, žáku a studentů a kolektivů. Vzešlo z řad navrhovatelů 

návrhy ze sedmi škol, z toho 5 základních, 1 gymnázium a 1 ZUŠ. Ty pedagogické 

pracovníky, které jsme projednali jsme navrhli radě města schválit k ocenění v rámci dne 

učitelů. Jedná se o 4 pedagogické pracovníky ze ZŠ a to, Mgr. Borbéliová, Mgr. Matyášová, 

Mgr. Csatová a Mgr. Minarovičová a paní Prefetová ze ZUŠ Vrchlického. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji Vám za informaci. Je otevřená rozprava. Nikdo se nehlásí do rozpravy, takže já 

končím a dávám hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 83/3ZM/2015 
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21. Návrh na rozdělení objemu finančních prostředků určených pro  

      poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2015 
       (k usnesení ZMH čís. 21/2ZM/2014 ze dne 17. 12. 2014) 

 

 

Předkládá:   Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj  

Zpracoval:   Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury  

           Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit  

                

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e   

 

1. rozdělení schváleného objemu finančních prostředků v celkové výši 32 737 000,- Kč 

    určených pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2015  

    do jednotlivých oblastí dle upravené přílohy č. 1 tohoto materiálu,   

2. poskytnutí dotací pro příjemce jmenovitě uvedené v upravené příloze č. 1 tohoto materiálu,  

3. uzavření smluv o poskytnutí dotací s jmenovitě uvedenými příjemci ve schválené výši     

    finančních prostředků dle upravené přílohy č. 1,  za předpokladu, že ke dni podpisu    

    smlouvy příjemci prokážou bezdlužnost vůči městu, vůči příspěvkovým organizacím města  

    a vůči obchodním společnostem s majetkovou účastí města  
 

p o v ě ř u j e   
 

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smluv o poskytnutí dotace,   

a to v případě poskytnutí jednotlivé dotace nad 400 000,- Kč  

 

Z: vedoucí OŠK  

T: březen 2015 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Osmanczyk.  

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Takže tento bod na jednání FV ZMH byl takový nosný. Byl přítomen pan náměstek 

Vachtarčík, který spolupracoval při objasnění některých věcí, bylo to hodně složité, 

objevovaly se otázky a dotazy na to, proč to bylo krácené, ty důvody atd. Já to tady nechci 

rozebírat, protože ta debata byla téměř hodinu a protože těch otazníků bylo spousta a týkalo se 

volejbalu, hokeje, fotbalu atd., tak FV bere na vědomí předložený materiál. Nebyl schopen se 

nějak sjednotit na nějakém jiném závěru. Takže my jsme to vzali na vědomí. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu zastupitelovi a pan zastupitel Rapant.  
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Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, pane primátore, vážení občané. Já mám 

dotaz na pana náměstka pro sociální rozvoj, týkající se předloženého materiálu, respektive 

návrhu na poskytnutí dotací subjektům, uvedeným v příloze. Jelikož na sportovní komisi 

zaznělo, že některé subjekty by mohly mít vůči městu Havířov dluhy, či závazky po lhůtě 

splatnosti, což dle stávajících platných zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města 

znamená, že by dotčené subjekty porušily jeden z článků těchto zásad. A já ho budu citovat, je 

to článek 3 v bodě 4: „…ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace, nesmí mít žadatel vůči 

městu Havířov, ani vůči státu, závazky po lhůtě splatnosti.“ konec citace. Proto bych se Vás 

chtěl, pane námětku zeptat, zda jsou v příloze uvedeny subjekty, které mají vůči městu nějaký 

dluh, nebo závazky po lhůtě splatnosti. A pokud ano, rádi bychom věděli, které subjekty to 

jsou, jakým způsobem budete tuto situaci řešit, případně jaký postup zvolíte. A ještě jednu věc 

bych měl. Myslím, že by bylo dobrým zvykem, kdyby podklady, které vycházej ze sportovní 

komise, to znamená doporučení, byly součástí materiálů do ZMH, stejně jako je tam 

doporučení z bytové komise atd. děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji panu zastupitelovi, to je věcná připomínka a určitě budeme příště už tyhlencty 

materiály dávat jako přílohu. Pan náměstek Vachtarčík, dávám mu slovo, prosím.  

 

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

Já to vezmu odzadu, poslední připomínka pana zastupitele Rapanta. Já jsem tady tuhle tu věc 

zjišťoval, protože mi samotnému vadilo, že zápis ze sportovní komise nebyl obsažen, nebo 

nebyl přílohou důvodové zprávy, bylo mi vysvětleno, že komise jsou poradní orgán rady. 

Rada zápis obdržela, to znamená ani v minulosti tomu tak nebylo, že by zastupitelé se 

dostávali automaticky ke všem zápisům z jednání jednotlivých komisí. My určitě nemáme 

problém tady tohle změnit, protože to je jedna z transparentností, kterou chceme jít. Na 

druhou stranu tak, jak pan zastupitel Osmanczyk nezapomněl pochválit, že vlastně firma 

Molnlycke je záležitost minulého vedení, tak budu velmi rád, když se stejně budete stavět i 

k věcem ne tak pozitivním. To znamená, říkám, když si někdo porovná jak navrhovali určité 

materiály komise a jak nakonec rozhodovala v minulém vedení rada, tak by taky bylo 

zajímavé se na tady tohle podívat. Co se týče toho prvního dotazu, tak chci upozornit, že 

schvalujeme materiál nebo případně je předložený materiál, který schvaluje dotace, které 

budou poskytnuté pouze za předpokladu, že ke dni podpisu smlouvy příjemci prokážou 

bezdlužnost vůči městu, vůči PO města a vůči obchodním společnostem s majetkovou účastí 

města. To znamená, nikdo tady po tomhletom hlasování, i kdyby se ta tabulka schválila, tak 

nikdo nedostává automaticky přidělenou částku, ale je podmíněna třetím bodem, který jsem 

právě přečet. Aktuálně SSRZ dluží florbal Havířov, přibližně 175 tis. Kč. Sportovní klub 

volejbalu 61 tis. Kč a TJ Havířov Datyně 1 763,- Kč. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji panu náměstkovi. Pan zastupitel Martinek.  

 

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

Já jenom k připomínce pana Rapanta. Je opravdu, že u ocenění pedagogických pracovníků 

tam bylo vyjádření školské komise, a u rozhodnutí o pořízení změny územního plánu je tam 

vyjádření rozvojové komise. Takže by to chtělo přistupovat stejným metrem ke tomu.  

 

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

Jenom zopakuju, že souhlasím s tím, aby výstupy ze všech komisí mělo ZMH k dispozici.  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já určitě tuto připomínku beru, samozřejmě i z minulého funkčního období na pozici 

sociálního náměstka jsem tyto materiály samozřejmě dával a vím, že je dobré, aby zastupitelé 

byli informováni, takže určitě všude, kde bude potřeba bude se vyjadřovat jakákoliv komise, 

bude součástí materiálu. Pan zastupitel Rapant.  

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já chci tady zopakovat ještě jednou. Vy nám tady říkáte, že ke dni podpisu, ale zásady jasně 

hovoří, ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace nesmí mít žadatel vůči městu Havířov ani 

vůči státu závazky po lhůtě splatnosti. To znamená, že já jsem nucen tady dát návrh na 

usnesení, na změnu toho bodu 3 o kterém hovoříte, ale chci, aby tam bylo, že ke dni podání 

žádosti o poskytnutí dotace nesmí mít žadatel vůči městu Havířov, ani vůči státu závazky po 

lhůtě splatnosti. Máme nějaké platné zásady a měli bychom je ctít. Tenhleten návrh přinesu ke 

stolu, ale ještě bych pokračoval. V minulosti bych chtěl připomenou, že ZMH schválilo 

zařazení fotbalu a hokeje mezi strategické sporty. Jistě se všichni shodneme na tom, že pokud 

budeme chtít zabránit dalšímu odlivu občanů a udržet je ve městě, měli bychom dbát na to, 

když pominu vytváření pracovních příležitostí a podmínek pro bydlení, rovněž vytvoření 

podmínek pro využití volného času, například jako podporu aktivního zapojení ve sportovních 

klubech případně pasivní účast na kulturních nebo sportovních akcích. Návrhem, který jste 

nám předložili občanům sdělujete, že se může stát, že dva nejpopulárnější sporty v zemi již 

v našem městě nemusí existovat v podobě, jako je všichni znají a na takové úrovni, jaké jsou. 

Tím návrhem je podstatné snížení poskytování dotací subjektům HC Havířov, MFK Havířov, 

můžu pokračovat, START Havířov atd… pane náměstku, můžete nás informovat na základě 

jakých kritérií rada rozhodovala o tom, jakou částku konkrétní subjekt uvedený v přiložené 

tabulce obdrží a na základě kterého kritéria došlo u těchto tří subjektů ke snížení dotací. 

Děkuji.   

 

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

Výsledná tabulka je výsledkem v podstatě koaličního jednání, kde všechny strany přicházely 

s nějakými požadavky, zároveň je to kompromis s postojem sportovní komise. Co se týče 

navrhovaných, když to řeknu dočasných snížených dotací, týká se to těch velkých klubů, u 

kterých nebyla stihnuta v uvozovkách určitá kontrola, kterou v podstatě tímto signálem 

vysíláme, že se chystáme v nejbližší době tu kontrolu provést. Když se do té tabulky podíváte 

pořádně, tak zjistíte, že je dostatečně velký objem peněz v rezervě, a ta je případně 

připravena, kromě nečekaných událostí, které by měly nastat v roce 2015, připravena 

k přerozdělení právě tam, kde budeme vědět, že s tou dotací je naloženo tak, jak naloženo má 

být.    

 

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

Tak jak bylo řečeno u těchto sportů dochází k ohrožení jejich budoucnosti. Tím, že neustále 

vnášíme nejistotu do jejich budoucího financování, bude to ovlivňovat jejich budoucí 

rozhodování o tom, jaké soutěže se tady budou hrát a pokud budou nějaké přísliby, že potom 

někdy, možná v průběhu roku se něco dofinancuje, tak to je přesně to, co bude v jejich 

rozhodování hrát roli. A já se obávám, že opravdu pokud jim nedáme včas signál, že se počítá 

tady s touto podporou, myslím, že výsledky na to mají, tak to bude ten důvod, proč se budou 

rozhodovat nějak. Tyto sporty jsou vzorem pro mnoho mladých sportovců, utkání jsou 

navštěvována velkým počtem diváků, takže opravdu bysme měli dát jasný signál, že se s nimi 

počítá. V minulosti jsme tady schvalovali nějakou koncepci sportu, pokud vím, tak žádná 

nová není, takže schvalovali jsem ji proto, aby byla nějakým způsobem po nějakou dobu 
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platná, takže dokud nebude nějaká nová koncepce, měli bysme se držet staré a opravdu tam, 

byly stanoveny prioritní sporty, na kterých jsme se dohodli. A toto by mělo stále platit.  

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já jdu potřetí a naposled. Já jsem se vás ptal, aby jste nám sdělil, podle jakých kritérií rada 

rozhodovala, to jsem se nedozvěděl, ani se to nedozvěděli tady zastupitelé. stejně jako jsem se 

nedozvěděli, podle jakého konkrétního kritéria byly sníženy částky zmiňovaným subjektům a 

je evidentní,  pane náměstku, že se tady neměří stejným metrem, protože když se do té 

tabulky podíváme, tak je to tak jak to říkám. Já nechci polemizovat jestli jsou za tím politické 

důvody, že například prezident HC byl před volbami na kandidátce ČSSD a proto si dovoluju 

předložit návrh usnesení i na navýšení dotace pro HC Havířov na 6 mil. Kč. Děkuji.  

 

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

Skoro bych to považoval jako nahrávku na smeč. Neboť právě naše opatření se snaží odbourat 

původní politické přistupování k jednotlivým sportům. Tak, aby se všechny sporty dostaly na 

stejnou startovní čáru. Poněvadž původní, možná dobrý plán, stanovit v Havířově prioritní 

sporty se zvrhl v to, že se jednalo o prioritní kluby. Je to velmi jednoduché, když si přečtete, 

které kluby byly prioritní a kteří lidé byli na vaši kandidátce, tak vy si sami v uvozovkách 

kakáte do vlastního hnízda. Takže znovu připomínám, všechna opatření vedou k tomu, aby 

sport byl v havířově apolitický a aby všichni měli stejnou startovní čáru. Já řeknu jenom jednu 

ukázku, protože to je jedna z mnoha. Když si vezmeme například dotaci, jakou dostával MFK 

v hodnotě téměř 3 mil Kč, tak ve smlouvě mají, že min. 60% této dotace má jít na mládež, což 

dělá 1 740 tis. když jsem si spočítal členskou základnu MFK co se mládeže týče, tak to vyšlo 

v přepočtu, jako 67 tis. na jedno dítě, tak já bych byl velmi rád, aby buď bylo tohle doloženo, 

že se opravdu stalo, a nadrbou stranu rovnou říkám, jak je možné, že MFK dostává takhle 

velkou dotaci. A ostatní třeba stejné FK tu dotaci mají mnohem nižší. A takhle bych mohl 

postupovat klub od klubu. Já slibuju, že v březnu, kdy se budou schvalovat dotace také do 

ostatních bývalých neprioritních sportů, tak bude jasně předložena koncepce, podle které 

chceme postupovat. Já bych chtěl říct, že všechny kluby z navržené tabulky mají jistotu a klid, 

že v pohodě dohrajou aktuální sezonu a do té nové, než se budou přihlašovat, tak budou znát 

jasně kritéria, za kterých bude město ochotno je dále podporovat. Je tady ještě jedno téma, 

které je třeba vyřešit a nevyřešíme ho teď. Jedná se o tzv. veřejnou podporu a ta bude 

ovlivňovat dotace od 1.července 2015 a taky té musíme vyhovět. Takže dovolte, abychom do 

března měli prostor ty pravidla předložit.   

 

Ing. Karel ŠLACHTA, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 
Ještě jednou dobrý den, pane náměstku s tym kakáním, neuvěřitelné. Prosím vás, koncepce 

byla schválena, prioritní sporty a jejich rozvoj taktéž, nikdo je nezrušil, tak se toho řiďte. Až 

je zrušíte, což uděláte, protože je vidět vaše hlasování, my chápeme, že situace v politice se 

změnila a prioritní sporty se budou jmenovat jináč, ale to až potom. Já navrhuju navýšit dotaci 

na rok 2015 pro TJ START Havířov oddíl basketbalu na částku 800 tis. Kč. Děkuju.  

 

Vojtěch KOZÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 
Dobrý den vážení zastupitelé, občané, já mám taktéž změnu návrhu na usnesení.  A to, že 

ZMH schvaluj e navýšit dotaci pro rok 2015 pro MFK Havířov na částku 2.9 mil. Kč.  

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já děkuji za slovo, já bych se teda chtěl ještě zeptat jestli byste mi teda mohl odpovědět, 

jakým způsobem budete řešit to, že některé ty subjekty, nebo některé… které jste vyjmenoval, 

když tedy nesplňují zásady pro poskytnutí dotací, tak na základě čeho teda chcete ty dotace 
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poskytovat? Když už nectíme ani tohleto, co máme vytvořené, co je dané, co je platné, tak jak 

to chcete obejít? Ke dni podpisu, tady se nikde nepíše, že se mají dotace poskytovat až ke dni, 

nebo podmínky ke dni podpisu. Tady je jasně napsané, že ke dni podání žádosti o poskytnutí 

dotace nesmí mít žadatel vůči městu a vůči státu závazky po lhůtě splatnosti. Prosím o 

jednoznačnou odpověď a o způsob, jak to budete řešit. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Můžu poprosit, pane náměstku o reakci. Já jsem se teďka nesoustředil na dotaz, takže 

poprosím vás.  

 

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

Omlouvám se, já znovu chci zopakovat, že my neschvalujeme v tuto chvíli poskytnutí dotace. 

My pouze schvalujeme záměr případného poskytnutí, pokud k danému datu bude vše 

v pořádku, dneska nikdo neschvaluje poskytnutí dotace.  

 

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

Dobrý den, já bych měl další změnu k usnesení, společnosti PRO SPORT ze 640 tis. Kč bych 

navrhoval 0,- Kč. Protože tady se nevěnujou peníze na mládež, ale je to na sport, ve kterém 

umírají lidé. A proto navrhuju, aby tam byla 0,- Kč. Já si připadám jako v Kocourkově. My 

máme napsané, že schvalujeme objem prostředků a vy nám tvrdíte, že nic neschvalujeme. Jo, 

že to máme nějaký záměr, na co máme zásady, které jsme si schválili? Tak změňte zásady a 

pak to můžeme dělat. Děkuji.  

 

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

Já bych se chtěl zeptat, kdy tedy bude předložena nějaké nová koncepce, protože koncepční 

materiály schvaluje ZMH, takže pokud se tady bavíme o nějakém jiném rozdělení sportů, 

nebo vůbec koncepci sportů, tak kdy tedy toto schválíme. Protože dokud není nová koncepce, 

tak platí stará.  

 

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

Já jsem to zmínil do březnového rozdělování, standardního rozdělování všech peněž OJ 10 

bude známa koncepce a sportovní komise bude znát kritéria, podle kterých má postupovat.  

 

= Pavel RAPANT – mluvil mimo mikrofon, nelze zapsat připomínku. = 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já jen pár takových připomínek. Pane náměstku, já nevím, na které straně jste byl před 

volbami, ale vy zapomínáte, kdo byl v minulém zastupitelstvu, kdo byl ve vedení, kdo byl 

v radě. Vždyť vy jste jako člen HpH, vy jste tam měli zastoupení už dvě volební období a 

neznal jsem případ, že byste hlasovali proti. Navíc, za tuto oblast dotací a všechno co se týká 

sociálních služeb zodpovídal váš současný koaliční partner, takže to jen k tomu, jo. Takže já 

se lehce vyjádřím k problémům, ale ty, které jste nadnesli, já jsem vám to říkal na FV, vy jste 

udělal totiž osobně velkou chybu. Vy jste totiž, protože nebyl důvod, kromě těch co měli 

dluhy, nechat to proběhnout, připravit si koncepci, s tou přijít a pak nastavit i těm klubům a 

subjektům, do budoucna, aby věděli do budoucna, jak se mají chovat. Vy jste to neudělali, vy 

jste udělali pěkný mikmajš, teď se z toho těžko budete dostávat, já vám vůbec nezávidím, to 

vám říkám pravdu, já tu vaši snahu chápu, ale vy tady kritizujete i minulá politická rozhodnutí 

na kterých jste se podíleli, když už tak a sami politické rozhodnutí tady přijímáte. Protože 

není důvod. Vy nemáte důvod toho krácení. A vy přece nemůžete předjímat, jak dopadne 

kontrola apod. já vám garantuji, že ty kontroly, ať už MFK, HC a další a další i podle plánu, 
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který jsem já podepisoval chodili a v přidělení dotací pokud se objevily problémy, u 

kohokoliv, tak se řešily. Nemocnice musela vracet finanční prostředky, jo takže pozor s tím 

politikum, s tím prohlašováním a na vaší úrovni některá slova bych vůbec nepoužíval.    

 

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

Já jsem nedostal odpověď! Platí při podání žádosti, nebo při podpisu. Já jsem viděl zásady a 

tam je napsané jednoznačně při podání žádosti. Takže tím pádem oddíly, které dluží by v té 

tabulce vůbec neměly být. Můžete mi to vysvětlit?! Nebo budete mlčet?! 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já bych poprosil paní vedoucí odboru Ing. Dresslerovou, jestli by nám mohla něco k tomu.  

 

Ing. Martina DRESSLEROVÁ, vedoucí odboru školství a kultury 

Dobrý den, vážený pane primátore, vážení zastupitelé, jak tady bylo zmiňováno, my 

samozřejmě ověřujeme, když se přijímají žádosti, tu bezdlužnost, je to bezdlužnost vůči státu, 

kterou nám dokládají ti žadatelé vlastně potvrzením z FÚ a v druhém kroku je to bezdlužnost 

vůči městu, což jsme chápali vždy v tom smyslu, že město je IČ našeho města, tudíž SSRZ 

není město, je to samostatná organizace, takže vůči městu vlastně jsme oslovili odbory, které 

nespravují příjmy a dostali jsme vlastně odpovědi pozitivní, nebo negativní.   

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, takže podle výkladu našeho jsou bezdlužní, jsou vůči státu nemají dluhy. Pan 

zastupitel Rapant.  

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Nezlobte se na mě, ale já s tímhletím zásadně nemůžu souhlasit. Tenhleten materiál, který 

všichni zastupitelé mají k dispozici, obsahuje zásady pro poskytování dotací z rozpočtu smH. 

Ke dni podání žádosti nesmí mít žadatel vůči městu Havířov ani vůči státu závazky. Město 

Havířov je taky SSRZ. To znamená, jestliže dluží jakož PO, dluží i městu. To je jednoznačné. 

Tak nevím o čem se vlastně bavíme. A řekněte mi už konečně, jak to teda budeme řešit? 

S těmito kluby. Nenecháme je přece padnout. Ale nemůžeme také obcházet zásady.  

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Té odpovědi se nedočkáme, protože na to se odpovědět nedá. Chápu pana náměstka, protože 

ten návrh, který tady máme je v rozporu s usnesením ZMH. Jednoznačně, k tomu není co 

dodat a k tomu se postavte jak každý uznáte za vhodné. Já se chci zeptat na jinou věc. Pane 

náměstku, na FV jste avizoval, že má být připravený materiál a zeptal jste se, proč ho nemáme 

na FV a do dneška nevím o jaký materiál jde přesně, ale vím, že formou daru, pro volejbalový 

klub, měly být smazány dluhy v hodnotě asi 900 tis. plus nějaké doplatky trenérům a hráčům. 

Proč jste ten materiál nepředložili? Na základě toho, že jsem řekl, že to je v rozporu a to by si 

zasluhovalo pozornost i orgánů činných v trestním řízení, nebo byl jiný důvod? Děkuji. 

  

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

Byl jiný důvod, já myslím, že jestliže tady žádný materiál není, tak je zase zbytečné a nefér 

vůči ostatním, kteří neví o jaký materiál se jedná, tady debatovat nad něčím imaginárním. 

Takže k tomu dále „no comment“. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já do toho trošku vstoupím, protože očekával jsem bouřlivou diskuzi ohledně dotací, 

samozřejmě, je to vděčné téma, je to každoročně, zažil jsem si to 4 volební období, 4 volební 
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roky zastupitelstva. My moc dobře víme, že tam máme rezervu rozdělení. Argument, že by 

kluby nevěděly, jak budou pracovat nebo jak mají svoji činnost vyvíjet, to já neberu, protože 

nemůžeme predikovat, jestli sestoupí nebo půjdou nahoru. Oni ví, že mají určitou částku, že si 

můžou zažádat v průběhu roku, máme tam tu rezervu a vždycky jsme to využili tak, jako jsme 

vždycky dali příspěvek Havířovské nemocnici, takže nedramatizujme tuto záležitost. To bych 

chtěl říct. Samozřejmě je tady spousta návrhů, já bych taky mohl být svým způsobem zlý a 

využít náš jednací řád a dát svůj poslední protinávrh a pokud by byl schválen, ostatní návrhy 

by nebyly platné, ale já říkám, nechci se do této diskuze pouštět, protože nám všem jde o 

zachování sportu v Havířově a říkám, máme tam rezervu, máme fond veřejně prospěšných 

aktivit, máme prostředky a nevidím jediný důvod, proč v tuto chvíli máme, více méně, 

rozdělit všechno. Činilo se to vždycky tak a můžeme. Zaprvé je tady spousta nových 

zastupitelů jak v koalici, tak v opozici, kteří se potřebujou seznámit s tématem, to znamená, že 

si uděláme prověrku všech klubů, na to má každý zastupitel právo a následně potom, až 

zjistíme pravý stav věci, hlavně ti noví zastupitelé, tak můžou zodpovědně rozhodnout, jaká 

výše dotace by měla být klubům přidělena. Nikdo tady netvrdí, že chce nějaký klub uzurpovat 

není to politikou linií, je to všeobecně a myslím si, že je to fér vůči těm novým zastupitelů, 

aby měli právo se seznámit. Já za sebe říkám, že schválím původní materiál, protože máme 

tam rezervu k rozdělení a nevidím jediný důvod, aby tak nebylo učiněno. Pan zastupitel 

Jantoš. 

 

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

Nezlobte se na mně, ale já jsem nedostal ještě odpověď. Jestli to je podle zásad, to znamená 

při podpisu smlouvy a nebo při podání žádosti. Musím se na to ptát třikrát? 

 

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

Já mám pocit, že jste, pane zastupitel, neposlouchal paní vedoucí odboru, která jasně řekla, že 

vůči městu dané organizace nemají žádný evidovaný dluh, a to, co jsem Vám tady„prozradil“, 

dluh vůči SSRZ, tak ten mi byl doručen asi tři minuty před zahájením zastupitelstva. Jo? 

Takže pokud říkám, že budete ty zásady číst tak doslovně, tak vůči městu neexistuje dluh a 

z naší strany je to další „zpřísnění“ podmínek pro ty sporty, protože my jasně říkáme v bodě 

3, že nejenom bezdlužnost vůči městu, ale navíc taky z naší vůle vůči příspěvkovým 

organizacím a vůči obchodním společnostem. My jsme ti, kteří chceme zpřísnit poskytnutí té 

dotace, paradoxně nám vyčítáte něco, co jsme sami přitvrdili. Já už si nepamatuju, který 

zastupitel žádal navýšení pro Start Havířov. Pan doktor Šlachta, tak pane doktore, jenom jsem 

chtěl říct, že právě částka pro TJ Start Havířov je schválena na základě doporučení sportovní 

komise. Sportovní komise navrhla částku 600 tisíc. 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 
Ještě jedno, nejsem doktor, ale to nevadí, potěšilo mně to. Víte, mně vůbec celkem nezajímá, 

protože není návrh sportovní komise v materiálech, kolik navrhla. Já navrhuju 800, to je pro 

mě podstatné. A prosím Vás, pánové, my už se nebavíme kolik, komu dát, ale o principech, o 

zásadách, které porušujete. Tady už nejde komu dát 200, 300, milion, ale porušujete zásady, 

které jsou platné, porušujete principy, z toho vyjděte nějak. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já taky dám jenom jedno upřesnění. Stejná sportovní komise, které jsem členem 

jednoznačnou většino rozhodla, tak jak jste řekl vy, taky o tom, že sportovnímu nebo 

hokejovému klubu navrhuje dotaci 6 milionů. Děkuji. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já bych řekl za sebe, že se tady stává z toho komedie a moc dobře víme, každý rok jsme 

finanční částky navyšovaly všem sportovním klubům, jestli má někdo zájem zrušit florbal 

v Havířově, který má největší členskou základnu, tak prosím, tak se budeme konkrétně ptát, 

kteří zastupitelé, za kterou politickou stranu, to bych chtěl říct a nedramatizujme tuto situaci. 

Víme moc dobře, že během roku lze navýšit dotaci a já opakuji, je tady spousta nových 

zastupitelů, ať se seznámí, tím předejdeme neustálým dohadům kdo má více, kdo má méně a 

je to konstruktivní pro všechny. Nedělejme z toho tady divadlo. Jestli chcete zrušit florbal, 

jestli chcete zrušit volejbal, řekněte to veřejně, nechcete, aby se sportovalo v Havířově. Jsou 

to veřejné prostředky, samozřejmě, jsou to prostředky města, jsou to prostředky občanů. Já 

jsem vždycky byl velice kritický vůči všem sportovním klubům, ale z pozice primátora města 

si nemůžu dovolit, aby tady možná tisícovka dětí, protože florbal je opravdu masový sport, 

přišla k úhoně a neprovozoval se tento sport. Takže nedělejme z toho tady komedii a buďme 

konstruktivní.  

 

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

Pane primátore, my jsme naopak navrhovali navýšení prostředků pro sporty, navrhovali jsme 

to už na zastupitelstvu v prosinci, takže my určitě máme zájem na tom, aby sportovci byli 

maximálně podporováni. Ale je to o tom taky držet se platných zásad a připravit to, co chcete 

udělat, jo, takže já si myslím, že je to spíš o tom, že se snažíte narychlo tyto věci měnit, ale 

věci mají mít svůj čas. Samozřejmě připravíte novou koncepci, zásady, prohlasují se, platí a 

ano, postupujme takto. Ale dělají se tady věci rychleji než by se měly. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Bohužel si tady teď trošku protiřečíte. Na jednu stranu ano a na druhou stranu, když 

nevyplatíme dotace tak ty kluby prostě ukončí činnost. My moc dobře víme, že potřebují 

provoz, potřebují mít určitou jistotu a tady tím krokem bysme jim tu jistotu vzali. Takže já 

tvrdím, buďme konstruktivní a přistupujme k tomu opravdu s klidnou hlavou. Pan zastupitel 

Rapant. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já už opravdu naposled. Já jsem to samé, co jste teď říkal vy, jsem říkal i já. Vy byste měli 

najít to řešení jak těmhletěm klubům pomoct a nenechat je padnout. Já jsem to zmínil už ve 

své předchozí řeči. Nenechejme tyhlety kluby padnout, ale vy musíte přijít s tím řešením, 

jakým způsobem to udělat tak, abychom ctili platné zásady a abychom tyhlety kluby 

nenechali padnout. Děkuji. Víte, že já jsem všemi deseti pro to, abychom všechny kluby 

podpořili, ale těch dalších 50 oddílů, které tady v Havířově máme, fungují za stejných 

podmínek, jako odlety největší a měli bychom je ctít ty podmínky. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Hlásí se občan Lumír Šenkýř. 

 

Lumír ŠENKÝŘ, Svornosti 2, Havířov-Město 

Dámy a pánové dobrý den. Já hnedka v úvodu řeknu jednu zcela zásadní věc. Víte já jsem ve 

své už začínající stařecké demenci se chtěl vrátit k diskotékám, které jsem dělal před 30 lety. 

Ono v mém věku už taky nějakou tu holku sbalit je problém, tak jsem si myslel, že mi to 

pomůže. 5 roků mi to funguje. A víte proč? Sehnal jsem si špičkového sponzora. A ne, že 

jsem dobrý DJ ono všecko něco stojí. A ten sponzor se jmenuje Lumír Šenkýř. Já bych chtěl 

vědět, jestli budou stanoveny nějaké výkonnostní cíle. Já nemyslím skóre 32:1 nebo tak. 

Třeba, já nevím, baráž nebo finále, nebo cokoliv jinačího. Samozřejmě přichází nemoce, 
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přichází zranění ve sportovních klubech, ale i já jsem pochopil, že se skutečně jedná o návrh, 

my občané to posloucháme, že v průběhu roku se můžou dotace navýšit. Já si nedovedu 

představit, že by někdo z vedení města nebo ze zastupitelů řekl, že to neřekl. Tak čeho se 

bojíte. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Hlásí se ještě někdo? Já končím a budeme hlasovat jednotlivě o návrzích usnesení tak, jak 

byly navrženy. Začneme od konce. Takže já bohužel jsem nedokázal zaznamenat úplně 

všechny, takže věřím, že jsou zapsány a budeme postupovat. Takže poslední návrh byl spl. 

ProSport z 640 na 0. 

 

Hlasování o návrhu usnesení pana Ing. Pavola Jantoše: 
Pro:                            14 

Proti:                          21 

Zdržel se:                 5 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno. Tady máme další. MFK, takže je to navýšení dotace, takže dávám 

hlasovat o tomto návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení pana Vojtěcha Kozáka: 
Pro:                            14 

Proti:                          22 

Zdržel se:                 5 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno. Další máme v pořadí navýšit dotaci Start na 800 tisíc. Dávám 

hlasovat o tomto návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení pana Ing. Karla Šlachty: 
Pro:                            14 

Proti:                          22 

Zdržel se:                 4 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno. A máme tady HC Havířov na částku 6 milionů. Takže dávám 

hlasovat o tomto návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení pana Pavla Rapanta: 
Pro:                            14 

Proti:                          20 

Zdržel se:                 7 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno. A teď máme původní, ne to je ten s pozměňovacím návrhem pana 

Rapanta. Takže je to ještě návrh pana Rapanta. Tam byla změna v bodě 3. Dobře takže já 

dávám hlasovat o tomto návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení pana Pavla Rapanta: 
Pro:                            14 

Proti:                          19 

Zdržel se:                 8 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno. A teďka už budeme hlasovat o původním návrhu usnesení. Takže 

prosím o hlasování. 

 

Hlasování o původním návrhu usnesení: 
Pro:                            27 

Proti:                        0 

Zdržel se:                   14 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 84/3ZM/2015 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení bylo schváleno. Vyhlašuji 10 min. přestávku. 

 

PŘESTÁVKA 

 
10 min. 
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85/3ZM/2015 

15:46hod. 

22. Úprava Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města  

      Havířova  
       (k usnesení ZMH č. 944/20ZM/2013 ze dne 23. 9. 2013) 

 

 

Předkládá:   Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj  

Zpracoval:   Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury  

          Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit  

                      Bc. Blanka Mandáková, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit                              

                         

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

změnu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova schválených 

Zastupitelstvem města Havířov dne 23. 9. 2013, čís. 944/20ZM/2013, kdy bod 3.6.článku III 

nově zní takto:  

Mzdy, odměny a obdobná plnění funkcionářům a zaměstnancům v oblasti sportu, s výjimkou 

vedoucích zájmových kroužků základních a středních škol 

 

u k l á d á  

 

odboru školství a kultury informovat veřejnost a žadatele o dotace o schválené změně 

v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova 

 

Z: vedoucí OŠK 

                       T: únor 2014 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Osmanczyk. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak z titulu funkce předsedy dávám stanovisko finančního výboru. Také u tohoto bodu byl 

přítomen pan náměstek Vachtarčík, který členy finančního výboru seznámil s důvody 

navrhované změny zásad a finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit předložený 

materiál 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu předsedovi a pan zastupitel Rapant. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já bych se rád jen dotázal pana náměstka jestli rozumím tomu dobře, že nyní mohou sportovní 

kluby použít dotaci na mzdy hráčů a trenérů? Děkuji. 
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Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HPH) 

Ano, nyní to můžou použít všechny kluby s tím, že …a já nebudu dopředu nic avizovat….Je 

to tak, jak jste řekl. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Další do rozpravy nikdo se nehlásí, takže  já končím a dávám hlasovat o návrhu 

usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 85/3ZM/2015 
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15:47hod. 

23. Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru školství a kultury  

      na rok 2015  
 

 

Předkládá: Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj  

Zpracoval: Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury  

                    Ing. Pavel Merta, ředitel společnosti MRA, s.r.o.  

         Ing. Marcela Kasalíková,vedoucí oddělení školství  

                    Gabriela Jandová, technik MRA, s.r.o.   

           

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

b e r e   n a  v ě d o m í 

 

rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OŠK na rok 2015 dle přílohy č. 1 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Osmanczyk. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak z titulu finančního výboru naposledy, dneska. Stanovisko finančního výboru, finanční 

výbor doporučuje vzít na vědomí předložený materiál. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu předsedovi, někdo další do rozpravy? Nikdo, končím rozpravu a dávám hlasovat 

o návrhu usnesení. 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 86/3ZM/2015 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 26.1.2015 

87/3ZM/2015 

15:51hod. 

24. Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 

 

Předkládá:   Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 

Zpracoval:   Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje 

           Bc. Jana Matuštíková, referent odboru územního rozvoje 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

1) rozhodlo nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), 

ust. § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v lokalitě č. 1 na pozemku parc.č. 1119/2 v 

k.ú. Bludovice v rozsahu příloh č. 1 a 2  

 

2) rozhodlo pořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), ust. 

§ 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) za podmínky úplné 

úhrady nákladů na její zpracování navrhovatelem dle ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona  

v lokalitě č. 2 - na části pozemku parc.č. 844/5 v k.ú. Bludovice 

v lokalitě č. 3 - na pozemcích parc.č. 1654/50, 1654/51 v k.ú. Šumbark 

v lokalitě č. 4 – na pozemcích parc.č. 3940/2, 3941/1, 3941/4, 3943, 3945, 3944, 3933/4, 

3941/3, 3942/6, 3942/3, 3942/1, 3941/2 v k.ú. Havířov – město v rozsahu příloh č. 1 a 2  

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Robosz. 

 

Petr ROBOSZ, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den, vzhledem k neustálé ubývajícímu počtu obyvatel v Havířově, bychom měli našim 

lidem vycházet vstříc, proto navrhuju změnu usnesení v bodě č.1 na „pořídit“ změnu 

územního plánu. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, prosím, abyste svůj návrh dal zapisovatelkám. Já bych poprosil pana architekta 

Mokroše, aby se nám k tomu vyjádřil. Já si osobně myslím, že není tak jednoduché schvalovat 

zrovna v tomto bodě územního plánu, to podléhá vyšší jurisdikcím, ale necháme si to 

vysvětlit panem Mokrošem. 

 

Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje 

Dobrý den vážený pane primátore, vážené zastupitelstvo. Opět je to §18, který jasně, 

taxativně vyjmenovává, co lze umístit v nezastavěném území, určitě to není bydlení. A §55, 

který říká, že změnou územního plánu lze vytvořit novou, zastavitelnou plochu pouze tehdy, 

když se vyjasní a prokáže potřeba, co se týče rodinného bydlení v havířově. Havířov má 

převis těchto pozemků má 9,8%, což bylo respektováno nadřízeným orgánem a dále, když 



 
Zápis z 3. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 26.1.2015 

pořizovatel prokáže nemožnost využití stávajících zastavitelných ploch. V tomto případě 

nelze toto prokázat a důvod, že vlastník neprodá, není důvodem. Alespoň podle metodiky 

nadřízeného orgánu a hlavně ministerstva místního rozvoje. Z tohoto důvodu nemůže 

pořizovatel tady toto doporučit. Porušil by zákon. 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, chci se pro upřesnění zeptat, kdyby teoreticky zastupitelstvo schválilo, může se stát, 

že můžeme dostat potencionálního investora do problémů? Že by ho krajský úřad nebo 

ministerstvo mohlo naše usnesení napadnout nebo zrušit? 
 

Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje 

Ano, ve fázi projednávání  návrhu a vydání územního plánu, tam jednoznačně 

předpokládáme, že krajský úřad náš nadřízený orgán a v tomto případě odbor životního 

prostředí, ochrana zemědělský obchodní fond by se jednoznačně ozval. Máme s tím 

zkušenosti, v tomto případě je jejich stanovisko v této fázi závazné i pro zastupitelstvo. Co se 

týče první části toho dotazu, tak dnes schválit pořídit nebo nepořídit, je to vůle zastupitelstva. 

U schvalování zadání je to také vůle zastupitelstva, ale v momentě návrhu očekáváme 

stanoviska z hlediska uplatnění tady těchto dvou paragrafů. §18 je velice sledován, jsou to cíle 

a úkoly územního plánování, bychom dostali potenciálního investora do problémů, že by 

nebyla vydána tato změna z důvodu stanoviska nadřízeného orgánu a dotčeného orgánu a 

z důvodu finančního, že by si hradil tuto změnu, protože to je jeho výhradní potřeba a ty 

finance by ztratil. Jsou tam 4 navrhovatelé z toho 3, tuto změnu bych odhadoval i s tou velkou 

změnou do těch 80-90 tisíc. 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře děkuji. Někdo další do rozpravy? Nikdo se nehlásí, já končím a dávám hlasovat o 

návrhu pana Robosze. 
 

Hlasování o návrhu usnesení pana Petra Robosze: 
Pro:                            16 

Proti:                          22 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno, teď budeme hlasovat o původním návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            29 

Proti:                        0 

Zdržel se:                   12 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2      

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 87/3ZM/2015 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 26.1.2015 

88/3ZM/2015 

15:53hod. 

25. Zadání změny č. 1 Územního plánu Havířov 
 

 

Předkládá:  Bc. Ivan BUREŠ, náměstek pro hospodářský rozvoj 

Zpracoval:  Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje 

                     Bc. Jana Matuštíková, pracovník odboru územního rozvoje 

          

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

1) schvaluje zadání změny č. 1 Územního plánu Havířov v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 

písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v rozsahu přílohy č. 2 tohoto materiálu  

 

2) bere na vědomí způsob vyhodnocení stanovisek, požadavků, připomínek a podnětů 

podaných při projednání návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Havířov v rozsahu 

přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

návrhu usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2      

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 88/3ZM/2015 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 26.1.2015 

89/3ZM/2015 

15:53hod. 

26. Příprava výběrového řízení Moravskoslezského kraje na dopravce  

      k zajištění dopravní obslužnosti oblasti „Českotěšínsko“ veřejnou   

      linkovou dopravou a změna způsobu financování   
 

 

Předkládá:  Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 

Zpracoval:  Ing. Jiří Revenda, vedoucí odboru komunálních služeb  

                     Naďa Czechová, referent odboru komunálních služeb  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

1. Koncept financování dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou 

osobní dopravou formou příspěvku, placeného Moravskoslezskému kraji 

 

2. Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní 

obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast 

Českotěšínsko mezi statutárním městem Havířov a Moravskoslezským krajem dle přílohy  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy 

 

          Z: vedoucí OKS 

          T: 03/2015 

  

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 89/3ZM/2015 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 26.1.2015 

90/3ZM/2015 

15:56hod. 

27. Obecně závazná vyhláška k regulaci hlučných činností 
       (k usnesení ZMH č. 1144/25ZM/2014 ze dne 7.4.2014  

       a usnesení ZMH č.1284/27ZM/2014 ze dne 22.9.2014) 

 

  

Předkládá: Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj  

Zpracoval: Ing. Jiří Revenda, vedoucí odboru komunálních služeb 

         Hana Jarková, referentka odboru komunálních služeb  

 

Návrh usnesení:                   
                            

Zastupitelstvo města Havířova  

 

v y d á v á  

 

Obecně závaznou vyhlášku k regulaci hlučných činností ve znění dle přílohy 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Plawny. 

 

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

O mě je známo, že nejsem příznivec infantilní zábavy, jako jsou ohňostroje, já bych to možná 

udělal ještě, ale minimálně teda chci dát návrh na usnesení. V čl. III v bodu 4 písmeno b) 

vypustit rozsvěcení vánočního stromu. Já si myslím, že rozsvěcení vánočního stromu je 

natolik hezké, že k tomu nemusíme mít ohňostroj. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Poprosil bych návrh, mají už….Dobře. Já jen za sebe obecně bych se chtěl vyjádřit, právě 

naopak tento ohňostroj, bych řekl, je nejvíce navštěvovaný v rámci všech ohňostrojů, které 

Havířov kdy dělá. My právě naopak uvažujeme, a je to o diskuzi širší, zda Silvestrovský 

ohňostroj udělat jako novoroční, protože si myslím, že to publikum by bylo právě daleko větší 

díky matkám a dětem. Takže já spíš se přikláním právě pro tento ohňostroj a vůbec 

v dopoledních hodinách. Takže na rozsvěcení vánočního stromečku a  i na Nový rok, ale je to 

o diskuzi. 

 

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

To bylo to b), co jsem chtěl říct, že třeba jako v Českém Těšíně kde je na 1 ledna v 18 hodin, 

kde opravdu můžou jít lidé s dětmi, nicméně týden od sebe dělat 2 ohňostroje, mi to prostě 

připadá mrhání penězi. Takže já na tom trvám. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Někdo dál do rozpravy? Končím rozpravu a budem hlasovat o návrhu usnesení tak, jak 

přednesl pan zastupitel Plawny. 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 26.1.2015 

Hlasování o návrhu usnesení pana Bc. Marka Plawneho: 
Pro:                             8 

Proti:                          13 

Zdržel se:                   18 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo přijato. Budeme hlasovat o původním návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            36 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 4 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2      

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 90/3ZM/2015 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 26.1.2015 

 

 

91/3ZM/2015 

15:57hod. 

28. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

      dotací  z fondů EU,  SR, případně jiných zdrojů 
      (k usnesení ZMH č. 381/8/ZM/08 ze dne 28.1.2008) 

 

 

Předkládá: Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoje  

Zpracoval: Ing. Ladislav Nedorost, vedoucí oddělení strategického rozvoje 

            

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

SR, případně jiných zdrojů ke dni 6.1.2015 dle přílohy 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím a dávám hlasovat o 

návrhu usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 91/3ZM/2015 
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Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 26.1.2015 

 

 

92/3ZM/2015 

15:58hod. 

29. Stížnosti p. T. Rejče na primátory města a Radu města Havířova 
             

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

                     

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a  v ě d o m í  

 

stížnosti pana Tomáše Rejče ze dne 7.10.2014 na nesprávný postup členů Rady města 

Havířova, ze dne 31.10.2014 na nesprávný postup primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka 

při zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 22.9.2014 a ze dne 12.12.2014 na nesprávný 

postup primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka při vyřízení podání Mgr. Jarmily Beranové 

ze dne 28.11.2011 a primátora města Bc. Daniela Pawlase, (Přílohy č.1 až3) 

 

k o n s t a t u j e,  
 

že v postupech primátorů města Ing. Zdeňka Osmanczyka a Bc. Daniela Pawlase ani členů 

Rady města Havířova neshledalo pochybení 

 

p o v ě ř u j e  
 

náměstka primátora Ing. Eduarda Heczka podpisem odpovědi dle Přílohy č. 5 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan tajemník by chtěl k tomuto na úvod něco říct, takže já mu předávám slovo. 

 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova 

Děkuju, dobrý den, já k tomu nechci říct nic, já chci jenom požádat o jednu opravu v části 

„bere na vědomí“ je uvedeno datum 28.11.2011 a správně patří 28.12.2011, omlouvám se za 

překlep. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu tajemníkovi, hlásí se někdo do rozpravy, nehlásí, takže já končím a dávám 

hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení č. 92/3ZM/2015: 

 

Stížnosti p. T. Rejče na primátory města a Radu města Havířova 

             

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a  v ě d o m í  

 

stížnosti pana Tomáše Rejče ze dne 7.10.2014 na nesprávný postup členů Rady města 

Havířova, ze dne 31.10.2014 na nesprávný postup primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka 

při zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 22.9.2014 a ze dne 12.12.2014 na nesprávný 

postup primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka při vyřízení podání Mgr. Jarmily Beranové 

ze dne 28.12.2011 a primátora města Bc. Daniela Pawlase, (Přílohy č.1 až3) 

 

k o n s t a t u j e,  
 

že v postupech primátorů města Ing. Zdeňka Osmanczyka a Bc. Daniela Pawlase ani členů 

Rady města Havířova neshledalo pochybení 

 

p o v ě ř u j e  
 

náměstka primátora Ing. Eduarda Heczka podpisem odpovědi dle Přílohy č. 5 
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93/3ZM/2015 

15:59hod. 

30. Darovací smlouva o darování věci movité  - SDH Albrechtice   
 

 

Předkládá: Bc. Daniel PAWLAS, primátor statutárního města Havířova  

Zpracoval: Bc. Milada Klimešová, vedoucí oddělení kancelář primátor  

        Vlastimil  Bičej, referent krizového řízení  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření darovací smlouvy o darování věci movité z majetku statutárního města Havířov, IČ: 

00297488, na přívěsný podvozek pro požární stříkačku PPS 12, rok pořízení 1990, pořizovací 

cena 22.681,- Kč vč. DPH do majetku Sboru dobrovolných hasičů Albrechtice, IČ: 65468201 

 

p o v ě ř u j e 

 

Bc. Daniela Pawlase, primátora statutárního města podpisem darovací smlouvy  

o darování věci movité 

 

                                    Z: vedoucí KP  

                         T: 31.3. 2015 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, já končím a dávám hlasovat 

o návrhu usnesení. 

 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 93/3ZM/2015 
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94/3ZM/2015 

16:01hod. 

31. Informativní zpráva o činnosti vedení města 
 

 

Předkládá: Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Zpracoval: Bc. Daniel Pawlas, primátor města  

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

                    Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 

                    Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj 

    

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova  

za období od  4.12.2014 – do 14.1.2015 dle příloh 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. pan zastupitel Šlachta. 

 

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

Tak ještě jednou dobrý den. Mám jenom jednu otázku. Pane náměstku Bureši, prosím Vás, 

minule jsem dostal takový dojem, už pracujete nebo ještě vyšetřujete? Děkuji. 

 

Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ANO 2011) 

Vidím, že jste hodně vtipný, tak Vám vtipně na to odpovím. Pracuju od rána do večera. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Takže pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, končím a dávám hlasovat o návrhu 

usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 94/3ZM/2015 
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IINNTTEERRPPEELLAACCEE  
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

A máme bod č. 32 interpelace zastupitelů a vystoupení občanů, takže prosím, je otevřená 

rozprava. Pan zastupitel Martinek. 
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Ing. Jiří MARTINEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Chtěl jsem se zeptat. Na minulům zastupitelstvu jsem se ptal na stav projektu, který byl 

schválen minulým zastupitelstvem, teda jeho financování z fondu veřejně prospěšných aktivit, 

a to bylo vybavení školek zahradním mobiliářem. Nedostal jsem písemnou odpověď, takže 

bych chtěl požádat o písemnou odpověď, v jakém stavu tento projekt je, jestli se nadále 

počítá, že bude realizován, protože si myslím, že v rámci zkvalitnění služeb pro naše 

obyvatele, a tedy i pro rodiče s dětmi, tak je tam velký prostor pro zlepšení. Děkuji. Ještě 

jednu poznámku, v pondělí 19.1.2015 jsme obdrželi pozvánku ke kulatému stolu na středu. 

Bylo to trošku pozdě, protože už jsme měli naplánovaný klub, takže jestli příště by to šlo 

trošku dřív. Díky. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, určitě. Polepšíme se. Jinak co se týče, samozřejmě, vybavení mateřských škol, to je 

ještě materiál, který jsme, více méně, na něm spolupracovali v minulém funkčním období. Já 

musím říct, že by vedoucí, paní Dresslerová mohla k tomu říct, že už se ten materiál 

přepravuje. Poprosil bych, jestli by nás v krátkosti informovala, v jakém je to stadiu a 

samozřejmě odpovíme i písemně. 

 

Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury 

Dneska se schvalovalo rozpočtové opatření, kterým se nám přesunulo těch, ty 3 miliony na 

letošní rok. Už jsme se sešli s odborem právních služeb, který nám pomáhá při vyhlášení té 

veřejné zakázky. Zpracování té projektové dokumentace bylo hodně náročné, zvláště proto, že 

tam bylo zapojeno hodně mateřských školek, hodně objektů, takže to taky zabralo nějaký čas, 

takže teď 18.2. 2015 bychom to chtěli dát do rady, vyhlásit veřejnou zakázku.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji. Pan Martinek chce něco dodat. 

 

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

Tak jestli je to tak, tak nepožaduji písemnou odpověď. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Šlachta. 
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Ing. Karel ŠLACHTA, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Ještě jednou dobrý den. Bez dotací a vidíte, jak sportuju, nachodil jsem se už jak Marsalík, 

dneska. Na závěr, abych přičinil se k dnešnímu jednání, mám pár dotazů na vedení města. 

Prvně na Vás, pane primátore. Pane primátore, kolik jste přivedl z Ukrajiny investorů do 

průmyslové zóny? Já budu pokračovat. Prosím Vás pokud…tužku a papír, já těch dotazů mám 

víc. Proč, pane primátore, Vaše cesty o jednání v družebních městech nejsou projednány 

v Komisi o regionální spolupráci a partnerství. Pokud ta komise je zbytečná, zrušte ji a 

ušetřené peníze bych dal potřebným, třebas panu Masarovičovi, který si letos vydělá v městě 

a jeho funkcích přes milion korun. Možná, že by mu to ještě prospělo. Dále bych měl otázku 

na pana radního Masaroviče. Je pravda pane Masaroviči, že při likvidaci ředitele MRA pana 

Sztuly, kterého jste, mimo jiné, propustil pro nadbytečnost, že jste jmenoval za tři dny nového 

ředitele? Je pravda pane Masaroviči, že jste panu Sztulovi nabídnul 60 tisíc korun úplatek za 

změnu znění výpovědi? Pane Masaroviči, při likvidaci náměstka MRA, pana Jantoše, taky pro 

nadbytečnost, jste na jeho otázku „Proč?“, jste odpověděl, že: „ Jste vysoko na seznamu“. A 

teď přijde ta otázka nebo ty otázky. Co je to za seznam? Kdo ho sestavil? Je-li odsouhlašen 

radou města? A ještě bych se zeptal, jestli jsem na tom seznamu já? Protože  pokud je to 

seznam Vašich politických odpůrců, bylo by mi ctí, abych na tom seznamu byl. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Tak já odpovím na svoji část, samozřejmě, písemně dám odpověď, protože možná všechno 

neřeknu, co bych chtěl říct a vzpomenu si následně. Co se týče, samozřejmě, partnerství měst, 

tak schvalujou radní a zastupitelé. Samozřejmě případné další družební město bude v komisi 

pro partnerské vztahy, bude projednáno a je na vůli zastupitelů, zda se rozhodnou tak, či onak. 

Je pravdou, že Adra Havířov má velkou účinnost ve městě Havířově, tak nějakým způsobem 

se stará o dětský domov na Ukrajině a bylo to, více méně, poděkování vedení Mukačevské 

radnice za to, že soukromé subjekty v Havířově, já nevím, jedna významná Havířovská firma 

Gascontol vyměnila kompletně okna na škole, protože, bohužel, ta situace je tam tristní a 

musím říct, že naše děti se mají proti těm ukrajinským velice špatně. Samozřejmě, nebyli jsme 

pozvaní jako jediní, Havířov, ale byli pozvaní i zástupci jiných měst České republiky. Byli 

tam primátoři z Německa i z jiných částí Evropy. Mám tady před sebou děkovný dopis šéfa 

Krajského úřadu kraje Vysočina, který se taky zúčastnil tohoto jednání a samozřejmě 

očekávám určité poděkování od paní konzulky File, která je konzulkou ve Lvově a určitou 

podporou české menšiny na Zakarpatí. Je taky pravdou, že je tady určitá možnost, je to velice 

pravděpodobné, že od nového školního roku se bude vyučovat český jazyk na Zakarpatí, jako 

jeden z dalších volitelných předmětů a, samozřejmě, byla tam poptávka po určitých 

vyřazených českých učebnicích. Vím, že jsou některé školy v Havířově, které by rády 

poskytly tuto pomoc tak, jako dětský domov havířovský, poslal dar ukrajinským dětem, které 

nemají to štěstí, že existuje fond primátora jako v Havířově a nemůžou dostat vánoční dárky, 

tak jak to činíme my. A mám tu dokonce i čerstvý požadavek. Gymnázium Havířov na ulici 

Komenského má obrovský zájem podílet se na přípravě a budování partnerství s ukrajinským 

Mukačevem a mají velkou obavu, že je někdo předběhne. Je zde hodně aspektů, které můžou 

rozvinout česko-ukrajinské vztahy i s ohledem na historickou kontinuitu, že to bylo součástí 

českého území. Ale samozřejmě rozhodnutí je na straně zastupitelů a radních a myslím si, že 

v nelehké situaci, ve které tam děti žijou, a když můžu říct, že děti mají 8 hřiven na den na 

jídlo, což je asi 10 korun, tak si asi dokážete představit, co se za tuto částku dá pořídit. 

Samozřejmě soukromí dárci přispívají na chod dětského domova. Mohli jste zaznamenat, že 

tady před Vánoci nebo na Vánoce byl ředitel dětského domova, zúčastnil se i besedy v našem 

dětském domově a myslím si, že to bylo pro všechny zúčastněné strany velice poučné. My si 
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nevážíme věcí, které máme. Takže já se nemám za co stydět a hrdě se hlásím k tomu, že 

podporuju sirotky a je mi jedno, jestli jsou z Ukrajiny, Angoly nebo od někud jinud. A co se 

týče investorů, samozřejmě, jsou zájemci. Jedna z věcí je, že paradoxně město Mukačevo má 

jednu obří průmyslovou zónu, která je v současné době naplněná. Je tam jeden z největších 

investorů je tam firma Fischer, možná ani nevíte, že na Ukrajině se vyrábějí veškeré lyže  do 

celého světa, vyrábějí se tam hokejky přímo pro hráče NHL, kdy si tam žádají hokejisti a 

přímo pro ně vyrábějí na míru. Takže když si koupíte jakékoliv lyže ve sportu, tak jsou 

prokazatelně vyrobené v ukrajinském Mukačevu. Je to obří výroba, je to i pro nás určité 

poučení, abychom viděli, jak taková průmyslová zóna funguje a paradoxně, vyvarovat se 

určitých chyb na našem území. Takže to je k této otázce a samozřejmě Vám odpovím 

písemně, protože těch určitých argumentů je více, ale jak říkám, je to věc radních a 

zastupitelů. A dále tam byl dotaz na pana radního Masaroviče, takže já bych ho poprosil. 

 

Róbert MASAROVIČ, člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Já se nebudu k občanům otáčet zády. Na nesmysly odpovídat nebudu. Na hlouposti taky ne, 

na pomluvy zvážím podání trestního oznámení na Vás. K MRA, ano, odešel ředitel, odešel 

pan Jantoš. Ty důvody byly jednoznačné. První analýzy o společnosti hovoří o přidělování 

zakázek tzv. „z ruky“. Pro Vás, občany, asi za 60 milionů korun v minulém roce, není to 

dokončené, jsou zakázky do 200 tisíc, které přiděloval pan Jantoš z ruky. V MRA 

nenacházíme smlouvy, v MRA nenaházíme výběrová řízení, ale nacházíme směrnici, kterou 

jsme jí obešli. Takže já nechám udělat audit té společnosti, nejlépe s kulatým razítkem, a pak 

se potkáme tam, kde se potkat máme. Jeden, druhý, třetí. Schválně, při slušnosti k Vám, 

respektuju, stále Vás beru jako partnery, i když jste v koalici, v opozici, jsem nejmenoval 

žádné z radních, bývalých, za Vaši stranu, kteří jsou napojeni nebo byli napojeni na MRA a 

čerpali zakázky bez výběrového řízení. Neučiním tak, pane Šlachto, ani teď. Jo? Děkuji Vám. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, takže pan Šlachta může reagovat. 

 

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

Rád se s Váma na tom soudě setkám, už jenom z toho, že ta 60 tisícová odměna nebo úplatek 

je nahrán na telefoně, to je jedna věc. Za druhé. Ve vedení MRA celou dobu byl pan Merta, 

celou dobu, co já jsem byl na MRA jako člen dozorčí rady, tak předseda dozorčí rady byl člen 

KSČM, prvně pan Jeziorski a později pan JUDr. Bujok. Za další. Jednatel byl vždy člen 

KSČM, tak prosím Vás, zkuste do koalice ty svoje řeči, jo? 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, ano, protože se hovořilo konkrétně, tak pan Jantoš. Dávám mu přednost. 

 

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

Já jsem chtěl mluvit k něčemu jinému, ale, jelikož padlo moje jméno, pane Masarovič, to co 

řekl pan Šlachta, jste mi řekl do očí. Ale já to beru, prostě, řekl jste, že jsem na seznamu, 

zrušili jste to pracovní místo, odešel jsem. Zrušili jste místo ředitele, ale ředitel tam je daný, 

takže nevím, jak potom budete postupovat vůči inspektorátu práce, když zrušíte pracovní 

místo a vy ho znovu obsadíte. To je jedna věc. Druhá věc. Zakázky se na MRA přidělovaly 

podle směrnice. Tuto směrnici v roce 2008 zpracoval JUDr. Vašek, který je za stranu TOP 09 

a schválil ji ředitel Merta, který je opět za stranu TOP 09. Takže mně vyčítáte, že jsem se 

držel směrnice, kterou zpracovali tito pánové, a vy si ho tam zpátky dotáhnete, i když byl 

v důchodě, protože asi ta směrnice byla dobrá. Děkuju. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, takže dále se hlásí pan zastupitel Gongol. 
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Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já se opět otočím zase k předsednictvu. Omlouvám se za to a budu méně kontroverzní, jak 

tady už byla ta diskuze. Obrátili se na mne občané Havířova, zda by nešlo udělat v Havířově 

tzv. Seniortaxi. Mají zkušenosti z Karviné, z Bohumína, Horní Suché a občané si to velmi 

pochvalují. Já bych tedy doporučil, abychom, dávám návrh, abychom přijali usnesení, že 

ukládáme radě města Havířova, aby předložila na příštím zasedání zastupitelstva stanovisko 

k zavedení seniortaxi v Havířově. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, já myslím, že k tomu není třeba dávat usnesení zastupitelstva. My to bereme jako 

závazek a podíváme se….My jsme už o té problematice, v bývalém vedení jsme to řešili, 

oprášíme to a podíváme se na to. Pan zastupitel Šlachta. Ano dobře, pan zastupitel Jantoš. 
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Ing. Pavol JANTOŠ, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Takže teď už k bodů, ke kterým jsem chtěl vystoupit. Já bych potřeboval informaci, protože 

možná mi utekla, jak to vypadá s kulturní akcí „ Kup si svou sochu“. Měl být termín do 

31.1.2015, na posledním zastupitelstvu to bylo schválené tady zastupitelstvem, a potom bych 

měl pár dotazů na MRA. Nejdřív bych chtěl vědět, protože se mi dostaly informace, že se 

soutěží i zakázky za 200,-Kč, což beru, ano, je to princip, může to být. Takže bych chtěl vidět 

seznam jaká to byla zakázka, kdo byl osloven, kdo podal jakou nabídku, kdo byl vybrán, aby 

realizoval tuto zakázku. Potom, mám informace, že už víc jak měsíc nebyl dán do opravy ani 

jeden volný byt. takže bych chtěl seznam těchto volných bytů, k tomu bych chtěl u každého 

bytu vědět, o kolik se přišlo za nájem, o kolik se přišlo za teplo, protože to musí někdo hradit, 

když tam nikdo nebydlí, tak to nehradí ten občan, jo. Potom bych se chtěl zeptat, ano, já 

fandím novým jednatelům, že mají novou vizi, chtějí soutěžit třeba od pětistovky, to je jejich 

vize, ale už nějak dlouho se připravuje seznam dodavatelů. Když se podíváte na internetové 

stránky, pořád tam nic není. Včera jsem se večer na to díval. Nejsou zpracované všeobecné 

obchodní podmínky, připravuje se prohlášení o bezdlužnosti vůči zadavateli, ale to už tam visí 

víc jak měsíc. Takže potom bych chtěl nějaký harmonogram, kdy to bude uvedeno v praxi. 

Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji. Takže možná poprosím asi vedoucí školského odboru, na první otázku, na akci 

„Kup si svou sochu“. 

 

Ing. Martina DRESSLEROVÁ, vedoucí odboru školství a kultury 

Tak my jsme v prvé řadě vytipovali nebo určili sochy, které by byly vhodné k tomu prodeji a 

teďka do rady 18.2.2015 má jít náš návrh zařazení do harmonogramu a navrhujeme zařadit 

tuto akci v rámci Velikonočního městečka, protože jsme si říkali, že by bylo dobré, abychom 

je mohli vystavit, tam se to i hodí obsahově. Jedná se tedy jen o sedm soch, protože  ostatní 

sochy budeme využívat i nadále do betléma. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji. Samozřejmě odpovíme písemně. A na druhou část dotazu chcou jednatelé 

reagovat hned přímo nebo písemně? Ptám se pana Masaroviče a pana JUDr. Langera. 

 

Róbert MASAROVIČ, člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Tak informace, které visí na webových stránkách tam visí od 5.1. případně od 12.1. Pracuje se 

na nich. Do konce ledna mají být všeobecné obchodní podmínky i první registr dodavatelů, 

všechno bude publikované veřejně, takže všechno najdete na webových stránkách. Nic se 

schovávat nebude. Stačí to takhle? Písemně zodpovím na všechno ostatní. Dobře. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji. Pan zastupitel Smrček. 
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Ing. Petr SMRČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobré odpoledne vážené dámy, vážení pánové. Já jsem byl zdrženlivý dneska, tak jenom na 

závěr jeden dotaz v rámci interpelací. Nezaregistroval jsem v rámci aktivit členů, v rámci 

činnosti členů vedení města, problematiku Merkur. Někde jsem zprostředkovaně slyšel, že 

snad se ještě jedná nebo nejedná, takže bych rád znal názor a strategii vedení města, co se týče 

řešení problematiky hotelového domu a ubytovny na Merkuru, případně dalšího pokračování 

o jednání o této lokalitě, aby nezůstala v tom stavu, ve kterém je. Takže jestli je nějaká 

strategie vedení města pokračovat vůbec v této věci nebo nechat to tak, jak to dneska je. 

Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan náměstek Heczko chce reagovat. 

 

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

27 listopadu jsme měli jednání se zástupci Assentalu, jednali jsme zejména o areálu Dukla o 

prodeji pozemku pro společnost Mölnlycke, co jsme dneska měli na programu, ale jedna 

z těch otázek řešení byl, jak dále v případné nabídce o odkoupení areálu Merkur. Z úst pana 

Caina jsme slyšeli, bylo to ústně, že mají potencionálního zájemce někde z Frýdku-Místku, 

který nabízí výhodnější podmínky, než za jakých byla nabídka městu, o které jsme jednali 

v měsíci červnu na zastupitelstvu. My jsme se nespokojili s touto ústní reakcí na náš dotaz, 

jak dále s Merkurem, a proto, ještě v prosinci, jsme zaslali dopis na společnost Assental, 

abychom tento názor, který vyslovil, protože v podtextu bylo cítit, že už nechtějí dále nabízet 

Merkur městu, ale, že budou jednat s novým uchazečem nebo zájemcem. Do dnešního dne 

jsme nedostali písemnou odpověď a na telefonický dotaz,  který jsem provedl minulý týden, 

jak to teda je s tou odpovědí, konkrétně jsem hovořil s panem Handlem ze společnosti 

Assental, říkal, že toto projedná s panem Cainem, že dopis s tou žádostí je a, že jej briskně 

vyřeší. Čili nejpozději v měsíci březnu dostaneme informaci na zastupitelstvo, zda nabídka 

společnosti Assental pro město nadále trvá a nebo ne. V případě, že by trvala, bude připraven 

materiál pro jednání zastupitelstva, a to ve dvou variantách. Buď že náš zájem trvá nebo, že 

náš zájem pominul a odstupujeme od požadavku na odkoupení areálu Merkur. Musíme vyčkat 

ale na stanovisko Assentalu, ale jinak, samozřejmě můžeme odpovědět i písemně. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, paní zastupitelka Kožmínová. 
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Ivana KOŽMÍNOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobré odpoledne, já se omlouvám, nejsem rétorik jako většina mých kolegů, co tu dneska 

mluvili, ale já musím říct, že ze svýho hlediska ženy, ne političky, mi začíná vadit situace, ve 

které se tady jedná. Myslím si, že snad všechny ženské to vidí tak, jako já, že přece jenom se 

dá jednat jakoby slušně mezi sebou. Je jedno jestli, a teď to řeknu tak, jak mi zobák narostl, 

jestli jsem u socanů nebo u komančů, pardon, a že, prostě, jsme tu proto, abychom spolu 

pracovali. Může se mi něco líbit, nemusí se mi něco líbit, ale v jednom českém filmu znělo 

„Buďme na sebe hodní“. Jako trošičku by to chtělo ubrat v různých atacích, možná, že to není 

vhodné, co říkám, ale já to tak cítím.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, protože nevidím do rozpravy zatím žádného přihlášeného zastupitele, jsou tady in…A 

paní zastupitelka Kočí Palkovská. 

 

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

Dobré odpoledne všem, já se zkusím takhle napůl, abych se dívala i na Vás i na Vás. Já bych 

trošku souhlasila tady s tím, nicméně, možná by bylo dobré obrátit se na své řady. Z Vás tady 

dneska bylo nejvíce těch interpelací, souhlasím s tím a chtěla bych ještě říci, abychom nerušili 

komisi pro partnerské vztahy, protože jsem zjistila na prvním jednání, že někteří jsou tam pro 

peníze a je to zdroj jejich příjmů, jo? Takže prosím jí nerušit. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, já můžu říct za sebe, že nebudeme komise rušit, ale spíš možná situace vznikne, že 

budeme muset některé komise ještě zřídit. Na druhou stranu samozřejmě podle mě je to na 

uvážení za každého zastupitele, je to jeho obrázek, jak se na zastupitelstvu chová. Podle mě 

určitý bonton patří k věci, na druhou stranu zastupitelstvo je určitou politickou arénou, kde 

mají zaznít všechny názory, ale samozřejmě slušnou formou. Pan zastupitel Šlachta. 

 

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

Takže potrefená husa se ozve, paní Palkovská. Dnešním dnem se vzdávám člena Komise pro 

regionální vztahy. Přímo to dávám vedení města, vzdávám se tímdletím. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Bereme na vědomí, i když, myslím si, že to jsou určité emoce, tady pracují, ale není důvod, 

protože si myslím, opravdu, že jsme na politickém kolbišti a musíme to brát s nadhledem. Ale 

bereme, samozřejmě. Takže nevidím, zatím nevidím přihlášeného dalšího zastupitele, takže 

máme tady vystoupení občanů. Jako první pan Jiří Šlapeta, obsah interpelace je hospodaření 

rady města, takže dávám slovo panu Šlapetovi. 
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Jiří ŠLAPETA, ……………………………… 

Dobrý den. Já nevím jak bych začnul. Já jsem chtěl začít úplně o něčem jiném, ale jako prostý 

občan Vám říkám tady všem, že tu začal normální, sprostý boj o koryta. Dobře placené 

koryta. No a teďkom..Já jsem tu jednou vystoupil ohledně věci…Tu už to všechno zaznělo o 

tom, že tu je nezaměstnanost, mladí utíkají, Havířov se vylidňuje, bytů plno prázdných tu je, 

jo? Tak mně se to konkrétně třeba týká, já jsem tu jednou o tom vystoupil. Vy jste tam byli 

někteří, někteří ne, ale drtivá většina jo. Placení poplatků za komunální odpadky, jo? Mám 

syna, který odešel, měl práci, ale odešel do Prahy, jo, a je občan Havířova. Já za něho platím, 

za celý čas. Jsou tu tisíce lidí, kteří neplatí poplatky, neplatí nájemné, neplatí pokuty, neplatí 

vůbec nic a žijou si dobře. Jim stačí, jak si přijdou pro sociální dávky, na pracák nebo co 

všechno dostávají, mají málo, tak přijdou na nějaký úřad, tak jim ještě přidají. Tak se ptám, 

jak to je s těma poplatkama? Musím to za něho platit? Protože minulé vedení nebo minulý 

primátor jednou mi řek, že to platit nemusím, tak jsem přišel na úřad na tu kancelář 

příslušnou, no a za chviličku jsem šel, čepku do ruky a ahoj. Platit se to musí, tak to celý čas 

platím. Ale proč? Proč to platím?  Já to tu vidím. Mi to je úplně jasné. My to platíme za ty 

neplatiče všechno. Nájemné platíme za nich, poplatky za nich platíme, teďko mluvím já, bo 

mi tu uplyne čas a skončím. Teďkom, peníze tu jsou na to jo, například peníze, teďkom 

dozrála doba na to a čas, aby se radní všichni kterých se to týká se přiznali, teďkom, jeden po 

druhým. Jeden jediný z Vás se k tomu přiznal. Kolik peněz jste dostali za byty RPG? To máte 

přímo konkrétně vy na triku, že jste prodali ty byty, peníze, nevím, za co jste použili, esli jste 

si rozdělili nebo vyrostlo několik rodinných domků a nebo jste to nějak rozkradli nebo co 

s tým. Kde ty peníze skončili, kolik tych peněz bylo? A další věc, no já si myslím, že to 

používáte pro soukromé účely, ty peníze. Například na Havířovských slavnostech si necháte 

postavit VIP stan, necháte se tam obsluhovat, necháte si tam dovézt jídlo, pití, určitě neplatíte 

vstupné, nic neplatíte, máte to všecko gratis, pozvete si tam příbuzné, kamarády, je Vás tam 

plno, a jak se to spočítá, tak to musí být obrovská částka. Necháte si tam postavit kontejnery, 

záchody, umývárny, to je tak velké, že já si myslím, že v tým kontejneru tam jsou asi ložnice 

taky, nebo já nevím, co tam je. Fakt, že jo. Takže, jako, proč? Proč byste se tam nemohli mezi 

ostatní občany, zaplatit si vstupné a chodit tam normálně mezi občanama. Necháte se tam 

hlídat ochrankou, samozřejmě, no a tak můžu pokračovat ještě tak hodinu, bo mi za chvilku 

uteče čas a ahoj. A ještě jednu věc, to už mi utek. Ještě jednu věc. Na ulici za Renetou, já 

nevím, jak to přesně tam ta ulice je. Je tam nějaká Husova, Čechova, Rossenbergova, tak tam 

se kácely stromy a potom se tam sadily, jo, bude to hezké, pěkně to vypadá. Stromky nové se 

tam sadily, herky to opravili, terénní úpravy, pěkně to udělali. Jenomže jak už to měli hotové, 

tak tam přijel traktor vzadu u vchodu č. 10, vysypal tam vlečku písku, esli to náhodou někomu 

nechybí, ta vlečka, určitě to tam nikdo nedostal zadarmo, to se zaplatilo, vysypal tam vlečku 

písku a teraz tam ti pitomci chodí, já nevím kdo, po večerech nebo po nocích a ty písky, ten 

písek, jako, berou a hážou nájemníkům do oken. Asi ta fůra písku, nevím, jestli to zadarmo 

někde fasujete nebo já nevím. No, to by bylo asi tak všecko. Měl bych toho víc, ale to je jako 

zbytečné, bo vy si to stejně uděláte podle sebe a peněz je furt málo, teďkom jsem to viděl. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, samozřejmě Vám na Váš dotaz zodpovíme písemně. Já můžu tady opravdu za 

všechny zastupitele říct, že nikdo z nás, určitě, nadmíru nevyužívá výhod plynoucích z titulu 

funkce, ba naopak, kdo dělá ve vrcholové politice, když to tak řeknu v uvozovkách, tak ví, že 

je to náročná záležitost a nikdo si nelibuje v návštěvách nějakých VIP stanů a jiných 

záležitostí. Samozřejmě, musíme brát i to, že asi nepředpokládáme, že prezident republiky, 

například, může být bez ochranky, bez určitého VIP, když to tak nazveme. Samozřejmě je to 
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systému, na druhou stranu i ti lidé, kteří tam jakýmsi způsobem pracujou, tak mají zajištěnou 

práci, jo, takže samozřejmě je to o té míře. Nelze něco zrušit. To by byl zase populismus 

v určitém slova smyslu. Další věc je, co se týče bytů RPG, tak já můžu, aspoň si nepamatuju, 

že by my, jako město, měli něco společného s prodejem bytů bývalých OKD. To je záležitost 

úplně někde jinde bych to směřoval. A je to už poměrně stará záležitost. Peníze, samozřejmě, 

z privatizace skončily, předpokládám, na ministerstvu financí a je to záležitost úředníků 

ministerstva financí. 

 

Jiří ŠLAPETA, ……………………………… 

Nemáte pravdu, bo město mělo 15% akcií a vy jste to prodali. A nikdo nikdy neřek za kolik a 

kde ty prachy skončily. Soudruh Heczko a ostatní. Vím to moc dobře….Úsměv…ale já 

myslím, že to skončilo, že byste měli říct pravdu. Zatím jeden jediný z Vás se k tomu přiznal. 

Jeden jediný z Vás tu přišel, když jsem se na to poprvé ptal a řek, že „jo, já jsem zvednul ruku 

pro to“. Si to pamatuju, řek, že „udělám všechno pro to, co bude v mých silách“ a jak 

pokračuje, to nevím, ale vy jste podvedli několik tisíc důchodců, bo většinou v tých bytech 

bydlí důchodci a nedej bože, jak se stane, že zůstane sám a mají takové problémy. Víte, jak 

v tých bytech to funguje. Možná, že ne, bo vy tam v tom nebydlíte. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, budeme reagovat písemně. Přihlášený je pan zastupitel Bělica. Já mu dávám slovo. 

 

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

Já se omlouvám, jenom krátce. Já jsem neměl nic z prodeje bytů RPG, já nevím, o jaké 

historii mluvíte, bylo by možná dobré a zajímavé to dát teda na papír, když už na něco 

takového se ptáte, ale já Vám za sebe můžu říct, a za náš klub zastupitelů, že do konce února 

budeme podávat přiznání k majetku, která budou veřejná, na webových stránkách našeho 

hnutí tak, jak to udělali poslanci a senátoři za naše hnutí a bude se to týkat i zastupitelů. Takže 

budete mít možnost si zkontrolovat jaké máme majetkové poměry a jak jsme na té politice 

zbohatli. Můžu Vám říct, že je to útok na osobní pohodlí a tak jak tady sedíme, to děláme 

proto, protože chceme něco změnit. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, paní zastupitelka Kočí Palkovská. 

 

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

Já bych chtěla reagovat na ty odpadky. Já jsem tady pět let, co jsem měla dceru, tak jsem žila 

u manžela a platila jsem odpadky, a protože se musejí platit dopředu, tak dneska je mé dceři 

šest let a mám zaplaceno osm let odpadků. Prostě, tak to chodí. A pokud někdo bydlí v Praze, 

tak hold se musí přihlásit k trvalému bydlišti v Praze a platit ty odpadky tam a tam budou 

mnohem dražší. Takže i když tam bydlí, nemá tam trvalé bydliště, musí platit odpady tady. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji a protože není nikdo do rozpravy ze zastupitelů, máme tu druhou interpelaci občanů. 

Je to pan Michal Podloučka, obsah interpelace je doprava v Havířově. Já mu dávám slovo. 
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Michal PODLOUČKA, ……………………………… 

Dobrý den, já se omlouvám, já si to otočím k Vám, protože to bude především k zastupitelům. 

Takže dobré odpoledne pane primátore, radní, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí 

hosté a občané. Dovolte, abych Vás oslovil v tématu terminálu Hranečník. Je to trochu úplně 

jiné téma, než se tady probíralo, ovšem souvisí se vším. Určitě víme, že práce tady v přímém 

okolí není, proto spoustu obyvatel Havířova dojíždí do Ostravy za zaměstnáním. Město 

Ostrava staví přestupní terminál a vede k němu svoji trolejbusovou síť. Na základě investic, 

částečně hrazených švýcarskými fondy, požaduje po objednavateli příměstské dopravy mezi 

Havířovem a Ostravou, což je Moravskoslezský kraj, aby v tomto místě příměstskou dopravu 

ukončoval a nutil cestující přestupovat do hromadné dopravy provozovanou dopravním 

podnikem Ostrava. Ovšem, kromě zavedení trolejbusové sítě, jako náhrady za úsek nyní 

provozovaný autobusovou dopravou, nepovažuje, dle zatím veřejných informací, objednavatel 

za nutné, dále rozšiřovat dopravu z tohoto místa. Je to pravděpodobně pro to, že současné 

tramvajové linky jezdí poloprázdné. Ovšem, pokud nenabídneme cestujícím nové možnosti, 

přijdeme o ně. S tímto, za občanské sdružení Efektivní veřejná doprava pro Havířov a okolí, 

se nemůžeme smířit. Dalším velkým nebezpečím pro cestující je minimální informovanost o 

tom, že s dokončením dané stavby, dojde zároveň k ukončení právě jejich spojů, kterými dnes 

dojíždí na Gagarinovo náměstí a mimo hlavní přepravní časy také spojů, kterými dojíždí na 

ÚAN do Ostravy. Chtěl bych říct, že toto téma nám není cizí, protože se dopravou zabýváme 

nejen v Havířově, ale i právě v samotném okolí s vlakovou dopravou. Terminál Hranečník je 

akce, která se chystala už minimálně 10 let, ovšem Ostrava na ni v tuto chvíli našla peníze, 

staví. Ta stavba je nějakým způsobem v běhu a samozřejmě, protože musí vyčerpat peníze, 

které jsou jí dané, musí tuto stavbu uvést do určité činnosti právě na konci roku 2015. Je 

škoda, že právě s tímto otevřením a přepnutím té autobusové dopravy do Ostravy nejde ruku 

v ruce další stavby, které se plánují. Např. železniční zastávka „Havířov střed“, která je 

plánovaná, otevření zastávky Ostrava-Zábřeh nebo samotná realizace Ostravy-Zábřeh. Proto 

pro cestující může dojít, třeba, i kdyby v krátkodobém úseku, ke zhoršení právě dopravy do 

Ostravy do zaměstnání. Proto, pokud má nějaký zastupitel zájem se na toto téma více pobavit, 

může mne kontaktovat a můžeme si určitě domluvit společnou schůzku. Děkuji a přeji pěkný 

zbytek dne. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Taky děkujeme, určitě budeme reagovat, samozřejmě, seznámíme se s Vašimi informacemi a 

budeme, nějakým způsobem, případně nějaké návrhy. Protože nevidím nikoho přihlášeného 

do interpelací ze zastupitelů, takže se naposledy táži, zda se chce někdo přihlásit? Nikdo, 

takže já končím bod interpelace a to byl poslední bod našeho programu. Takže máme 16:38 

hod a já končím 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova. Děkuji Vám za aktivní účast na 

dnešním jednání, nashledanou. 

 

 

KONEC 

 
 16:38 hod. 

  



 
Zápis z 3. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 26.1.2015 

PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaném dne 26.1.2015 

 

64/3ZM/2015 - Schválení předsednictva 3. zasedání ZMH dne 26.1.2015 

65/3ZM/2015 - Schválení programu 3. zasedání ZMH dne 26.1.2015 

66/3ZM/2015 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 3. zasedání ZMH, konaného  

                          dne 26.1.2015 

67/3ZM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 2. zasedání ZMH, konaného dne 15.12.2014 

68/3ZM/2015 - Kontrola plnění usnesení ZMH 

69/3ZM/2015 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti z hlediska činnosti  

                          Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2014,  

                          vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města  

                          Havířova za rok 2014  

70/3ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 3979 a parc.č. 3940/1,  

                          k.ú. Havířov-město 

71/3ZM/2015 - Záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže    

72/3ZM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 4079/1, k.ú. Havířov-město 

73/3ZM/2015 - Nabídky na odkoupení nemovité věci (bývalá ZŠ Mánesova)      

74/3ZM/2015 - Prodej pozemků k.ú. Dolní Suchá       

75/3ZM/2015 - Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Prostřední Suchá 

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

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

77/3ZM/2015 - Vyřazení neupotřebitelného majetku             

78/3ZM/2015 - Prominutí části poplatku z prodlení – Rostislav Jonaš      

79/3ZM/2015 - Úvěrový rámec - finanční toky - závěrečná zpráva       

80/3ZM/2015 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 126. – 128.  

81/3ZM/2015 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 1. – 3. 

82/3ZM/2015 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  

                          leden – listopad 2014 

83/3ZM/2015 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a družstev/kolektivů        

84/3ZM/2015 - Návrh na rozdělení objemu finančních prostředků určených pro  

                          poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2015      

85/3ZM/2015 - Úprava Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova         

86/3ZM/2015 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru školství a kultury  

                          na rok 2015 

87/3ZM/2015 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 

88/3ZM/2015 - Zadání změny č. 1 Územního plánu Havířov 

89/3ZM/2015 - Příprava výběrového řízení Moravskoslezského kraje na dopravce  

                          k zajištění dopravní obslužnosti oblasti „Českotěšínsko“ veřejnou   

                          linkovou dopravou a změna způsobu financování   

90/3ZM/2015 - Obecně závazná vyhláška k regulaci hlučných činností                                

91/3ZM/2015 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

                          dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů     

92/3ZM/2015 - Stížnosti p. T. Rejče na primátory města a Radu města Havířova 

 

 

 

 



 
Zápis z 3. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 26.1.2015 

93/3ZM/2015 - Darovací smlouva o darování věci movité  - SDH Albrechtice   

94/3ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti vedení města 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově dne: 03.02.2015 

Zapsala: Veronika Richterová, DiS.   

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

   

 

              

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1 -  prezenční listina (9 listů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zápis z 3. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 26.1.2015 

 

O  V  Ě  Ř  E  N  Í 
 

zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 26.1.2015 v sále Kulturního domu RADOST 
 ___________________________________________________________________________ 

 

      Ověřil/la jsem zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města    

          Havířova, konaného dne 26. ledna 2015  v sále Kulturního domu  

          RADOST. 

 

      Potvrzuji svým podpisem, že zápis odpovídá průběhu zasedání  

a přijatým závěrům, obsaženým v závěrečném usnesení. 
 

 

 

 

 

Iveta KOČÍ PALKOVSKÁ v. r.              

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

 

 

 

Ing. Pavol JANTOŠ v. r.                         

člen Zastupitelstva města Havířova                                 .…………..………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Bc. Daniel PAWLAS  v. r.                      Ing. Eduard HECZKO v. r. 

primátor města                                                             náměstek primátora  

                                                                    pro ekonomiku a správu majetku  

 



 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

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

 
NAŠE Č. j.:            MMH/21 884/2015 
  
VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová 
TEL.: 596 803 218 
FAX: 596 811 143 
E-MAIL: Mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  

DATUM: 01.04.2015   
 

  

 

 

 

 

 

ZZ  ÁÁ  PP  II  SS  
z 4. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 

 

konaného dne 30.03.2015 

v Kulturním domě RADOST 

v Havířově 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis z 4. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 30.03.2015           

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO 
 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji za prezentaci. Takže vážené dámy, vážení pánové, zahajuji 4. zasedání Zastupitelstva 

města Havířova. Máme právě 13:00 a oficiálně zahajuji naše jednání. Srdečně vás vítám 

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

zastupitelstva podle prezenční listiny přítomno 41 členů, což je nadpoloviční většina, takže dnešní 

zasedání je schopno se platně se usnášet.  

Z nepřítomných členů zastupitelstva se omluvili Ing. Jaroslav Gongol a Ing. Petr Smrček.   

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis z 4. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 30.03.2015           

95/4ZM/2015 

13:02hod. 

1. Schválení předsednictva 4. zasedání ZMH dne 30.03.2015 
 

 

Předkládá:  Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Zpracoval:  Bc. Milada Klimešová, vedoucí oddělení kancelář primátora 

                     Vladimíra Mikulášová, referent oddělení kancelář primátora 

                                                                  

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 30.03.2015 

ve složení: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

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

Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 

Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

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

předsednictvu v navrženém složení. Prosím o hlasování. 

 

 

 

Hlasování o navrhovaném předsednictvu: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                              viz výše návrh usn.č. 95/4ZM/2015 

 



 

Zápis z 4. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 30.03.2015           

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

 

Dále bych vás kolegyně a kolegové chtěl krátce informovat o činnosti orgánů obce: 

- o činnosti zastupitelstva města se mohou občané informovat přímo na jeho 

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

internetových stránkách www.havirov-city.cz 

 

- rada města v letošním roce zasedala  6x a bylo přijato celkem 318 usnesení. 

 

- magistrát města plní úkoly uložené zastupitelstvem a radou a pomáhá výborům a 

komisím v jejich činnosti, vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností pro správní obvod města Havířova a obcím Albrechtice, 

Horní Bludovice, Horní Suchá, Těrlicko 

 

- o činnosti primátora města a náměstků primátora je pravidelně vypracováván 

materiál, který bývá zařazován do programu zastupitelstva. Stejně je tomu i dnes 

– materiál s podrobným přehledem činnosti vedení města je zařazen pod bodem 

č. 31. 

 

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

sociálně právní ochrany dětí, která v letošním roce nezasedala 1x. Z každé schůze 

této komise je pořizován zápis, který je založen na oddělení kanceláře primátora 
 

 

Nyní přistoupíme ke schválení programu dnešního zasedání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis z 4. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 30.03.2015           

96/4ZM/2015 

13:05hod. 

2. Schválení programu 4. zasedání ZMH dne 30.03.2015 
 

 

Předkládá:  Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Zpracoval:  Bc. Milada Klimešová, vedoucí oddělení kancelář primátora  

                     Vladimíra Mikulášová, referent oddělení kancelář primátora 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 30. března 2015 dle upravené přílohy 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Vzhledem k tomu, že novelizace nařízení vlády o odměnách členů zastupitelstev byla ve 
Sbírce zákonů zveřejněna v pátek, dne 27.3.2015, navrhuji zařadit na dnešní zasedání 
materiál, který Vám byl předložen při prezenci a týká se úpravy odměn neuvolněných členů 
ZMH a předsedů komisí RMH a výborů ZMH. Tento postup byl odsouhlasen zástupci 
politických subjektů v ZMH, při jednání u kulatého stolu ve středu 25. 03. 2015.  
Tento bod navrhuji zařadit jako bod č. 55. Má někdo nějaké připomínky nebo doplnění. 
Pokud nikdo připomínky nemá a případné doplnění přistoupíme k hlasování. Prodím o 
hlasování.  
 

 

 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu programu: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                             viz výše návrh usn.č. 96/4ZM/2015 

 



 

Zápis z 4. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 30.03.2015           

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Součástí každého programu zasedání zastupitelstva jsou interpelace zastupitelů a vystoupení 

občanů – dle programu jsou zařazeny na konec dnešního jednání jako bod č. 58 

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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis z 4. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 30.03.2015           

97/4ZM/2015 

13:07hod. 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 4. zasedání ZMH, konaného  

    dne 30.03.2015 
 

 

Předkládá:  Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Zpracoval:  Bc. Milada Klimešová, vedoucí oddělení kancelář primátora  

              Vladimíra Mikulášová, referent oddělení kancelář primátora 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 30.03.2015  

 

pana Karla ĎURKÁČE  

pana Bc. Marka PLAWNEHO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Má někdo jiný návrh? Nemá, takže dále bych se chtěl zeptat, zda navržení členové 

zastupitelstva pan Karel Ďurkáč a Mgr. Marek Plawny tuto nominaci přijímají?  

 

Karel ĎURKÁČ, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Karel Ďurkáč, klub KSČM – přijímám. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji. Poprosil bych pana Plawneho. 

 

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

Přijímám.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o předneseném návrhu. Prosím o hlasování. 

 

 



 

Zápis z 4. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 30.03.2015           

Hlasování o zvolení ověřovatelů: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            viz výše návrh usn.č. 97/4ZM/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis z 4. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 30.03.2015           

98/4ZM/2015 

13:12hod. 

4. Zpráva o ověření zápisu z 3. zasedání ZMH, konaného dne 26.01.2015  
        

 

Předkládá:  Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Zpracoval:  Bc. Milada Klimešová, vedoucí oddělení kancelář primátora  

                     Vladimíra Mikulášová, referent oddělení kancelář primátora 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 3. zasedání ZMH, konaného dne 26. ledna 2015  

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Na 3. zasedání ZMH byli jako ověřovatelé zápisu určeni: paní paní Iveta Kočí 

Palkovskáa pan Ing. Pavol Jantoš. Oba ověřovatelé zápis ze 3. zasedání zastupitelstva ověřili 

a potvrdili svým podpisem, že je v souladu s průběhem zasedání, odpovídá přijatým 

usnesením. Žádám nyní ověřovatelku paní paní Ivetu Kočí Palkovskou, aby v souladu 

s Jednacím řádem ZMH  podala zprávu o ověření správnosti zápisu. 

 

Iveta KOČÍ PALKOVSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO) 

Dobrý den pane primátore, dobrý den všem tady v sále. Potvrzuji, že zápis z 3. ZMH je 

v souladu s průběhem zasedání a nemám žádných námite. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. A nyní žádám ověřovatele pana Ing. Pavola Jantoše, aby v souladu s Jednacím řádem 

ZMH podal zprávu o ověření správnosti zápisu. 

 

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

Dobrý den pane primátore, zápis jsem si přečetl a svým podpisem jsem stvrdil jeho správnost. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

ZMH? Protože ke zpracovanému zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 26.1.2015 nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, budeme hlasovat o 

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

Prosím o hlasování. 

 

 

 



 

Zápis z 4. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 30.03.2015           

Hlasování o zprávě ověřovatelů: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 98/4ZM/2015 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis z 4. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 30.03.2015           

99/4ZM/2015 

13:11hod. 

5. Kontrola plnění usnesení ZMH 
 

 

Předkládá:   Bc. Daniel PAWLAS, primátor města Havířova  

Zpracoval:   Bc. Milada Klimešová, vedoucí oddělení kancelář primátora  

           Vladimíra Mikulášová, referentka oddělení kancelář primátora  

          

Návrh usnesení: 

 

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:  

 

1249/27ZM/2014 Nabídka na odkoupení pozemků od spol. ČEZ  Korporátní služby, s.r.o. 

1251/27ZM/2014 Převod pozemků parc.č. 1203/1, parc.č. 1213/36 a parc.č. 1523/1,  

k.ú. Šumbark 

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

1268/27ZM/2014 Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II 

Moravskoslezsko 

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

 

616/14ZM/2012 Koupě pozemků pro účely realizace stavby: „Dopravní terminál Havířov“ 

1120/25ZM/2014 Odkoupení areálu hotelového domu Merkur, včetně pozemků 

1125/25ZM/2014 Úplatný převod technické infrastruktury v lokalitě „U Křížů“, 

k. ú. Bludovice, do majetku města 

1127/25ZM/2014 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Splašková kanalizace 

Skleníky Havířov“    

1253/27ZM/2014 Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 

Havířov – Žermanická přehrada“, realizované na pozemcích  

v k.ú. Havířov – město 

26/2ZM/2014 Prodej pozemků společnosti Kulig a.s., k.ú. Havířov-město      

27/2ZM/2014 Prodeje pozemků pod stavbami garáží, k.ú. Bludovice   

32/2ZM/2014 Výkup pozemku, k.ú. Bludovice – p. Miloš Riegr a Ladislav Riegr            

34/2ZM/2014 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování  

Havířova  - městská část Dolní Datyně“ III. část 

35/2ZM/2014 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Splašková kanalizace 

Skleníky Havířov“      
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37/2ZM/2014 Změna smluvního vztahu pro účely stavby „1. etapa cyklostezek  

– stavba 1./01 Havířov – Žermanická přehrada“   

48/2ZM/2014 Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek IX. 

72/3ZM/2015 Prodej části pozemku parc.č. 4079/1, k.ú. Havířov-město 

77/3ZM/2015 Vyřazení neupotřebitelného majetku             

83/3ZM/2015 Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a družstev/kolektivů 

84/3ZM/2015 Návrh na rozdělení objemu finančních prostředků určených pro  

poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2015 

85/3ZM/2015 Úprava Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

89/3ZM/2015 Příprava výběrového řízení Moravskoslezského kraje na dopravce  

k zajištění dopravní obslužnosti oblasti „Českotěšínsko“ veřejnou   

linkovou dopravou a změna způsobu financování   

93/3ZM/2015 Darovací smlouva o darování věci movité  - SDH Albrechtice   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu, má někdo nějaké návrhy? Nemá, tak můžeme hlasovat o předloženém 

materiálu. Prosím o hlasování. 

 

 

Hlasování o kontrole usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                            Viz výše návrh usn.č. 99/4ZM/2015 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

A nyní projednáme body, dle schváleného programu. 
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100/4ZM/2015 

13:18hod. 

6. Zpráva o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu města 

    Havířov a okolí za rok 2014 z hlediska činnosti Policie ČR 
 

 

Předkládá:  Bc. Daniel Pawlas, primátor statutárního města Havířov  

Zpracoval:  npor. Mgr. Petr Čížek, vedoucí OOP Havířov 1 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 

zprávu o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu města Havířov a okolí  

za rok 2014 z hlediska činnosti Policie ČR 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Přivítal na jednání ZMH zástupce PČR npor. Bc. Jana Macečka - zástupce vedoucího 

oddělení a npor. Mgr. Daniela Pilára - vedoucí obvodního oddělení. Otevírám rozpravu 

k tomuto bodu. Paní zastupitelka Halíková. 

 

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

Děkuji za slovo, dobrý den vážený pane primátore, dámy a pánové, kolegyně a kolegové 

zastupitelé. Já bych chtěla za svou osobu poděkovat za velice obsáhlou a věcně zpracovanou 

zprávu o činnosti policie ČR. Možná je jenom trošku škoda, že se nepodaří na jedno zasedání 

předložit současně zprávu o činnosti MP, tu jsme jak si jistě vzpomenete projednávali na 

minulém zasedání zastupitelstva,  a dnes tedy zpráva o činnosti PČR. Obě dvě samozřejmě 

hovoří o tom, jak se daří a naopak v čem se nedaří řešit a posouvat otázky bezpečnosti 

v našem městě. Já bych vzhledem k přítomnosti obou pánů je chtěla požádat, je-li to možné a 

s vašim svolením pane primátore, aby ke zprávě ještě uvedli to, co se do ní nevešlo. Protože 

na začátku se hovoří o tom, že se podařilo věci posunout, že je menší nápad trestné činnosti a 

že by tedy bezpečnost občanů měla být vyšší ve srovnání s předchozím rokem. To co ale 

slyšíme od spoluobčanů, to co slyším i v poslanecké kanceláři během poslaneckých dnů, tak 

plně tomu neodpovídá, i když čísla jsou jednoznačná. Takže nějaký malý rozpor ale přece 

jenom tady bude. Ono se na jedné straně říká, omlouvám se za to, že papír snese všechno, 

znovu říkám, zpráva je obsáhlá, ale přece jenom možná některé poznatky by mohly být ještě 

doplněny a jsem přesvědčená o tom, že by si zastupitelstvo a přítomní hosté zasloužili 

vystoupení představitelů městské policie, pardon PČR. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, také děkuji. Pan zastupitel Osmanczyk 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Pěkné odpoledne vedení města, vážení zastupitelé, dámy a pánové, já bych jménem bývalého 

vedení města chtěl poděkovat PČR za dosažené výsledky, protože kdo si pozorně přečetl 

nejen ten text, ale i tabulky, tak jasně musí zhodnotit, že za celou dobu v průběhu toho 

minulého volebního období, se postupovalo vpřed. Ono PČR to nemá vůbec jednoduché i 

dneska. Ono ty personální věci, otázky technického zabezpečení, vybavení různých 

maličkostí, vždyť to je dobře, že jsme je sponzorovali, pomáhali jsme jim v zabezpečení. 

Takže tam jsou velké ještě mezery, takže ještě MV bude muset k tomu přikročit trošku jinak. 

Ono není to snadné, protože každý chce dneska peníze od horníků až po sociální oblasti. Já 

bych chtěl poděkovat hlavně vedoucím oddělení, ať už tady anebo na Šumbarku, ale také 

plukovníkovi Polákovi, se kterým jsem se setkával každý měsíc a rozbírali jsme situaci a 

přijímali jsme opatření. Ta spolupráce s MP byla a já věřím, že budou pokračovat i nadále. 

Takže ještě jednou prosím, aby jste vyřídili pozdravy všem příslušníkům PČR. Děkuji.   

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu zastupiteli a teď poprosím zástupce PČR jestli by nás mohli seznámit nebo 

s doplňujícími informacemi, tak jak žádala paní zastupitelka Halíková. 

 

npor. Bc. Jan Maceček, policie České republiky 

dobré odpoledne všem, mé jméno je npor. Maceček, já úplně nesouhlasím s paní Halíkovou, 

protože ta zpráva mimo jiné obsahuje i pole na kterém se nám nedaří a to je zajišťovat veřejný 

pořádek v rámci např. opatření hokej a různých dalších monstrózních akcí. Protože každé toto 

opatření si vyžaduje určité nastavení prostředků a sil a bohužel policie nedisponuje takovými 

prostředky, aby bezpečně zajistila všechny kouty. Nám se daří zajišťovat a zabránit střetům 

například fanoušků na utkání kolem stadionu, nedaří se nám ale pokrýt veřejný pořádek 

potom při rozchodu a podobně. Takže samozřejmě na tom spolupracujeme. Jinak myslím si že 

to úspěchy jenom nebyly. Nevím konkrétně co máte na mysli, samozřejmě nějaká latentní 

kriminalita tady je, ale ta byla vždycky a to, že se snížil nápad trestné činnosti je myslím 

neodiskutovatelné. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Také děkuji. 

 

npor. Mgr. Daniel Pilár, policie České republiky 

dobrý den pane primátore, vážené zastupitelstvo, npor. Pilár, Havířov 3, obvodní oddělení. 

Taky nedokážu nějak reagovat na otázku paní Halíkové v oblasti na co by chtěla, aby se dalo 

ještě odpovědět. Za Havířov 3 mohu říct, že ta situace je tam na velmi bych řekl, dá se říci na 

dobé úrovni. Protože skutečně ta kriminalita, jak čísla ukazují, klesla a nespokojenost občanů 

vždycky se někde v nějaké oblasti najde. Prostě tak aby to bylo na 100% je velice těžké 

zajistit. Pokud je tam nějaká otázka konkrétní, jsem schopen odpovědět.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, takže já končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení.  
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 100/4ZM/2015 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já bych taky chtěl touto cestou jako zástupce občanů města Havířova poděkovat státní policii 

za pomoc při dodržování pořádku ve městě a věřím, že spolupráce se bude vyvíjet jenom 

k lepšímu a nebudou žádné rozpory mezi občany a policií, pokud možno co nejmenší. Těším 

se na spolupráci. Děkuji. 
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101/4ZM/2015 

13:25hod. 

7. Změny koncepce činnosti Městské policie Havířov 
 

 

Předkládá:  Bc. Daniel PAWLAS, primátor statutárního města Havířov  

Zpracoval:  Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 

změny koncepce činnosti Městské policie Havířov dle důvodové zprávy 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Kozák. 

 

Vojtěch KOZÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den vážení kolegové, kolegyně, Kozák mé jméno, klub ČSSD. Já jsem se chtěl jenom 

zeptat pana ředitele Murase k tomu bodu zřízení dvou pozic strážníků, kteří by měli být jako 

přestupkáři při zřízení těch statutárních měřících přístrojů, jestli oni se stanou i jako strážníci. 

Nebo budou jenom civilní zaměstnanci. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, poprosím pana zastupitele Murase, zároveň ředitele MP.  

 

Ing. Bohuslav MURAS, ředitel MP Havířov 

Měřit rychlost a problematiku kolem toho můžou řešit pouze strážníci nebo policisté.  

To znamená, budou to strážníci.  

 

Vojtěch KOZÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Takže tím pádem se nám potom zvednou asi náklady na ně. Protože civilní zaměstnanec by 

měl náklady menší, než když bude strážník, to znamená, že ho budeme muset vyzbrojit, 

vybavit se vším všudy a tady se právě neuvádí jenom ohledně mzdových prostředků. 

 

Ing. Bohuslav MURAS, ředitel MP Havířov 

V dané chvíli veškeré náklady, které jsou tímto vzniknou pro ty dva strážníky, jsme schopni 

pokrýt z rozpočtu letošního roku.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Také děkuji. Pan zastupitel Martinek. 
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Ing. Jiří MARTINEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Pěkné odpoledne vážený pane primátore, vážení zastupitelé, vážené zastupitelky, dámy a 

pánové. Já bych se chtěl zeptat, jestli tedy neexistuje nějaký, možná levnější způsob, jakým 

zajistit měření rychlosti. Protože v bodě 50 máme projednávat nakoupení, nebo pronájem 

měřících zařízení, když to shrneme tak je to 3,5 mil. včetně DPH za 4 roky náklady zhruba na 

dva strážníky odhaduju tak na 2 mil. Kč/rok to znamená máme 7,5 mil. Kč nákladů tedy na 

měření rychlosti. Máme tady radary, které používá MP, tedy ty ruční, pak byl pořízen tedy 

radar pro vozidlo. Dávám tedy jakoby na zváženou, jestli nejsou jiné, levnější způsoby jak 

zajistit měření rychlosti. Samozřejmě i my podporujeme zvýšení bezpečnosti silničního 

provozu v tom určitě není žádný problém. Jinak ještě k tomu materiálu, chtěl bych poděkovat 

za to, že bude tedy od 1.1.2016 u nás navýšen počet městských policistů o 6, tak jak jsme to 

schválili na minulém ZMH. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Také děkuji, já jsem konzultoval tuto věc s panem ředitelem a já bych ho poprosil, aby nám 

zodpověděl tento dotaz.  

 

Ing. Bohuslav MURAS, ředitel MP Havířov 

Celkově ty náklady jsou sice vysoké, ale v dané chvíli je reálný předpoklad,  bohužel to tak 

musím říct, že budou plně kryty z výnosů z pokut. Protože v tomto případě bude používán 

systém objektivní odpovědnosti, to znamená pokud ten dotyčný řidič, nebo ten majitel vozidla 

nesdělí, bude potom sankcionován za to, že nesdělil, takže každý přestupek bude dořešen, to 

je jedna věc. Druhá věc, jestli to bude levnější nebo ne, celkově ten rozbor byl prováděn od 

poloviny loňského roku, kdy vlastně tento způsob tak, jak je zpracován na základě rozhodnutí 

rady z října loňského roku, kdy to bylo uloženo ať se to zpracuje, takže proto.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji. Pan zastupitel Plawny.  

 

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

Ještě jednou dobré odpoledne všem. My vítáme určitě přemístění preventisty z odboru 

školství na MP, tak jak to je v okolních obcích, myslím, že to je správný pokrok. Jediné co mi 

u toho materiálu chybí, už jsme na to upozorňovali minule, že proč ten materiál nebyl 

projednán v bezpečnostní komisi, nebo v bezpečnostní a protidrogové komisi.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Tak nejsem v tuto chvíli schopen zodpovědět, je to samozřejmě, za to se omlouváme. Příště si 

dáme pozor, aby takový materiál byl projednán v komisi. Pan zastupitel Osmanczyk.  

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já také vítám a nepochybuji o tom, že to usnesení bude přijato, ale já mám věc k zamyšlení. 

Praktickou věc k zamyšlení, abychom neporušili usnesení ZMH. to zastupitelstvo to číslo 

toho usnesení je 62/2ZM/07 z 26.2.2007 kde je, že ZMH svěřuje podle § 104 odst. 1 věta 2 

zákona 128/2000 zákon o obcích, zabezpečování konkrétních úkolů včetně podepisování 

smluv v rámci samostatné působnosti města takto… a jsou tam vyjmenováni všichni náměstci 

a u náměstka pro sociální rozvoj v té páté odrážce se píše: tělovýchova a sport, prevence 

kriminality a protidrogová prevence. Jestli mu to zůstane anebo něco z toho vypadne. Tak nad 

tím se zamyslet, já vím, že to dneska nevyřešíme, to je praktická věc. Nepochybuji o tom, že 

v rámci odboru školství to vyřeší rada města v rámci organizačního řádu. To je v kompetenci 

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

Ano, děkuji za poznámku. Zapracujeme. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne, tak já končím 

a nechám hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 101/4ZM/2015 
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8. Prominutí části poplatku z prodlení - Jana Wislová     
 

 

Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, nám. primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval:  JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku   

                     Zdeněk Vávra, referent odboru správy majetku   

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

   

p. Janě Wislové, t.b......................................., prominutí části poplatku  

z prodlení ve výši 56.112,- Kč evidovaného MRA, s.r.o. u bytu č. 29  o  vel. 1+3 v domě  

na ul. Čelakovského 1594/2b v Havířově-Podlesí v celkové výši 74.816,- Kč pod podmínkou, 

že jmenovaná uhradí zůstatek dlužné částky na nájmu a službách spojených s bydlením 

v předmětném bytě, a doplatí zbývající část poplatku z prodlení ve výši 18.704,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 102/4ZM/2015 
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103/4ZM/2015 

13:29hod. 

9. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město 
  

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku         

                    Zlatuše Javorská, referent odboru správy majetku          

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

t r v á   

 

na svém usnesení ze dne 22.9.2014, č. 1240/27ZM/2014 ve znění: 

„Zastupitelstvo města Havířova n e s c h v a l u j e záměr převodu části pozemku parc.č. 4365 

o výměře cca 2 420  m
2
 v kat. území Havířov-město paní Helen Barrett, bytem 

………………………. 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu, pan zastupitel Plawny. 

 

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

Možná, protože to schvalovalo minulé zastupitelstvo, možná bych chtěl nějaké osvětlení. 

Nicméně já samozřejmě chápu, že paní má podle mě tedy morální právo na ten pozemek, 

nicméně prošvihla ten termín, tím asi, že je někde v zahraničí, ale nechápu, proč když všechny 

odbory jsou nemají proti tomu prodeji, podotýkám ne darování, nemají výhrady, proč teda 

nechceme té paní ten pozemek alespoň prodat. Já.. možná mi to někdo vysvětlí. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže pan náměstek Heczko. 

 

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

Dobrý den, pánové i ode mě. Tento materiál je skutečně už podruhé v ZMH, původní ZMH 

rozhodlo, že nebudeme darovat nebo prodávat tento pozemek a opětovně navrhujeme, aby to 

zůstalo ve stejné poloze, to znamená zamítnout prodej. Protože nabízí 5 000,- Kč. Ten 

pozemek má vyšší hodnotu, zejména v případě, že by se to je možnost i stavebního pozemku, 

tak ta hodnota je 323 000,- Kč. Čili to je jediný důvod a myslíme si, že ani paní Helen Barret, 

která emigrovala v roce 1947 nebo 1948, jak to vyplývá z toho materiálu, není schopna se o 

tento pozemek dále starat a byl by to určitě pozemek pouze na prodej. Čili z toho důvodu 

rada, i když tam odbory posuzují ne z pohledu prodeje, ale zda město nemá nějaký záměr 

nebo nebrání ten prodej nějakému účelu budoucího využití. Proto jsou tam ta kladná 
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stanoviska, ale rada doporučuje zastupitelstvu trvat na původním usnesení a neschválit prodej 

za 5 000,- Kč.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu náměstkovi Heczkovi, dál do rozpravy? Nikdo se nehlásí do rozpravy, rozpravu 

končím a dávám hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 103/4ZM/2015 
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104/4ZM/2015 

13:30hod. 

10. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 35/1, k.ú. Šumbark 
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku            

                    Zlatuše Javorská, referent odboru správy majetku          

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 35/1, ost. plocha, zeleň o výměře cca 190 m
2
, kat. území 

Šumbark  panu MUDr. Bedřichu Wasserburgerovi, MBA., bytem ……………., za účelem 

vybudování bezbariérového přístupu a rozšíření parkoviště pro klienty zdravotnického 

zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 104/4ZM/2015 
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105/4ZM/2015 

13:31hod. 

11. Záměr prodeje části pozemku pod stavbou garáže      
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO,náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku           

                    Zlatuše Javorská, referent odboru správy majetku  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1338/64, k.ú. Prostřední Suchá, odměřenou 

geometrickým plánem č. zak. 2910-1/2015 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1338/104 

o výměře 4 m
2
, k.ú. Prostřední Suchá panu Jánu Leňkovi, bytem ………….. pod již 

postavenou garáží  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 105/4ZM/2015 
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106/4ZM/2015 

13:39hod. 

12. Záměr prodeje části nemovité věci - pozemku parc. č. 348,  

      k.ú. Bludovice 
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku  

                    Květoslava Dudová, referent odboru správy majetku 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje části nemovité věci - pozemku parc. č. 348, zastavěná plocha a nádvoří  

o výměře cca 200 m
2
,  k.ú. Bludovice, za účelem vybudování chodníku, parkoviště  

a vodovodní přípojky ke zdravotnickému zařízení, spol. OPTOMED Havířov s.r.o.,  

IČ: 02248565 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní zastupitelka Šillerová. 

 

Ing. Eva ŠILLEROVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Vážený pane primátore, vážení zastupitelé, dámy a pánové, dobrý den. Já vystupuju tady 

k tomu bodu, i když se netýká přímo části toho prodeje nemovité věci, ale týká se té 

rekonstrukce, protože v rámci této rekonstrukce budoucího optika firmy OPTOMED u 

zdravotního střediska naproti OD Permon, které je stále ve vlastnictví města, došlo 

k devastaci tří plastik, které tuto budovu zdobily. Mě mrzí, že vedení města dovolilo zničení 

tohoto díla a to bez jediného povšimnutí. Byla bych ráda, kdyby do budoucna bylo myšleno i 

na takové věci, jako jsou kulturní památky nebo umělecká díla a chtěla bych v tuto chvíli znát 

postoj města k této demolici. A úmyslně používám slovo demolice, protože na ty plastiky 

byly použity sbíječky a kladiva. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji. Ještě do diskuse se hlásí občan Jan Szturc, takže já mu dávám v tuto chvíli 

prostor, aby se vyjádřil.  

 

Jan SZTURC, občan Havířova 

………………………………… 

Dobrý den, já bych chtěl podpořit slova paní zastupitelky Šillerové. Takže vážený pane 

primátore, vážení zastupitelé, mě mrzí, že se město chová takhle k těmto prvkům, protože na 

minulém režimu byla dobrá jedna věc. A to, že podle zákona z roku 1965 musely 4% z ceny 

veřejné stavby jít na výtvarné ztvárnění, ať už okolí, nebo samotné stavby. A tak vznikaly 
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mozaiky, sochy, plastiky atd. V případě nákladné stavby, jako je např. vlakové nádraží 

v Havířově tomu odpovídalo množství, velikost a honosnost výzdoby. Umělci měli práci a 

nám tu zůstalo nějaké to dědictví a to si teď plundrujeme. Proč město, dokonce jako vlastník, 

tyto prvky nechrání, navíc jsou-li v dobrém stavu. Pokud by v nějakém budoucím případě měl 

být podobný objekt prodán soukromému subjektu, pak doporučuji sepisovat takové prodejní 

smlouvy, kde toto bude ošetřeno jakýmsi věcným břemenem, jež by dovolilo tyto prvky 

chránit. Navíc tyto plastiky byly tlusté třeba 15 cm, takže nebyl problém okolo je obložit 

polystyrenem běžné šířky 10 cm. Takže nemyslím si, že by došlo k nějakému výraznému 

tepelnému úniku a na nějaký vzhled stavby by to mělo nějaký negativní vliv, naopak, myslím 

si, že jinak fádní zeď, by umělecký prvek jistě ozvláštnil a zpestřil, zvláště při úrovni soudobé 

architektury. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, já teda musím za sebe říct, že tato informace v tuto chvíli nejsem schopen 

odpovědět, já bych možná poprosil pana vedoucího stavebního odboru, pana Ing. Petrovského 

a možná pak i vedoucí odbodu školství, Ing. Desslerovou, zda mají, nebo drželi v evidenci 

tyto plastiky. Takže bych poprosil o vyjádření odpovědných vedoucích. Děkuji.  

 

Ing. Vojtěch PETROVSKÝ, vedoucí stavebního a silničně správního úřadu 

Dobré odpoledne pane primátore, dobré odpoledne vážené zastupitelstvo, zmíněný objekt, na 

kterém se ty plastiky nacházejí je mimo chráněné památkové území, tu SORELU takzvanou 

tady v Havířově. V evidenci bohužel jsme neměli, stalo se to majetkem města, takže by to 

jaksi bylo záležitostí města, aby případně na tu záležitost upozornili. Protože my s našim 

rozhodnutím jsme vždycky vázáni záměrem investora a v případě, že tam něco takového je 

tak se to objeví někde v technické zprávě, nebo ve vyjádření vlastníka, pokud není taková 

záležitost tam, tak bohužel tohle neřešíme. Děkuji, jestli tohle stačí tak odpovíme v zákonné 

lhůtě, protože vám nejsem schopen reagovat, zda-li v tom seznamu nějakých těch 

významných děl a památek tady toto je evidováno u nás, u památkového oddělení.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře dekuji, poprosím v zákonné lhůtě odpovědět občanovi i paní zastupitelce a poprosím 

ještě paní vedoucí OŠK jestli je jí nějak známo nebo má v povědomí tuto záležitost. Děkuji.  

 

Ing. Martina DRESSLEROVÁ, vedoucí odboru školství a kultury  

Dobrý den vážený pane primátore, vážení zastupitelé, tady toto nešlo vůbec přes odbor 

školství a kultury a o této záležitosti nic nevíme.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

A v evidenci? Nevíte? 

 

Ing. Martina DRESSLEROVÁ, vedoucí odboru školství a kultury  

Určitě u nás ne protože to je na budově, jestli jsem správně pochopila, a to si myslím, že to u 

nás není v evidenci.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře děkuji, slyšeli jste, že nemáme jako magistrát v evidenci případné toto kulturní dílo a 

pan vedoucí SSSÚ Ing. Petrovský říká, že to není v oblasti chráněné SORELY, takže určitě 

v tuto chvíli musím konstatovat, že město nepochybilo, ale v zákonné lhůtě samozřejmě 

odpovíme a prověříme, aby se do budoucna nemohlo něco takového stát, tak dáme za úkol 
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OŠK aby prověřilo svoji evidenci kulturních památek versus případně stav, který je 

v současné době ve městě. Pan zastupitel Martinek 

 

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

Já bych chtěl doplnit, že budovy zdravotních středisek nabylo město od MSK s tím, že možná 

tam lze hledat příčiny, že to není tedy v evidenci. Takže jak řekl pan primátor, prostě je 

potřeba se na ty budovy podívat, protože ani já jsem teda netušil, že něco takového tam je.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře děkuji, takže odpovíme v zákonné lhůtě. Pan zastupitel Jantoš. 

 

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

Já jenom k tomu jednu připomínku. Tyto budovy byly dány pod správu MRA, takže MRA by 

měla odpovědět tady na toto. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já myslím, že páni jednatelé, kteří jsou přítomni a pan ředitel, asi nebudou schopni odpovědět, 

odpovíme v zákonné lhůtě, aby ta odpověď byla přesná a nedopouštěli jsme se tady spekulací.  

Tak, do rozpravy se nikdo nehlásí. A ještě pan Szturc, ještě jednou… ne to není pan Szturc, 

pardon omlouvám se. Pan Ing. arch Jasiok. Takže prosím.    

 

Ing. arch. Luděk JASIOK, občan Havířova 

………………………………………………. 

Dobrý den, zdravím celý sál. Děkuji. Já k tomu mám v podstatě z mého pohledu věcnou 

poznámku. Z mého pohledu je úplně šumafuk jestli to je na seznamu kulturních nemovitých 

památek nebo je to nějaké zaregistrované výtvarné dílo. Je to v majetku města, každý vidí, že 

je to výtvarné dílo. Já bych byl rád, aby se tyhlety věci do budoucna neděly, aby se řešily 

normálně inteligentním způsobem. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM)  

Také děkuji, ale jak říkám, samozřejmě je spousta uměleckých děl, slyšeli jsme, že to není 

v chráněné oblasti, není to kulturní památka, jako taková, ale samozřejmě, jak jsem řekl, 

prověříme, jestli na území města Havířova se případně ještě nenacházejí další takové objekty, 

abychom předešli těmto věcem. Dobře, do rozpravy se už nikdo nehlásí, takže já rozpravu 

končím a dávám hlasovat o návrhu usnesení.  

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 106/4ZM/2015 
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107/4ZM/2015 

13:40hod. 

13. Prodej pozemku k.ú. Dolní Suchá 
                                                       

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku             

                    Zlatuše Javorská, referent odboru správy majetku 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

  

prodej pozemku parc.č. 1/69, k.ú. Dolní Suchá o výměře 13 m
2
 společnosti Mölnlycke Health 

Care ProcedurePak s.r.o. se sídlem Karviná – Nové Město,  

Na Novém poli 382/1, IČO 02948231 za účelem výstavby a následného provozování 

výrobního závodu za tržní kupní cenu pozemku ve výši 4 727,- Kč (tj. cca 363,60 Kč/m
2 

) 

+ DPH, a to  za podmínek uvedených v usnesení ZMH  č. 74/3ZM/2015 ze dne 26.1.2015 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

č. 1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 97/OSM/2015 

 

                                                                                                      Z: vedoucí OSM 

                                                                                                        T:  31.5.2015 
 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 107/4ZM/2015 

 



 

Zápis z 4. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 30.03.2015           

108/4ZM/2015 

13:40hod. 

14. Prodej pozemku pod stavbou garáže    
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku              

                    Zlatuše Javorská, referent odboru správy majetku  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

prodej části pozemku parc.č.1197/87, k.ú. Prostřední Suchá, odměřenou geometrickým 

plánem č. zak. 2888-49/2014 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1197/276  

o výměře 1 m
2
, k.ú. Prostřední Suchá  panu  Rostislavu Fečíkovi, bytem ……………………  

pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši  310,- Kč (tj. 310,- Kč/m
2
)      

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 

                                                                                                       T:  31.5.2015 
 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 108/4ZM/2015 

 

109/4ZM/2015 
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13:41hod. 

15. Prodej pozemků parc.č. 1451/3 a parc.č. 1452/11, k.ú. Šumbark 
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku          

                    Zlatuše Javorská, referent odboru správy majetku  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

prodej pozemků parc.č. 1451/3, zahrada o výměře 81 m
2
 a parc.č. 1452/11, ost. plocha 

o výměře 124 m
2
, kat. území Šumbark  

manželům Vavřík Jiří a Vavříková Marie, oba bytem ………………………  

k již užívané zahradě, k odstavné ploše a příjezdu do garáže, a to  za  cenu dle znaleckého  

posudku  ve výši  95 500,- Kč  (tj.  cca  465,85  Kč/m
2
) + 1 700,- Kč za zpracování 

znaleckého posudku s tím, že kupní cena bude uhrazena formou dvou splátek,  

a to při podpisu kupní smlouvy uhradí částku ve výši 50.000,- Kč a nejpozději do 31.12.2015 

zbývající část kupní ceny ve výši 47.200,- Kč 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 

                                                                                                        T:  30.6.2015 
 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 109/4ZM/2015 
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110/4ZM/2015 

13:42hod. 

16. Prodej části pozemků parc.č. 3979 a parc.č. 3940/1, k.ú. Havířov-město 

 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku         

                    Zlatuše Javorská, referent odboru správy majetku  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

   

prodej části pozemků parc.č. 3979, zeleň o výměře cca 199 m
2
 a parc.č. 3940/1, ost.plocha  

o výměře cca 110 m
2
 , kat. území Havířov-město  

společnosti VPV TRADING  OSTRAVA a.s., se sídlem Ostrava-Výškovice, Nováčkova 

717/5,  IČ 25845543 k vybudování obslužné komunikace a výsadbě zeleně u objektu   

Hotelu Rudolf, a to za tržní cenu dle znaleckého posudku u části pozemku parc.č. 3979  

ve výši cca 335,70 Kč/m
2 

 a u části pozemku parc.č. 3940/1 ve výši cca 298,40 Kč/m
2 

+ 1 960 ,- Kč za zpracování znaleckého posudku 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 

                                                                                                        T:  30.9. 2015 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 110/4ZM/2015 
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111/4ZM/2015 

13:43hod. 

17. Prodej části pozemku parc.č. 2270/9, k.ú. Bludovice 

 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku  

                    Bohdana Chlebková, referent odboru správy majetku 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodej části pozemku parc.č. 2270/9, nově dle geometrického plánu označenou jako parc.č. 

2270/22, ostatní plocha o výměře 27 m
2
, k.ú. Bludovice, manželům Janu a Jarmile 

Domesovým, bytem ………………………………….., za účelem rozšíření vjezdu  

a vybudování brány u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku, jako cenu tržní 

ve výši 8.389,-Kč (tj. 310,70 Kč/m
2
) + 1.700,-Kč za zpracování znaleckého posudku,  

celkem 10.089,-Kč 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy 

                                                                                                                Z: vedoucí OSM                  

                                                                                                                T: 30.6.2015 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 111/4ZM/2015 
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112/4ZM/2015 

13:44hod. 

18. Zpětné odkoupení pozemků v k.ú. Šumbark do majetku města            
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku             

                    Zlatuše Javorská, referent odboru správy majetku                                                    

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

zpětné odkoupení -  výkup  pozemků parc.č. 2044/2 o výměře 130 m
2
 a parc.č. 2008/196  

o výměře 1 585 m
2
, k.ú.Šumbark od pana Miroslava Maléře, bytem……………………….. 

za cenu 250,- Kč/m
2
, celkem tedy za kupní cenu ve výši 428 750,- Kč 

 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 

                                                                                                        T: 31.5.2015 
 

 

  

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 112/4ZM/2015 
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113/4ZM/2015 

13:45hod. 

19. Vypořádání dokončených  stok v rámci stavby: „Odkanalizování  

      Havířova – městská část Dolní Datyně“ – IV.          
 

 

Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku       

Zpracoval:  JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku  

                     Bohdana Chlebková, referent odboru správy majetku  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

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

a udržování kanalizační stoky, ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova, 

v rozsahu dle geometrického zaměření č. 531- 50K/2013, 531-50L/2013, 531-50M/2013, 560-

45/2014,  k pozemkům povinného a v hodnotě pozemkových služebností níže uvedených: 

 

k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 424/24, v celkovém rozsahu 52,12 m
2
, parc.č. 424/2, v celkovém 

rozsahu 1245,21 m
2
 a 7 ks šachtic,  

povinný: Josef Pietrus, …………………………………  

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

tj. (125,-Kč x 1297,33m
2
) + 3.500,-Kč =165.666,- Kč 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

smlouvy o zřízení služebnosti 

 

                                                                                                                Z: vedoucí OSM                  

                                                                                                                T: 30.6.2015 
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Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 113/4ZM/2015 
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114/4ZM/2015 

13:46hod. 

20.  Přijetí daru části pozemků parc. č. 2604/13, 2604/14,  

       k. ú. Prostřední Suchá  
            

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku      

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku  

                    Helena Kroužilová, referent odboru správy majetku  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přijetí daru části pozemků parc. č. 2604/13, 2604/14, k. ú. Prostřední Suchá, v rozsahu dle 

geometrického zaměření, trvale zastavěných stavbou chodníku podél silnice č. III/4746 (ul. 

Dělnická) do majetku města, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, právo hospodaření 

přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem 

Bohumínská 1877/4, Karviná, IČO: 00095711 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

darovací smlouvy. 

 

                                                                                                                  Z: vedoucí OSM 

                                                                                                                  T: 31.3.2016 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 114/4ZM/2015 
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115/4ZM/2015 

13:47hod. 

21. Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Odkanalizování města  

      Havířova, část města Prostřední Suchá, doplnění stoky z ul. Modřínová  

      na stoku A“ 
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku          

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku  

                    Helena Kroužilová, referent odboru správy majetku 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

Pro účely realizace stavby „Odkanalizování města Havířova, část města Prostřední Suchá, 

doplnění stoky z ul. Modřínová na stoku A“ 

 

A) zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení, provozování   

     a udržování kanalizační stoky, včetně veřejných částí kanalizačních přípojek, ve prospěch  

     oprávněného, statutárního města Havířova a udělení práva provést stavbu na pozemcích:  

 

A1.  v k.ú. Prostřední Suchá,  na části pozemku parc. č. 1914/4, v rozsahu  cca 120 m
2
,   

        ve prospěch oprávněného, statutárního  města  Havířov, stavebníka kanalizační stoky  

        a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku,  

        povinní: manž. Vojtěch Kozák a Denisa Kozáková, ………………………………… 

        - hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného  

          pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice umístěné  

          na pozemku  

 

A2.  v k.ú. Prostřední Suchá,  na části pozemku parc. č. 1914/2, v rozsahu  cca 90 m
2
,  

       ve prospěch oprávněného, statutárního  města  Havířov, stavebníka kanalizační stoky  

       a veřejné části přípojky umístěné na pozemku,  

       povinní: manž. Jan Zimmer a Karin Zimmerová, ………………………………… 

       - hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného 

         pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice umístěné  

         na pozemku  

 

A3.  v k.ú. Prostřední Suchá,  na části pozemku parc. č. 1913/4, v rozsahu  cca 180 m
2
,   

        ve prospěch oprávněného, statutárního  města  Havířov, stavebníka kanalizační stoky 

        a veřejné části přípojky umístěné na pozemku,  

        povinný: Kubala Josef, ………………………………… 

        - hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného  

          pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice umístěné  

          na pozemku  
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B) zřízení věcného břemene služebnosti, spočívající v právu zřídit a provozovat a udržovat na    

     služebném pozemku kanalizační zařízení, včetně jeho příslušenství, ve prospěch   

     oprávněného, statutárního města Havířova a  udělení práva  provést  stavbu 

 

v k.ú. Prostřední Suchá,  na části pozemku parc. č. 1914/1,  v délce  cca 39 m, a 1 ks   revizní  

šachtice,  ve prospěch oprávněného, statutárního  města  Havířov, stavebníka kanalizační 

stoky umístěné na pozemku,  

povinný: ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774,  

- hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/ 1m délky břemene, v rozsahu dle zaměření    

  dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice umístěné na pozemku, s tím, že minimální hodnota   

  břemene bude činit 1000,-Kč,   

- za užívání pozemku po dobu výstavby uhradí stavebník před podpisem smlouvy o budoucí  

  smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázovou paušální úplatu 1560,-Kč,  

 

p o v ě ř u j e    

 

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

k bodu A1-B  

 

                                                                                                                      Z: vedoucí OSM 

                                                                                                                      T: 30.6.2016    

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 115/4ZM/2015 
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116/4ZM/2015 

13:47hod. 

22. Smluvní vztahy pro účely vybudování parkoviště na části pozemku  

      parc. č. 3751/1, k.ú. Havířov-město 
 

 

Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, nám. primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval:  JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku   

                    Helena Kroužilová, referent odboru správy majetku   

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výkup části pozemku parc. č. 3751/1, k.ú. Havířov-město,  dle  GP  č. 2012-46/2014  

    označeného jako parc. č. 3751/8, o výměře 2598 m
2
, do majetku města,  pro účely   

    výstavby parkoviště,  

    prodávající: České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ: 70994226   

    kupní cena: za cenu smluvní ve výši 700.000,- Kč, (cca 269,- Kč/m
2
)         

       

2. zřízení služebnosti ke  stávajícím sítím technického vybavení, (teplovod, kabelová trasa),   

    umístěným na kupovaném pozemku parc. č. 3751/8,  k.ú. Havířov – město, jako budoucím  

    majetku povinného, statutárního města Havířov,   

    ve prospěch oprávněného:  České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1,  

    IČ: 70994226 a ČD – Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, IČ: 61459445  

    hodnota pozemkové služebnosti: bezúplatně  

 

3. zřízení služebnosti ke stávajícím sítím technického vybavení, (kabelová trasa, vodovodní   

    přípojka) umístěným na kupovaném pozemku parc. č. 3751/8, k.ú. Havířov-město a pro  

    vstup a vjezd, jako budoucím majetku povinného, statutárního města Havířov,   

    ve prospěch oprávněného: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  

    Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, IČ: 70994234    

     hodnota pozemkové služebnosti: bezúplatně       

 

p o v ě ř u j e 

 

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

k bodu 1-3. 

                                                                                                            

                                                                                                                Z: vedoucí OSM  

                                                                                                                T: 31.12.2015 
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Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 116/4ZM/2015 
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117/4ZM/2015 

13:48hod. 

23. Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování  

      Havířova – části města Dolní Suchá“ - IV. část            
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku         

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku   

                    Ilona Krainová, referent odboru správy majetku  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Dolní Suchá“   

 

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

udržování kanalizační stoky, včetně veřejných částí kanalizačních přípojek, ve prospěch 

oprávněného, statutárního města Havířova, k uvedeným pozemkům povinných, v rozsahu  

dle GP včetně ochranného pásma a v hodnotách pozemkových služebností dále uvedených,  

 

1. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2548/1  v rozsahu  60,16 m
2
  dle GP 1145-53E/2013,  

    povinný:  Olga Trčková, ………………………………… 

    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  tj. (125,- x 60,16) = 7.520,- Kč 

 

2. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2736/14  v rozsahu  12,7 m
2
  dle GP 1145-53E/2013,  

    povinný: Luděk Král, ………………………………… 

    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  tj. (125,- x 12,7) = 1.588,-Kč 

 

3. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2750/1  v rozsahu  517,02 m
2
 a 5 ks šachtice dle GP 1145-    

    53E/2013 a dále  v rozsahu 135,84 m
2
 dle GP 1156-53C/2013  a  dále parc. č. 2750/1    

    v rozsahu 144,61 m
2
 a 2 ks šachtice dle GP 1135-53K/2013, 

    povinný: Advanced World Transport a.s., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, Moravská    

    Ostrava, IČ: 476 75 977  

    hodnota pozemkové služebnosti: dle ujednání v předchozí smlouvě bude stanovena    

    znaleckým posudkem   

 

4. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2736/2  v rozsahu 997,08 m
2
 a 11 ks šachtic,  dle GP 1145-   

    53E/2013,  dále  parc. č. 2740 v rozsahu 9,8 m
2
, dle GP 1160-53/2013,  dále  parc. č. 249/2, 

    2736/2, 2750/5, 2755/2, 2755/51, v celkovém rozsahu 1156,42m
2
  a 11 ks šachtic, dle GP   

    1159-53/2013,  dále parc. č. 2736/1 v rozsahu 55,99 m
2
 a 2 ks šachtic, dle GP 1145-  

    53F/2013  a dále parc. č. 2736/2 v rozsahu 107,22 m
2
 a 1 ks šachtice, dle GP 1156- 

    53C/2013, 
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    povinný: Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ:708 90 692,     

    zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

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

    733 01 Karviná, IČ: 000 95 711 

    hodnota pozemkové služebnosti: byla sjednána pro jednotlivé stoky včetně umístění šachtic  

    bezplatně, případně za zvýhodněnou jednorázovou úhradu 1000,-Kč + DPH,  

    cena bude upřesněna při uzavření smluv  

  

5. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 2691/33 v rozsahu 202,54 m
2
 a 3 ks  šachtic, dle GP 1160- 

    53/2013,  dále  parc. č. 540/2, 543/1, 1889/2, 1889/5, 1889/25, 1889/26, 1898/1, 1898/4,   

    1900 a 2755/49,  v celkovém rozsahu 2136,5  m
2
  a 21 ks šachtic dle GP 1159-53/2013 a    

    dále  parc. č. 2566/18 v rozsahu 160,21 m
2
 dle GP 1145/53D/2013,  dále parc. č. 2140/1,  

    2141, 2142, 2208, 2211, 2212 a 2217 v celk. rozsahu 1074,48 m
2  

a 11 ks šachtic dle GP  

    1156-53G/2013,  dále parc. č. 485/1, 486/1, 2158 a 2737/2  v celk. rozsahu 202,37m
2
  a 4  

    ks šachtice dle GP 1156-53C/2013,  dále  parc. č. 2140/1a 2142 v celk. rozsahu 117,35m
2 

a  

    1 ks šachtice dle GP 1156-53B/2013,  dále  parc. č. 1791/5a 1796 v celk. rozsahu 332,24  

    m
2
 a 4 ks šachtice  dle GP 1135-53C/2013,  dále parc. č. 153/2 a 1869 v celk. rozsahu  

    70,88 m
2 

a 3 ks šachtice dle GP 1135-53B/2013 a  dále parc. č. 1899 v rozsahu 844,08 m
2
 a  

    8 ks šachtic dle GP 1135-53K/2013,         

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

    hodnota pozemkové služebnosti: dle ujednání v předchozích smlouvách, maximálně však  

    250,-Kč/m
2
 + 3000,-Kč/1ks šachtice, tj. (250,-x 5140,65) + (3000,-x 55) = 1285.163,- +  

    165.000 = celkem 1.450.163,-Kč + DPH    

 

6. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 368 v rozsahu 12,99 m
2
 dle GP 1145-53F/2013,   

    povinný: dle spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 1807  

    a) 1/2  Asental Land s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 277 69 143 

    b) 1/8  Green Gas DPB, a.s., …………………………………, 

    c) 1/48 Przeczková Emílie, ………………………………… 

    d) 1/48 Kozielová Marie, …………………………………,  

    e) 1/8  Waloszek Radek, …………………………………Suchá, 

    f) 1/4  Kožušník Josef, …………………………………,   

        hodnota pozemkové služebnosti: a), b) 250,-Kč/m
2  

dle podílu + DPH,    

    c), d), e), f) 100,-Kč/m
2 

dle podílu   

 

7. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 369 v rozsahu 140,96 m
2
 a 1 ks šachtice, dle GP 1145- 

    53F/2013, povinný: Heczko Jan, ………………………………… 

    hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (100,- x 140,96) =   

    14.096,- Kč + 500,- Kč = celkem 14.596,-Kč 

 

8. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 2325, 2326, 2329, v celk. v rozsahu 675,92 m
2
 a 6 ks šachtic,  

    dle GP 1145-53A/2013,   

    povinný: dle spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 140 

    - Kristina Zachwiejová, ………………………………… 

    - Jana Wolná, ………………………………… 

    - Anna Kowal, ………………………………… 

    - Bronislaw Zender, …………………………………     

    hodnota pozemkové služebnosti:  100,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (100,- x 675,92) =  

    67.592,- Kč + (500,- x6) = 3.000,- Kč = celkem 70.592,-Kč 
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9. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 2418/1  a 2418/2, v celk. v rozsahu 6,71 m
2
 dle GP 1145- 

    53B/2013,   

    povinný: dle  LV 524 a spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 1879 

    - Jaroslav Žák, ………………………………… 

    - Luděk Král, ………………………………… 

    - Kateřina Miczková, …………………………………, 

    - Ladislav Kania, Simona Kaniová, …………………………………, 

    - Josef Timp, Šárka Timpová, …………………………………,  

      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  tj. (125,- x 6,71) = 839,- Kč 

 

10. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 2123/2  a 2124/4 v celk. rozsahu 96,4 m
2
 dle GP 1156- 

      53G/2013,   

      povinný: dle spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 1753 

      - Záhorcová Andrea, …………………………………, 

      - Záhorcová Liběna, …………………………………, 

        hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m
2
  tj. (100,- x 96,4) = 9.640,-Kč 

 

11. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 2124/2 v rozsahu 70,09 m
2
 a 1 ks šachtice, dle GP 1156- 

      53G/2013,   

      povinný:  Kováčová Anna, ………………………………… 

      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 70,09)  

      +500,- = 9.261,- Kč 

 

12. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 2143 v rozsahu 0,78 m
2
 dle GP 1156-53G/2013 , dále  

      parc. č. 2143, 2144, 2145/2 a 2146/1 v celk. rozsahu 234,08 m
2
 a 2 ks šachtice, dle GP  

      1156-53C/2013,   dále parc. č. 2146/2 v rozsahu 280,32 m
2
 a 1 ks šachtice, dle GP  

      1156/53B/2013,   

      povinný: Miroslav Kurka, …………………………………,  

      hodnota pozemkové služebnosti:  dle předchozí  smlouvy 200,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks  

      šachtice, tj. (200,- x 515,18) = 103.036,- Kč + (500,- x 3) = 1.500,- Kč  

      = celkem 104.536,-Kč 

 

13. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 2156 v rozsahu 9,47 m
2
 dle GP 1156-53C/2013,  

      povinný: dle spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 343 

      a) Miroslav Kurka, …………………………………,  

      b) Asental Land  s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava,  

          IČ: 277 69 143 

      hodnota pozemkové služebnosti: a) 200,-Kč/m
2
  dle podílu, b)250,-Kč/m

2
  

      dle podílu + DPH  

 

14. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 2228/2  v rozsahu 17,75 m
2
 dle GP 1156-53G/2013,   

      povinný: manž. Pavel Koziel, Jindřiška Kozielová, …………………………………          

      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  tj. (125,- x 17,75) = 2.219,- Kč 

 

15. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 2152/1, v rozsahu 68,17 m
2
 a 1 ks šachtice, dle GP 1156- 

      53B/2013,   

      povinný: Miroslava Rajnochová, ………………………………… 

      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 68,17)  

      = 8.521,- Kč +500,- Kč = celkem 9.021,- Kč 

16. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 1673 a 1674, v celk. rozsahu 106,11 m
2
 a 2 ks šachtice, dle GP  
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     1135-53C/2013,   

     povinný: manž. Durčák Oldřich, Durčáková Ludmila, ………………………………, 

     hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (100,- x 106,11)  

     = 10.611,- Kč + (500,- x2) = 1.000,-Kč = celkem 11.611,-Kč 

 

17. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 1675, 1676/1 a 1677 v celk. rozsahu 99,99 m
2
 a 2 ks šachtice,  

      dle GP 1135-53C/2013,   

      povinný:  Durčáková Kateřina, …………………………………,  

      hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (100,- x 99,99)   

      = 9.999,- Kč + (500,- x2) = 1.000,- Kč = celkem 10.999,-Kč 

 

18. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 1881 v rozsahu 91,46 m
2
 a 2 ks šachtice, dle GP 1135- 

      53B/2013,   

      povinný:  Stanislav Matušek, ………………………………… 

      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 91,46)  

      = 11.433,- Kč + (500,- x2) = 1.000,- Kč = celkem 12.433,- Kč 

 

19. k. ú. Dolní Suchá,  parc. č. 1885 v rozsahu 120,47 m
2
 a 1 ks šachtice, dle GP 1135- 

      53B/2013,   

      povinný:  manž. Marcel Mareš a Růžena Marešová, …………………………………,  

      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 120,47)   

      = 15.059,- Kč + 500,- Kč = 15.559,- Kč 

 

p o v ě ř u j e  
 

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

k bodu 1-19. 

 

                                                                                                                       Z: vedoucí OSM 

                                                                                                                       T: 31.12.2015     

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 117/4ZM/2015 
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118/4ZM/2015 

13:49hod. 

24. Vypořádání dokončené stavby „Chodník ul. Frýdecká, rekonstrukce  

      stávajícího a výstavba nového - 1. etapa“     
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku       

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku  

                    Ilona Krainová, referent odboru správy majetku 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

Pro účely vypořádání dokončené stavby č. 8013 „Chodník ul. Frýdecká, rekonstrukce 

stávajícího a výstavba  nového - 1. etapa“     

 

1. zřízení pozemkové služebnosti na pozemku  k.ú. Bludovice, parc. č. 1329/1,  spočívající  

    ve zřízení, provozování, údržbě a opravách umístěné přeložky veřejného osvětlení, v délce  

    16,54 m,  dle  GP 3946-16/2015,  a ve zřízení, provozování, údržbě a opravách umístěné   

    dešťové kanalizace, v délce 273,17 m,  dle GP 3935-14/2014, ve prospěch oprávněného,  

    statutárního města Havířov, vlastníka umístěných vedení 

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

    zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, 

    702 23 Ostrava,  IČ: 000 95 711 

    - hodnota pozemkové služebnosti: dle vnitřních předpisů povinného jednorázově 1000,- Kč   

      + DPH, pro každé umístěné vedení, tj. 2000,- Kč + DPH   

 

2. zřízení pozemkové služebnosti na pozemku  k.ú. Bludovice, parc. č. 1338,  spočívající ve  

    zřízení, provozování, údržbě a opravách umístěné dešťové kanalizace, v rozsahu 40,43 m
2
,    

    dle GP 3935-14/2014, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka  

    umístěné dešťové kanalizace, 

    povinný:  Karel Jasiok, …………………………………, 

    - hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m
2
 včetně ochranného pásma a 500,- Kč/1ks    

      kanalizační šachtice tj. (125,- x 40,43) +500,- = 5554,-Kč    

 

p o v ě ř u j e 

 

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

k bodu 1, 2. 

                                                                                                                     Z: vedoucí OSM 

                                                                                                                     T: 30.6.2015 
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Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 118/4ZM/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis z 4. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 30.03.2015           

119/4ZM/2015 

13:50hod. 

25. Účast města v elektronické dražbě na pozemky v k.ú. Dolní Datyně        
 

       

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku             

                    Zlatuše Javorská, referent odboru správy majetku         

                                              

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

odkoupení pozemků parc.č. 563/3, vodní plocha o výměře 319 m
2 

a parc.č. 563/10, trvalý 

travní porost o výměře 183 m
2
, k.ú. Dolní Datyně, vedených na LV 165, obec Havířov 

od paní Bohumily Zarzecké, bytem …………………………………,  

prodávané v elektronické dražbě č.j. 009 EX 4535/08-137, a složení jistoty ve výši 2.000,- Kč 

před konáním elektronické dražby na účet soudního exekutora, Exekutorský úřad Brno - 

město 

 

p o v ě ř u j e  

 

Radu města Havířova stanovením maximální ceny v den konání dražby  

č.j. 009 EX 4535/08-137 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 119/4ZM/2015 
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120/4ZM/2015 

13:51hod. 

26. Výkup pozemku v k.ú. Bludovice – paní Bronislava Klimoszková            
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku              

                    Zlatuše Javorská, referent odboru správy majetku  

                                                    

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

   

výkup  pozemku parc.č. 558/1, ost. vodní plocha o výměře 472 m
2
, kat. území Bludovice 

od paní Bronislavy Klimoszkové, bytem ………………………………… za cenu  

dle cenového předpisu ve výši 16 590,- Kč (tj. cca 35,15 Kč/m
2
) 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

                                                                                                       

Z: vedoucí OSM 

                                                                                                        T:  30.9. 2015 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 120/4ZM/2015 
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121/4ZM/2015 

13:55hod. 

27. Informace k odkoupení areálu hotelového domu Merkur 

  

      

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí oboru správy majetku  

                    Květoslava Dudová, referent odboru správy majetku    

        

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. informaci o jednáních se zástupci společnosti Asental Business, s.r.o., IČ: 27769135,  

    ve věci odkoupení areálů hotelových domů Impuls a Merkur, včetně pozemků 

 

2. odstoupení společnosti Asental Business, s.r.o., IČ: 27769135, od nabídky prodeje 

    areálu hotelového domu Merkur, včetně pozemků 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu, paní zastupitelka Zedníková. 

 

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

Dobrý den pane primátore a všichni ostatní v sále. Já se chci jenom zeptat, jestli má vedení 

alespoň nějaké minimální povědomí o tom, kdo je nový zájemce a jestli tam ví o tom, jaký 

tam budou mít záměr.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže poprosím pana náměstka Heczka. 

 

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

Samozřejmě, že jsme se chtěli dozvědět, kdo je nový vlastník hotelového komplexu 

MERKUR, na přímou otázku jsme nedostali žádnou odpověď, poslední naše snaha byla, ještě 

před zpracováním tohoto materiálu zjistit, zda už je nový vlastník zapsán v katastru 

nemovitostí, doposud tak není učiněno, pravděpodobně. Nevím, to je spekulace, že bude 

zapsán až po zaplacení kupní ceny. Takže pravděpodobně smlouva je podepsána o prodeji, ale 

cena pravděpodobně není ještě uhrazena a není zapsán vlastník. Zástupci společnosti Asental 

nám neodpověděli, budeme mít možnost zítra se , pardon 1.4.2015 ve středu, setkat s panem 

Cainem, opětovně se ho zeptáme, zda nám to řekne, abychom případně mohli kontaktovat 

nového vlastníka a zeptat se ho na jeho záměry.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji, pan zastupitel Martinek. 
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Ing. Jiří MARTINEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já bych se chtěl zeptat, jaký bude tedy postup vedení města ve vztahu k ubytovně, která se 

nachází v daném komplexu?  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já odpovím, ještě dám slovo panu zastupiteli Osmanczykovi.  

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Aby jste mohli porovnávat, co vám řeknou, tak já vám řeknu informaci, kterou zase mám já 

už delší dobu. Nebudu to hraničit nějakým časem. Společnost, která už nějaké částky uhradila, 

ne všechny, což je pravda, záměr je takový, že to bude rekonstruované a že by tam neměla být 

ubytovna, což je to, o co jsme usilovali, aspoň my za ČSSD v minulém volebním období, a 

měly by tam být byty pro mladé rodiny a něco pro seniory. To je ta informace, tak uvidíte co 

vám řeknou, s čím se přednesou, tolik jenom. Ale hovořím je to nezávazné, mám to od 

člověka, kterého znáte, vysoce postaveného. Děkuju.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže děkuji panu zastupiteli Osmanczykovi, tím vlastně i částečně odpověděl panu 

zastupiteli Martinkovi. Já obecně samozřejmě ten názor všech myslím je jednotný co se týče 

ubytoven, že je to patologický sociální jev a my na našem území, pokud budeme mít možnost, 

tak budeme regulovat tuto činnost i to je vlastně možnost nové vyhlášky, která vlastně 

umožňuje obci dávat nějaké rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na bydlení, v tuto fázi to bude 

zatím zkušebně RMH dělat, myslím si, že našim cílem všech je, aby tyto sociální jevy nebyly 

a pokud možno jsme zamezili vstupu, nebo přírůstku obyvatelstva o který si vlastně 

nepřejeme. Takže to asi na vysvětlení. Samozřejmě mě ta problematika velice zajímá, takže já 

některé data ještě zjistím a odpovíme aji písemně. A aby to byla zároveň informace pro 

vedení města. Takže asi tolik k tomu.  

Do rozpravy dál se už nikdo nehlásí, takže já rozpravu končím a dávám hlasovat o návrhu 

usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 121/4ZM/2015 

 



 

Zápis z 4. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 30.03.2015           

122/4ZM/2015 

13:56hod. 

28. Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým  

      organizacím a darování movitých věcí  příspěvkovým organizacím 
     

        

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Iva Burianová, vedoucí odboru správy majetku                    

                    Jana Šebestová, referent odboru správy majetku                                    

                                                                                                                                                                                                                                          

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e      

 

A. Předání dlouhodobého majetku statutárního města Havířova dle § 27, odst. 2, písm. e) 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, k hospodaření příspěvkovým organizacím: 

 

1. příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova2/1190, IČ: 61988685,  

    majetek v celkové pořizovací ceně 603 248,16 Kč – dětské venkovní atrakce situované  

    na školní zahradě  

 

2. příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, IČ: 00601250, majetek v celkové 

    pořizovací ceně 1 269 763,20 Kč – vybavení stálé výstavní expozice Historie psaná uhlím, 

    situované ve Společenském domě Reneta  

 

3. příspěvkové organizaci SANTÉ - centru ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

    IČ: 00847470, dlouhodobý hmotný majetek – technické zhodnocení nebytových prostor    

    v bytovém domě Nerudova 12, ve vlastnictví  RPG Byty, s. r. o., v celkové účetní ceně  

    2 034 322,70 Kč 

 

4. příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ:00306754, 

    - stavby v celkové pořizovací ceně 10 194 298,20 Kč (pořízeno v rámci investiční akce    

      13036  - Sportovně rekreační areál Zemědělská, Dolní Datyně)  

    - stavby v celkové pořizovací ceně 450 110,30 Kč a lavičky za 14 453,50 Kč; vše na  

      dětském hřišti v Havířově – Dolní Datyně  (pořízeno v rámci investiční akce 14012 

      – Bav se a uč) 

 

r u š í    
 

část usnesení č. 1182/26ZM/2014, odst. 1b, odrážka poslední a    

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, sídlo: Havířov – Město, Hlavní 

třída 246/31a, IČ: 00317985, předání vybavení kina Centrum v celkové pořizovací ceně 

30 539 894,30 z toho nehmotný majetek v pořizovací ceně 149 616,- Kč, hmotný dlouhodobý 
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majetek v pořizovací ceně 26 242 615,12 Kč a majetek neinvestiční v celkové pořizovací ceně 

4 147 663,18 Kč 

 

B. Darování movitých věcí z majetku statutárního města Havířova do vlastnictví 

     příspěvkových organizací: 

 

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

    IČ: 70958122, dlouhodobý hmotný majetek – schodišťovou plošinu v pořizovací ceně  

    514 371,74 Kč 

 

2. příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00306754, 

    lavičky za 16 988,40 Kč pořízené v rámci investiční akce 13036 - Sportovně rekreační areál  

    Zemědělská, Dolní Datyně. 

 

3. příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00317985, pamětní desku     

    v pořizovací ceně 30 250,- Kč, připomínající zateplení objektu KD Leoše Janáčka v rámci  

    dotační investiční akce 7111 – Snižování spotřeby energie v KD Leoše Janáčka 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

skutečnost, že v souvislosti s přístavbou budovy ZŠ 1. máje (propojení budovy školy 

s budovou školní jídelny a družiny), došlo na základě geometrického plánu č. 2015-66/2014  

ke změně údajů v katastru nemovití, s nimiž hospodaří Základní škola Havířov-Město 1. máje 

10a  okres Karviná, příspěvková organizace, IČ:  70958122, kdy z pozemku parc.č. 833/1 o 

výměře 6459 m²  byla oddělena část o výměře 37 m², která byla sloučena s pozemkem parc.č. 

831 (zastavěno budovou školy, vč. přístavby), a část o výměře 3195 m², nově označená jako 

pozemek parc.č. 833/6.   

 

u k l á d á 

 

 1. vyhotovení dodatků k úplným zněním zřizovacích listin dle bodu A návrhu usnesení 

 

                                                                        Z: vedoucí OPS  

                                                                                                T: 31. 5. 2015 

 

2. vyhotovení úplných znění příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací     

                                                                                                                     

                                                                        Z: vedoucí OSM  

                                                                                               T: 15. 5. 2015 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv dle bodu B  

návrhu usnesení 

           

                                                                      Z: vedoucí OSM 

                              T: 31. 8. 2015 
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Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 122/4ZM/2015 
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123/4ZM/2015 

14:03hod. 

29. Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  

      leden – prosinec 2014 
 

 

Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval:  Ing. Bohumil Andrýsek, vedoucí ekonomického odboru  

                     Ing. Lucie Fukalová, vedoucí oddělení rozpočtu  

                     Ing. Andrea Bednářová, referent oddělení rozpočtu  

                     Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu  

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

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2014,  

dle důvodové zprávy a příloh 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu, pan zastupitel Osmanczyk. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já bych se chtěl omluvit za svůj hlas, bohužel. Teď vystupuju třikrát jako předseda FV ZMH. 

FV se sešel 23.3.2015 v plném počtu, co se týče plnění rozpočtu města Havířova a 

hospodářské činnosti za 1-12/2014 ten je tak jak jsme předpokládali pozitivní, v plusu. 

Neměli jsme nějaké závažné dotazy, a když byly, tak odpověděl přítomný pan náměstek. A 

nebo pan Andrýsek, vedoucí odboru. Takže doporučujeme schválit usnesení tak, jak je 

předloženo.  

  

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji za zprávu a má slovo pan náměstek Heczko.  

 

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

Jen pár slov k tomuto materiálu, který je pouze v číslech, komentář tam je velice stručný. Tak 

jako schvalujeme rozpočet před začátkem roku, tak samozřejmě musíme projednat i výsledek 

hospodaření za uplynulý rok. Stává se pravidlem, že v březnovém zastupitelstvu je to v takové 

poloze jak jste to dostali. Kompletní materiál, včetně komentářů k jednotlivým položkám a § 

předložen zastupitelstvu v měsíci červnu. Samozřejmě taky bude předložen výsledek auditu, 

protože hospodaření města podléhá auditu, tzn. Zjistíme, zda byly nějaké pochybnosti nebo 

vady v rámci rozpočtu města nebo hospodaření města. To, co říkal pan Osmanczyk, předseda 



 

Zápis z 4. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 30.03.2015           

FV z těch hrubých čísel, které hovoří o výsledném saldu a o výsledném hospodářském 

výsledku …. Nějak to vynechává, není to vinou mého hlasu, ale tohoto zařízení.  

Čili v těch hrubých číslech musím konstatovat, že loňský rok byl po finanční stránce příznivý, 

to znamená, že saldo skončilo v kladných číslech. Obrazně to znamená, že příjmy byly vyšší 

než výdaje a to celkově o 24 696 000,- Kč přičemž při rozpočtu, schvalování rozpočtu na 

loňský rok jsme počítali se záporným saldem až ve výši 117 mil. Kč. Čili ten rozdíl, nebo to 

saldo je kolem 140 mil. Kč v kladném slova smyslu, to znamená, že se dobře hospodařilo. HV 

pak činil 91 mil. Kč, to jsou peníze nebo hotovost, která byla převedena na fondy, které má 

město zřízeno. Součástí, to je k tomu financování nebo k hospodaření města. Součástí toho 

materiálu máte i HČ MRA, z toho jednoznačně vyplývá, že příjmy zejména bytových prostor 

se zvedají minimálně v tom objemu kolem 260 mil. Kč je nárůst oproti přechozímu roku 

pouze o necelých 5 mil. Kč. Je to dáno tím, že město dlouhodobě nezvyšuje nájemné ve svých 

bytech, tak jak to například dělá společnost RPG, ale zvyšujeme pouze tehdy, pokud je byt 

kompletně zrekonstruován a je to v objektu nebo obytném domě, který je zateplen 

s vyměněnými okny, zateplenou střechou a vyměněnými rozvody, vnitřními a byt je 

kompletně rekonstruován, tam potom přistupujeme na naše maximální nájemné 55,- Kč. 

Výsledek hospodaření MRA se stává příjmem účtu HČ a o něm vždycky jedná ZMH o použití 

tohoto nebo financích z tohoto účtu jedná a schvaluje ZMH z převážné části je to zpět 

věnováno do oprav, údržby a investic, v rámci bytového fondu. Současně je předložena i HČ 

TSH a to v oblasti stočného, odkanalizování městských ještě částí, které jsme nově 

vybudovali a které zůstali v majetku města. Tam ten vývoj zatím je v záporných číslech ten 

HV je zatím necelých -180 mil. Kč, ale počítáme s tím, že s postupem napojování 

jednotlivých nemovitostí na vybudovanou kanalizaci bude i větší příjem ze stočného a tím 

dojde i k vyrovnání nákladů a výnosů právě této HČ TSH. Napovídají mi tady, že -180 tis. Já 

jsem řekl miliony, tak se omlouvám. A dobře, že posloucháte, čili to je k tomuto materiálu, 

v červnu bude velice podrobný materiál a určitě se bude k tomu i výrazná diskuse, protože to 

bude k jednotlivým položkám.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu náměstkovi Heczkovi. Do rozpravy se už nikdo nehlásí, takže já rozpravu 

končím a dávám hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

  

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 123/4ZM/2015 
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124/4ZM/2015 

14:04hod. 

30. Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

      za rok 2014 
 

 

Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval:  Ing. Bohumil Andrýsek, vedoucí ekonomického odboru  

                     Ing. Lucie Fukalová, vedoucí oddělení rozpočtu  

                     Lucie Waszutová, referent oddělení rozpočtu  

                     Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2014,  

dle důvodové zprávy a příloh. 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu, pan zastupitel Osmanczyk z pozice předsedy FV. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Zopakuji to doporučení, které bylo k prvnímu bodu, i k tomuto jsme se usnesli  jednomyslně 

doporučujeme přijmout usnesení, které je navrhováno. Tam ty čísla některé byly podivné u 

PO je to tím, že kraj poslal peníze, dotace v druhé polovici prosince, což je s podivem, ale 

vyrovnalo se naše ekonomické oddělení nebo ekonomická odbor s panem náměstkem, takže 

doporučujeme.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu předsedovi FV, do rozpravy se nikdo nehlásí, takže já rozpravu končím a dávám 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 124/4ZM/2015 
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125/4ZM/2015 

14:11hod. 

31. Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 4. – 22.  
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: Ing. Bohumil Andrýsek, vedoucí ekonomického odboru  

                    Ing. Lucie Fukalová, vedoucí oddělení rozpočtu  

   

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

rozpočtová opatření č. 4. a 5., 21. a 22, dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 6. – 20., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 4. – 22. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města  

    Havířova na rok 2015: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 665 209,21 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 896 778,00 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 23 506,54 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 4 500,00 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 740 424,67 tis. Kč 

    

II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 637 198,47 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 341 280,37 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 815,56 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 38 293,00 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 240,00 tis. Kč 

 stavební a silniční správní úřad 40,00 tis. Kč 

 odbor organizační 209 165,45 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 14 577,67 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 256 060,81 tis. Kč 

 odbor investiční výstavby 205 923,00 tis. Kč 

 odbor správy majetku 19 395,00 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 75 002,70 tis. Kč 

 odbor ekonomický 501 052,94 tis. Kč 

 oddělení strategického rozvoje 3 700,00 tis. Kč 

 oddělení kanceláře primátora 17 014,24 tis. Kč 
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b) příspěvky organizacím 295 918,10 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 710,00 tis. Kč 

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

 MŠ ČSA 834,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 975,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 885,00 tis. Kč 

 MŠ Kosmonautů 780,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 340,00 tis. Kč 

 MŠ Mládí 965,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská 1 570,00 tis. Kč 

 MŠ Okružní 720,00 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 300,00 tis. Kč 

 MŠ Přímá 930,00 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 765,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 790,00 tis. Kč 

 MŠ Resslova 650,00 tis. Kč 

 MŠ Sukova 730,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 700,00 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 540,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 845,00 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 560,00 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 3 555,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 2 325,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 280,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 580,00 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 3 240,00 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 2 050,00 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 4 497,08 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 2 780,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 5 113,82 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 3 370,00 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 3 070,00 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 5 450,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 775,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 930,00 tis. Kč 

 ZŠ Školní 2 500,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 090,00 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 4 856,98 tis. Kč 

 ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 745,00 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 33 623,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 19 141,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 45 380,00 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 11 715,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 30 606,00 tis. Kč 

 Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 32 188,00 tis. Kč 
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 Ostatní dotace a dary 44 598,22 tis. Kč 

 

 

   

III. Financování celkem -28 010,74 tis. Kč 

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

 splátky jistin úvěrů -142 540,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +114 529,26 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu, pan zastupitel Osmanczyk, jako předseda FV do třetice, 

k tomuto bodu. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak k tomuto do třetice doporučujeme v tom znění, jak je předloženo zastupitelstvu. Já bych 

se potom ale chtěl zmínit o vybraných ukazatelích za leden a  únor, což dostáváme pravidelně, 

každý měsíc. Ta situace je velmi nepříznivá, ale nejen v Havířově, ale v celém státě, já nevím, 

jestli pan náměstek řekne k tomu něco bližšího, abychom se zbytečně neopakovali. Protože 

tam jsme to rozebírali, tam jsme řekli svoje stanovisko, tam řekl své stanovisko i pan vedoucí 

odboru a v případě, že to bude pokračovat dál, tak bude muset vedení města, samozřejmě 

spolu se zastupitelstvem, tuto situaci řešit. Takže já nechám slovo k tomuto. Jinak 

doporučujeme. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji panu předsedovi FV, pan náměstek Heczko.  

 

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

Pokud jsem byl vyzván, abych řekl, jaký je stav dneska, zejména v té oblasti příjmu sdílených 

daní, to ale můžete registrovat i vy ve sdělovacích prostředcích, případně i v televizi z těch 

debat u pana Moravce, kdy se konstatuje, že od počátku roku se nedaří, to ale já nedovedu 

posoudit, jestli daří nebo nedaří vybírat daně, které jsou pak součástí sdílených daní a které 

MF podle určitého klíče přerozděluje na jednotlivé obce a města. My jsme pouze konstatovali 

počátkem března, že ten výpadek oproti stejnému období loňského roku se pohyboval okolo 

50 mil. Kč. to znamená, že sdílené daně byly o tuto položku nižší než v roce 2014. V průběhu 

března přišla nějaká splátka daní z MF a v době zpracování materiálů a projednávání ve FV se 

tento rozdíl oproti předchozímu období loňského roku snížil, ten rozdíl jenom na – 30 mil. 

Kč. To znamená, že důvody toho nevýběru u daní mohou být různé. Buď využívají, bylo to 

zejména v oblasti daní právnických osob a DPH, to znamená, buď využívají různých 

nejzazších termínů pro provedení plateb, to znamená podniky vůči FÚ nebo v případě DPH 

rovněž žádají o nějaký odklad nebo maximální možné lhůty, pro úhradu těchto daní. Ministr 
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financí právě v té debatě před asi třemi týdny v televizi sdělil, že do poloviny roku by se to 

mělo zlepšit a všechny daně, které patří městům prostřednictvím sdílených daní budou 

dorovnány a z ekonomických prognóz z loňského roku by měly být i vyšší, protože 

ekonomika údajně poroste a že bude vyšší než v loňském roce. Z toho pak by měly být i vyšší 

výběry daní. jaký bude skutečný stav nedovedu dneska posoudit, nejsem analytikem  

daňovým anebo v této oblasti, ale zkušenosti říkají, to jsme už poznali v roce 2008, 2009 kdy 

nastala ekonomická krize v rámci republiky a v podstatě v celé Evropě, jsme museli radikálně 

snížit naše výdaje v průběhu roku a to tehdy o 150 mil. Kč. Pokud by situace se nezlepšila a 

sdílené daně by nebyly v plné výši, tak jak jsme předpokládali, pak bude muset být předložen 

i úsporný materiál, nebo úsporný návrh do ZMH, asi nejbolestnější to bude pro odbor investic, 

pokud některé akce již nebudou zahájeny, tak samozřejmě ty nebudeme rušit, ale pokud by 

nedostávaly se finanční prostředky, tak by jsme některé stavby museli odložit nebo zastavit 

jejich zahájení, jenom z toho důvodu, aby chod města zejména v oblasti služeb občanům, ale i 

o veřejné prostranství a další a další zůstaly zachovány. Všechno.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu náměstku Heczkovi. Hlásí se zastupitel Martinek. 

 

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

Já bych chtěl jenom se zeptat na jednu věc. v tabulce příloha č. 1 jsou uvedeny příjmy a vždy, 

pokud si pamatuju, bylo meziroční srovnání. Vždycky byl index nárůstu, poklesu. Proč tomu 

tak není, protože z toho bysme krásně viděli u kterých daní právě ten výpadek nastal. A jenom 

doplnění, já si myslím, že určitě o těch důvodech prostě proč je takový daňový propad se 

v budoucnu dozvíme. Dneska jsou to pouze spekulace. a určitě to bude podrobeno ze strany 

řady odborníků analýzám. Samozřejmě všichni jsme očekávali v tomto roce trošku jiný vývoj.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, chce pan náměstek, možná nám ta tabulka vypadle, nevím, jestli pan vedoucí Ing. 

Andrýsek by nám vysvětlil proč tam nemáme tu tabulku, já ji považuji za velice důležitou, 

sám ji vždycky bedlivě sleduji, možná se nám stala chybička, pak bych poprosil příště, aby 

tam byla.  

 

Ing. Bohumil ANDRÝSEK, vedoucí ekonomického odboru 

Dobrý den pane primátore, vážení zastupitelé. Ta tabulka v té podobě o které mluvil pan Ing. 

Martinek ona bývá, ale bývá u průběžného plnění rozpočtu. U rozpočtových úprav, jako 

takových, je to jenom podoba – schválený rozpočet, upravený rozpočet  - a není tam srovnání 

s průběžným plněním.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji. Pan zastupitel Martinek 

 

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

Já si to pamatuju tedy z rady, ale myslím si, že zastupitelé by si tyto informace zasloužili, 

takže pokud to bude doplněno myslím, že to všichni ocení.  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji. Do rozpravy se už nikdo nehlásí, takže já rozpravu končím a dávám hlasovat o 

návrhu usnesení.  
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 125/4ZM/2015 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Protože už jednáme více než hodinu, vyhlašuji 10 minutovou přestávku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘESTÁVKA 

 
10 min. 
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126/4ZM/2015 

14:27hod. 

32. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně  

      – Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace,  

      Kpt. Jasioka 635/50  
         

 

Předkládá:   Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj  

Zpracoval:   Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury  

                      Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit 

 

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost Střední školy, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Kpt. Jasioka 635/50, 

IČ: 13 64 42 71, o prominutí odvodu a penále 

 

s c h v a l u j e 

 

1) prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého platebním výměrem ze dne 

22.12.2014, č.j.: MMH/105902/2014, Střední škole, Havířov-Prostřední Suchá, 

příspěvková organizace, Kpt. Jasioka 635/50, IČ: 13 64 42 71, v plné výši 26.880,- Kč 

2) prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně uloženého 

platebním výměrem č. 3/2014 ze dne 22.12.2014, č.j.: MMH/105943/2014, Střední škole, 

Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Kpt. Jasioka 635/50, IČ: 13 64 42 71, 

v plné výši 9.489,- Kč 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 126/4ZM/2015 
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127/4ZM/2015 

14:28hod. 

33. Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015 

      - změna termínu konání akce Havířov v pohybu 2015 
          

     

Předkládá:   Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj  

Zpracoval:    Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury  

  Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit   

  Lucie Gorecká, DiS., referent oddělení dotací a volnočasových aktivit 

   

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í   
 

změnu termínu konání akce Havířov v pohybu, a to z původního data 27. – 28. 11. 2015 nově 

na 19. – 20. 11. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 127/4ZM/2015 
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128/4ZM/2015 

14:28hod. 

34. Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015  

      v rozpočtu odboru školství a kultury 
               

  

Předkládá:  Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj  

Zpracoval:  Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury  

                     Alena Poláčková, referent odboru školství a kultury 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 z rozpočtu odboru školství  

a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám a středisku volného 

času v celkové výši 842.800,- Kč takto: 

 

 

514.000,- Kč Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov –  

                        Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČ 75 02 75 77) na dofinancování 

                        výjimky z počtu žáků 

 

  54.000,- Kč Základní škole Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  

(IČ  62 33 12 30) na dofinancování trenérů projektů ,,Pohybová výchova  

             a Míčové hry“   

 

  24.000,- Kč  Základní škole Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

                        příspěvková organizace (IČ  70 95 81 65) na dofinancování nerentabilního 

                        provozu  

 

  95.300,- Kč ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace 

 (IČ  75 08 57 47) 

- v tom:  81.000,- Kč ………. Havířovská liga - organizování 

                                      14.300,- Kč ………. dofinancování mzdových prostředků  

                                                                                 dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 

                                                       včetně zákonných odvodů 

 

  35.700,- Kč Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57    

                        okres Karviná (IČ 61 98 86 00) na dofinancování mzdových prostředků  

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

 

19.400,- Kč   Základní škole a Mateřské škole Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková  

                      organizace (IČ  48 80 52 71) na dofinancování mzdových prostředků 

                      dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů 
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46.700,- Kč  Základní škole Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

                     příspěvková organizace (IČ  70 95 81 31) na dofinancování mzdových 

                     prostředků dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů 

 

21.000,- Kč  Základní škole Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková  

                     organizace (IČ  70 95 81 49) na dofinancování mzdových prostředků dle novely 

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

 

  7.100,- Kč  Základní škole Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/115 okres Karviná   

                     (IČ  48 80 54 75) na dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení 

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

 

  3.700,- Kč  Základní škole Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,   

                     příspěvková organizace (IČ  70 95 81 14) na dofinancování mzdových  

                     prostředků dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů 

 

21.900,- Kč   Základní škole Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  

                      (IČ  48 80 55 13) na dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení  

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

                                   

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním školám  

a středisku volného času do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2015 o výše uvedené částky  

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 128/4ZM/2015 
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129/4ZM/2015 

14:29hod. 

35. Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – žádost  

      o prošetření nesrovnalostí ve zřizovací listině ZŠ F. Hrubína  

      Havířov-Podlesí         
   

              

Předkládá:  Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek pro sociální rozvoj  

Zpracoval:  Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury  

                     Kristina Jančarová, referent oddělení školství 

 

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost pana Miloslava Vyorálka, ze dne 28. 2. 2015, ve věci prošetření nesrovnalostí ve 

zřizovací listině Základní školy Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, 

adresovanou Zastupitelstvu města Havířova dle Přílohy č. 1                 

 

s c h v a l u j e 

 

odpověď adresovanou panu Miloslavu Vyorálkovi dle Přílohy č. 2 

 

p o v ě ř u j e  
 

náměstka primátora Mgr. Daniela Vachtarčíka podpisem odpovědi dle Přílohy č. 2 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 129/4ZM/2015 
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130/4ZM/2015 

14:30hod. 

36. Informativní zpráva o vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města  

      Havířova v roce 2014 
 

  

Předkládá:   Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj  

Zpracoval:    Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury  

  Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit   

  Lucie Gorecká, DiS., referent oddělení dotací a volnočasových aktivit 

        

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í   

 

informativní zprávu o vyúčtovaní dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10 – „Ostatní 

dotace a dary“, rozpočtu statutárního města Havířova za rok 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 130/4ZM/2015 
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131/4ZM/2015 

14:31hod. 

37. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 

      města Havířova 

 

 

Předkládá:  Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj  

Zpracoval:  Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury  

          Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit   

          Bc. Gabriela Tomašková, manažer prevence kriminality         

 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e 

 

vzor „Veřejnoprávní smlouvy“ o poskytnutí dotace vyhotovený v souladu s ustanovením 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, dle přílohy č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 131/4ZM/2015 
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132/4ZM/2015 

14:31hod. 

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

      sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10  

      „Ostatní dotace a dary“ 
        

 

Předkládá:   Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj  

Zpracoval:   Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury  

           Ing. Bernarda Urbancová, vedoucí odboru sociálních věcí  

          Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit  

                      Bc. Blanka Mandáková, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit 
 

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

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

    v roce 2015: 

I. z mimosportovní sféry v celkové výši   3 379 800,- Kč, a to takto: 

 

sociální oblast          870 000,- Kč dle přílohy č. 1 

kulturní oblast       1 384 000,- Kč dle přílohy č. 2 

školská oblast                  772 800,- Kč dle přílohy č. 3,8 

oblast partnerských vztahů          66 000,- Kč dle přílohy č. 4 

oblast prevence kriminality, protidrogové prevence   

a bezpečnosti v silničním provozu                                        145 000,- Kč dle přílohy č. 5 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví       142 000,- Kč dle přílohy č. 6 

 

II. ze sportovní sféry v celkové výši    5 084 200,- Kč dle přílohy č. 7,8 

 

 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s fyzickými a právnickými osobami ve    

    schválené výši finančních prostředků dle příloh č. 1 – 8 tohoto materiálu 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,  

a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000,- Kč v jednotlivých případech. 

 

 

Z: vedoucí OŠK,     

                   OSV 

                      T: červen 2015 
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Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

A teď máme jeden ze zlatých hřebů dnešního programu. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, 

pan zastupitel Bělica. 

 

Bc. Josef BĚLICA, člen Rady města Havířova (ANO) 

Dobrý den, já bych chtěl oznámit, že při hlasování k tomuto bodu se zdržím hlasování. 

Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, paní zastupitelka Feberová. 

 

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

Pěkné odpoledne vám všem. já bych se chtěla vyjádřit stručně k navrhovaným dotacím 

z oblasti školské komise. My jsme vyjadřovali a podporovali návrhy celkem 26 organizací a 

spolků, z toho tři spolky k nám byly přesunuty ze sociální oblasti a já právě k těm bych se  

chtěla trošičku vyjádřit. Jedná se o spolek, neziskový spolek MOJE HNÍZDO podotýkám, že 

všechny tady tyto spolky byly založeny v srpnu 2014 a požadovaly dotaci konkrétně Moje 

hnízdo řádově 300 tis. Kč, spolek Moje hnízdo funguje a když si otevřete stránky jako 

přirozeně fungující rodina, má hlavní motto a jako hlavní citát, který tam najdete hned, když 

se podíváte je, že rodičovství je krásné a nekonečně obohacující. A teď mají odkazy na 

italskou pedagožku Montesori a různé věci, a mě trošku zajímalo to, jak mají rozdělenou svoji 

činnost, protože třeba v úterky mají práci, nebo cvičení s říkadly pro děti od tří do dvanácti 

měsíců a pak takové různé jiné aktivity, což je úplně zarážející a další žádost stejné 

společnosti mají na podporu pracujících matek a náhradních rodin, čili pěstounů, i když si 

myslím, že funkce pěstounů je jasně daná, že se mají starat o děti, které byly jim svěřeny a ne 

je svěřovat do nějakých mojich hnízd a různých ostatních organizací. A pak ještě jedna 

organizace nebo spolek, která se jmenuje NAŠE MÍSTO zase a ti jsou vedeni jako rodinné 

centrum, ale mají tam takové činnosti, jako pronájem kanceláří, zapůjčování kanceláří, 

zapůjčování techniky, kopírování, bufet a mimo jiné starost o děti, ale preferují v rodinách 

v těch fungujících rodinách. No a my jsme navrhovali jako školská komise dotaci 0,- Kč a 

z rady města přišlo na každou z těchto činností, na každý tento spolek záměr 10 tis. Kč. což je 

30 tis. Kč, které by mohly být dány ZUŠ Leoše Janáčka, která letos slaví 25 let výročí a 

vlastně požadovali 57 tis. Kč dotaci, kterou my jsme navrhovali, jako školská komise ke 

schválení a bylo jim dáno 0,- Kč na víkendové soustředění dětí a nějaké výtvarné plenéry a 

dostali 0,- Kč. Takže možná bych podala návrh na přerozdělení tady toho. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já děkuji za vyjádření paní zastupitelce, ale pokud nedá návrh na změnu dotací, tak bereme to 

pouze ….. (mimo mikrofon paní Feberová vysvětluje..) no ale já bych po vás potřeboval 

konkrétní částky. Jako musíte dát písemnou samozřejmě formou zapisovatelkám.  

 

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

Já se omlouvám, takže já bych požadovala navrhnout vrátit se k původnímu návrhu školské 

komise a těm třem organizacím nebo spolkům Moje hnízdo 1, Moje hnízdo 2 a Naše místo 

navrhovat 0,- Kč a přerozdělit tyto částky, které jim byly, těch 30 tis. Kč ZUŠ Leoše Janáčka.  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže, poprosil bych, aby jste to dala písemně protože je to třeba dát na začátku zasedání 

ZMH jsem to dával na vědomí, aby nevznikaly zmatky, takže bych to poprosil a bereme teda 

v potas tento první návrh. Dále se hlásí paní zastupitelka Šillerová.  

 

Ing. Eva ŠILLEROVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Ještě jednou dobrý den všem. Já tady v této problematice vystupuji s dotazem, podle jakého 

klíče jsou přerozdělovány dotační sumy jednotlivým oblastem. Ptám se z toho důvodu, že 

jako předsedkyně komise životního prostředí jsme řešili tuhletu problematiku, proč na životní 

prostředí našeho města je věnováno pouze 99 500,- Kč a v porovnání s ostatními oblastmi, 

jako je např. kultura nebo sport jsou to částky, které jsou dávány jednotlivým sdružením nebo 

jednotlivým organizacím. Přijde mi to v celku neadekvátní hlavně kvůli problematice, že 

životní prostředí je věc, která se týká každého z nás, není to jenom nějaký kroužek nebo 

nějaká kulturní akce, ale pomáhá to opravdu všem. Takže, ráda bych věděla, podle jakého 

klíče je to přerozděleno a následně zda by v budoucnu mohlo být těmto oblastem, jako je 

zdravotnictví, životní prostředí nebo sociální oblasti věnováno více. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, já bych k tomu řekl, že ještě v minulém volebním období třeba komise pro životní 

prostředí původně neměla žádné prostředky při rozdělování dotací a vlastně myslím že je to 

záležitost posledních dvou let, kdy se tam začaly rozdělovat peníze. Je to samozřejmě na 

úvaze, zpracovává to odbor školství, který nějakým způsobem má určitý klíč i v poměru, jak 

vlastně žádosti chodily a je fakt, že doba se vyvíjí. Problémy, které dříve nebyly nebo nás tak 

netrápily jsou na popředí, je to určitě i posun té společnosti, takže padne samozřejmě návrh 

třeba aby i do kategorie životního prostředí šlo více peněz, budeme se tím samozřejmě 

zabývat. Musím říct za sebe ale, že určitě dva roky zpátky komise životního prostředí 

nerozdělovala vůbec žádné prostředky. ale chápu, že čas a doba se mění, tak jako někde zase 

je útlum činnosti, takže je to věc na diskusi. Dobře, pan zastupitel Rapant.  

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Pěkné odpoledne vážení zastupitelé, zastupitelky, pane primátore, občané města, já bych 

prvně pochválil vedení města, že i v současné době, kdy těch financí není nazbyt, že 

podporují formou dotací v řádech milionů korun volnočasové aktivity občanů města. Přesto 

bychom byli my, zastupitelé za ČSSD rádi, kdyby jste zvážili a podpořili náš návrh na 

navýšení dotací subjektům ze sportovní a kulturní oblasti, kterým by tyto prostředky pomohly 

v jejich dalším rozvoji a podpořili tak jejich činnost. Zároveň bych rád zdůraznil, že tento 

návrh nebude vyžadovat další navýšení objemu finančních prostředků určených na dotace 

pouze by došlo ke snížení navržených rezerv, které jsou určeny na případné pokrytí 

požadavků na dotace, které se v průběhu roku mohou dále vyskytnout. Rád bych také 

zdůraznil, že mezi těmito subjekty jsou sportovci, kteří jsou ve svých disciplinách mistři 

republiky a rovněž sportovci olympionici, kteří naše město reprezentují a dělají mu dobré 

jméno ne jenom v ČR, ale i za hranicemi naší země. Dovoluji si tedy předložit návrh na 

navýšení dotací pro sportovní subjekty následovně, jak jsou v tabulce uvedeny za sebou.  

JUDO CLUB Havířov navýšit dotaci na částku 210 tis. Kč 

KARATE Havířov navýšit dotaci na částku 120 tis. Kč 

MANIAK Aerobic Havířov navýšit dotaci na částku 500 tis Kč 

SKI CLUB Paulát Havířov navýšit dotaci na částku 80 tis. Kč 

SK KARATE BUDO Havířov navýšit dotaci na částku 120 tis. Kč 

TENNIS HILL Havířov navýšit dotaci na částku 300 tis. Kč 

TJ ČSAD Havířov navýšit dotaci na částku 130 tis. Kč 
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A v kulturní oblasti navrhuji pro jedinou havířovskou Hornickou kapelu navýšit dotaci na 

částku 50 tis. Kč. Navrhuji hlasovat o těchto bodech jednotlivě a děkuji za podporu.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, paní zastupitelka Zedníková.  

 

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

Pane primátore, já se omlouvám, ale ruším svoji diskusi, příspěvek do diskuse.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji. Zeptám se, jestli pan náměstek Vachtarčík chce reagovat? Prosím. 

 

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

Dobré odpoledne všem přítomným. Já jenom, když to shrnu, bylo podáno celkem 212 žádostí. 

Snažil jsem se hovořit se všemi předsedy jednotlivých komisí, ze kterých přišel nějaký 

prvotní návrh, myslím si, že rada města do těch návrhů zasahovala výrazně méně, než se tak 

dělo v dřívějších letech. Ty dílčí připomínky, které tady zazněly, já se vyjádřím jenom 

obecně. My jsme úmyslně nechali o něco větší rezervu z toho důvodu, že samozřejmě, buď se 

může objevit nějaká akce, o které dneska ještě nikdo neví, že se v roce 2015 bude konat, ale 

taky z toho důvodu, že pokud „jsme někde udělali, možná z nevědomosti, nějakou chybu“ tak 

nemáme problém to napravit na červnovém, případně zářijovém zasedání ZMH. Jenom co 

zaznělo ohledně rodinných center na první pohled nepůsobí úploně šťastně, když z komise 

přijde návrh, kde jsou tři rodinná centra, mají podobnou náplň, navíc Montesori výchova dětí 

je alternativa, po které touží stále více a více rodičů, působí zvláštně, když  ty rodinné centra 

mají dostat peníze v poměru 150 tis. – 0 – 0. Takže proto tam nastal aspoň částečný posun, 

s tím ,že já jsem se sešel s jednou tou organizací a chystám se sejít i s druhou, abych právě 

poznal jejich náplň přesněji, tak jak si myslím, že by se to mělo dělat u všeho.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji panu náměstkovi. A přihlášen do diskuse je také občan Kamil Marťák, takže já 

mu dávám slovo.  

 

Kamil MARŤÁK, občan Havířova 

………………………………… 

Dobrý den pane primátore, dobrý den vážení zastupitelé, já mám dotaz na pana Vachtarčíka 

ohledně dotací na tento rok ve sportu. To z toho důvodu, že jsem byl na schůzce s panem Ing. 

Poláškem, který nám deklaroval, že jisté věci budou jinak, než za minulého vedení, kdy jsem 

to chápal, že to bylo spíš politicky, než podle jiných kritérií. Takže jsem čekal, že to bude 

konečně trochu jinak, ale bohužel mám pocit, že je to ještě horší, tím se chcu omluvit tady 

panu Osmanczykovi, že jsou i horší věci. Tak jsem se chtěl zeptat např. u BK Havířovu, to je 

vlastně baskeťáci jeden oddíl je ze 450 tis. Kč navýšeno na 500 tis. Kč, při jejich výdajích 

kolem milionu a z druhé strany u subjektu AO Slavia, která vlastně není jeden oddíl, ale je to 

vlastně atletika a kulturistika, která je jenom jediný oddíl v Havířově, patří ke špičce 

v republice, pak je tam baskťáci, kteří samozřejmě mají dva oddíly vyloženě jenom z občanů 

Havířova, kdy jsou to holky a muži a pak je tam Skejťáci, kteří zase jsou jediní v Havířově, 

špička v republice, při obratu nějakých 2,5 mil. z minulosti měli 600 tis. Kč což už v té době 

bylo trochu poddimenzované, tak vlastně teď se dozvídám, že by měli dostat 400 tis. Kč. což 

je třeba víc než basket paní Raškové. Z druhé strany se dívám třeba, když si všimnete u 

subjektu Slovanu, to je asi HpH, kde vlastně mě zaráží, že subjekt vlastně deklaruje v žádosti, 

že vlastně budou mít o 300 tis. menší náklady než minulý rok, kdy dostali nějakou částku a 
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teď jim je dokonce navýšena o 170 tis., přitom budou mít náklady o 330 tis. menší než minulý 

rok, což jako mě taky trošku zaráží, z jakého důvodu? Někdo dostane víc a přitom bude mít 

méně. A hlavně precedens pro mě byl v minulém zastupitelstvu, protože mám pocit, že 

někteří lidé, buď tomu nerozumí, nebo jsou někým špatně vedeni, protože, jak může dostat 

subjekt, jako např. teď řeknu ne volejbal, ale pan Horváth, protože volejbalisti za to nemůžou, 

ti jenom hrajou. Když někdo dluží městu a je mu vlastně odsouhlasena částka už v lednu a 

jsou tady subjekty, kteří nikomu nedluží, všechno dělají správně a vlastně je jim ještě ubíráno, 

třeba u AO Slavie o 200 tis. A jsou tady subjekty, kde jsou ne schopni, ale všeho schopni, 

dostanou peníze dřív a ještě de facto na své dluhy na pokrytí, což je první porušení zásad, že 

nesmí se používat dotační peníze na dluhy. Samozřejmě není to jenom oddíl volejbalu, je to 

vlastně i u florbalu, kteří vlastně v té době dlužili SSRZ, přitom měli větší dotaci, než jsou 

jejich nájmy, takže je něco špatně. Děkuju a teda doufám, že si to někteří zastupitelé uvědomí 

a doufám, že to byla jenom administrativní chyba a doufám, že teda z rezervního fondu se 

dofinancuje jisté oddíly, protože opravdu 400 tis. je vlastně likvidační, to nebylo tady ani za 

pana Osmanczyka. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji panu Kamilu Parťákovi a dám slovo panu námětku Vachtarčíkovi na reakci.  

 

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

Vzhledem k tomu, kolik tady zaznělo připomínek, já Vám pane Marťáku odpovím do 30 dnů 

písemně.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, pan zastupitel Osmanczyk.  

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Odpovím v druhé fázi panu Marťákovi, za sebe. A to, k čemu jsem chtěl vystoupit. Já se 

zeptám. Důl architektury, víme o koho jde, který se zapříčinil, že připravil město o velké, 

velké peníze a občany Havířova o krásné nádraží, parkovací místa, cyklostezky atd. on tam 

má navrženo 10 tis. Kč. Já se ptám, na co to má? Pokud je to na umývání skel a podlah, tak já 

s tím budu souhlasit. Pokud ne, tak navrhnu přerozdělení peněz. Poprosím hned, pane 

náměstku, pokud to jde.  

 

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

Na tohle můžu reagovat hned, je to přesně na to, aby v hale vlakového nádraží, kam město 

nemůže ovlivňovat, co se tam děje, tak je to na podporu toho, aby aspoň trochu se tam občané 

cítili lépe.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já se jenom zeptám pana zastupitele Osmanczyka, jestli to mám považovat za nějaký návrh? 

Ne není to… 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tím pádem, pokud tam budou i ta paní, ta slečna i ten pán, já jim ještě přidám na kbelík.  

A druhá věc, pane Marťáku, já jsem nikdy ze své práce politiku nedělal, celých osm let. Ve 

své funkci náměstka ani ve funkci primátora a jestli byla opozice, nebo koalice, tak jsem to 

nikdy nebral vážně, já jsem vždycky bral jestli je to pro občany, nebo není. Tak jsem to 

prosazoval. My jsme spolu ani neměli žádné problémy, vy jste u mě byl možná jedenkrát, 

dvakrát, vy jste chodil někde jinde každý týden, takže mě se to vůbec netýká, protože jsem to 
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politicky nerozhodoval a myslím si, že dotace jsou hodně těžké břemeno, kdy při rozdělování 

je problém a samozřejmě automaticky ten, kdo tam sedí je podezříván z politikum. Ať už je to 

HpH, KSČM nebo jsme to my byli. Všem nemůžeme vyhovět, ani nikdy nevyhovíte, ani těm 

volejbalistům, oni zůstanou v první lize, takže to je vyřešené jo, ale já nevím, jestli dluží, 

určitě nedluží, protože kdyby dlužili, tak by nedostali dotace tak, jak nedostal pan Tabák. I 

když dělá velmi prospěšnou práci pro děti, gymnastiku pro ty děti, kteří jsou potom mistři 

republiky. Takže já myslím, že trochu třeba vždycky reálně a já vám řeknu, já jsem slyšel a 

kdybych to měl řešit s váma, ty řeči o vás a o tom co jste řídil, jak jste zacházel s majetkem 

apod. jak jsme my byli vstřícní s pronájmem prostor nebytových v hale Slávie, ty posilovačky 

nebo co to tam provozujete atd. nebudeme o tom hovořit raději. Děkuju.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, paní zastupitelka Feberová 

 

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

Já jsem ještě chtěla kratičkou poznámku k těm rodinným cenrům o kterých mluvil pan 

náměstek Vachtarčík. Prosím vás, nejsem žádná lobistka za základní umělecké školy, i když 

jsem tam sedm let také strávila, na Bohuslava Martinů, ale ZUŠ L. Janáčka čítá zhruba 650 

žáků do 15 let, kdežto Moje hnízdo – fungující rodina, jak mají v hesle,  mají 100 členů z toho 

60 členů do 15 let a 40 členů nad 26 let a to centrum rodinné Naše místo má pouze 4 členy a 

uvádějí tam na svých stránkách, že dokážou zvládnout 50 dětí za týden. A myslím si, že žádné 

hnízdo ani žádné místo nenahradí tu matku v době od 0 do 3 let věku dítěte.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji. Já jen v krátkosti, nevím, jestli pan náměstek bude chtít reagovat. Já k tomu bych 

řekl, že určitě chceme podporovat naše lidušky, lidové školy, na druhou stranu, protože jsem 

v minulém období dělal sociálního náměstka a můžu posoudit, že jednu věc, že těch žádostí 

jednotlivých lidových škol je tam poměrně hodně, určitě by jsme rádi podpořili akademie a 

výročí, což jestli se nepletu tam nějaká částka je, ale částka, která tam byla navrhovaná byla 

příliš vysoká, to nedáváme ani našim základním školám zdaleka, takovou částku natož 

mateřinkám, navíc je to krajská záležitost, takže předpokládám, že i krajští zastupitelé, 

myslím, že je tady jeden krajský zastupitel, přímo pan náměstek hejtmana, tak určitě, když se 

budou rozdělovat dotace, tak může podpořit lidové školy na rozpočtu. Může i kraj rozdávat 

dotace. Já jsem zapomněl na paní Havlíčkovou, já se velice omlouvám, takže tam máme 

druhou, dokonce  předsedkyně sociální komise, takže se velice omlouvám. A ještě pan Polak, 

tak vidíte, tolik jich tady máme, tak se taky omlouvám, potřetí se omlouvám, tak vidíte, tak 

tady máme plný dům krajských zastupitelů, tak můžou a čtvrtou, paní Šillerovou, tak vidíte 

tak jsem se krásně dostal sám do pasti. Polovina sálu pomalu krajští zastupitelé, tak paní 

zastupitelko Feberová můžete se obrátit i na ně, máte tady čtyři. To byla asi ta technická pan 

zastupitel Plawny. Tak aspoň máme aji trošku pobavení, když už ty dotace jsou takové 

poměrně vždycky, takovým neurologickým bodem zastupitelstva. Vidím, že máme velkou 

sílu v rámci kraje. Takže bych poprosil přítomné krajské zastupitele, aby zalobovali. Tak a 

protože už se nikdo nehlásí já rozpravu končím a budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. 

Poslední návrh byly od pana zastupitele Rapanta poprosil bych a myslím si, že posledním 

návrhem byl v kulturní oblasti a to byla hornická kapela. Takže budeme hlasovat je tady 

návrh na 50 tis. Kč. Takže prosím ohlasování. 
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Hlasování o návrhu Hornická kapela navýšit dotaci na částku 50 tis. Kč: 
Pro:                            17 

Proti:                          13 

Zdržel se:                   11 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno, popojedeme dál, tam máme jestli se nepletu TJ ČSAD. Prosil 

bych na monitor, prosím o hlasování o navýšení dotace na 130 tis. Kč. Kdo je pro? 

 

Hlasování o návrhu TJ ČSAD Havířov navýšit dotaci na částku 130 tis. Kč: 

Pro:                            15 

Proti:                          10 

Zdržel se:                   15 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno, dále to myslím byl TENNIS Hill na 300 tis. prosím o hlasování o 

navýšení dotace na 300 tis. Kč. Kdo je pro? 

 

Hlasování o návrhu TENNIS HILL Havířov navýšit dotaci na částku 300 tis. Kč: 

Pro:                            14 

Proti:                        16 

Zdržel se:                 11 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno, dále to bylo SK Karate, navýšení na 120 tis. Kč, prosím o 

hlasování. 

 

Hlasování o návrhu SK KARATE BUDO Havířov navýšit dotaci na částku 120 tis. Kč: 

Pro:                           15 

Proti:                        8 

Zdržel se:                  18 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno, dále to byl Ski klub Paulát na 80 tis. Kč.  Takže o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu SKI CLUB Paulát Havířov navýšit dotaci na částku 80 tis. Kč: 

Pro:                            17 

Proti:                        6 

Zdržel se:                  18 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno. Dále to byl Maniak aerobic na 500 tis. Kč., prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu MANIAK Aerobic Havířov navýšit dotaci na částku 500 tis Kč: 

Pro:                            16 

Proti:                         10 

Zdržel se:                  15 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno, dále tam byl Karate Havířov na 120 tis. Kč, prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu KARATE Havířov navýšit dotaci na částku 120 tis. Kč: 

Pro:                            15 

Proti:                           8 

Zdržel se:                  18 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno a máme tady Judo klub Havířov na 210 tis. Kč, prosím o 

hlasování  

 

Hlasování o návrhu - JUDO CLUB Havířov navýšit dotaci na částku 210 tis. Kč: 

Pro:                            16 

Proti:                        6 

Zdržel se:                   19 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno a dále tady byl návrh paní zastupitelky Feberové.   

Takže Moje hnízdo – podpora pracujících a náhradních rodih – 0,- Kč,  

Moje hnízdo – přirozeně fungující rodina – 0,- Kč.  

Naše místo – rodinné centrum 0,- Kč,  

ZUŠ Leoše Janáčka - 30 tisíc víkendové soustředění žáků a výtvarné plenéry 

 

Hlasování o návrhu Mgr. FEBEROVÉ: 
Pro:                            23 

Proti:                        4 

Zdržel se:                   14 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení bylo schváleno. A teď budeme hlasovat o usnesení jako celku s touto změnou, tato 

změna už byla schválena, takže budeme hlasovat o materiálu, jako celku.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                    1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 132/4ZM/2015 
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133/4ZM/2015 

15:00hod. 

39. Poskytnutí účelové dotace na základě uzavřené Smlouvy o podpoře  

      sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 
   

 

Předkládá:  Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj  

Zpracoval:  Ing. Bernarda Urbancová, vedoucí odboru sociálních věcí 

                     Ing. Yveta Břízová, vedoucí oddělení sociálních služeb 

               

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s  c h v a l u j e 

 

poskytnutí účelové dotace v celkové výši 4 041 475 Kč na základě uzavřené Smlouvy o 

podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dne 16. 8. 2012, a to na druh služby: 

azylové domy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 133/4ZM/2015 
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134/4ZM/2015 

15:01hod. 

40. Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 

 

Předkládá:   Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj  

Zpracoval:   Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje  

           Bc. Jana Matuštíková, referent odboru územního rozvoje 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

r o z h o d l o  

 

1) nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), ust. § 44  

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

    (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  

    v lokalitě č. 1 - na pozemcích parc.č. 2374/2, 2360, 2361 v k.ú. Bludovice  

    v rozsahu příloh č. 1 a 2  

 

2) pořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), ust. § 44     

    písm. d), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a   

    stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů za podmínky úplné úhrady  

    nákladů na její zpracování navrhovatelem dle ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona 

    v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 4681/3 v k.ú. Havířov – město 

    v rozsahu příloh č. 1 a 2 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 134/4ZM/2015 

 



 

Zápis z 4. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 30.03.2015           

135/4ZM/2015 

15:02hod. 

41. Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2014)  

      v rámci  IPRM pro IOP „Zóna  Šumbark II Za Teslou“  
 

 

Předkládá:  Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj  

Zpracoval:  Ing. Ladislav Nedorost, vedoucí oddělení strategického rozvoje  

          Ing. Hana Navrátilová, oddělení strategického rozvoje 

 

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

Roční monitorovací zprávu o postupu realizace  IPRM  za rok 2014 v rámci IPRM pro IOP 

„Zóna  Šumbark II Za Teslou“ dle přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 135/4ZM/2015 

 



 

Zápis z 4. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 30.03.2015           

136/4ZM/2015 

15:03hod. 

42. Dodatek č. 3 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu  

      rozvoje města – Zóna Šumbark II Za  Teslou 
                                                       

 

Předkládá:  Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj  

Zpracoval:  Ing. Ladislav Nedorost, vedoucí oddělení strategického rozvoje  

          Ing. Hana Navrátilová, oddělení strategického rozvoje 

 

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

Dodatek č. 3 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města 

pro zónu Šumbark II Za Teslou dle přílohy 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Dodatku č. 3 

k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro zónu Šumbark II Za 

Teslou  

   

                                                                                                            Z: vedoucí OSR 

                                                                                                            T: duben 2015 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 136/4ZM/2015 

 



 

Zápis z 4. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 30.03.2015           

137/4ZM/2015 

15:03hod. 

43. Roční zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2014) v rámci IPRM  

      pro ROP „Přitažlivé město Havířov“ 
        

 

Předkládá: Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj  

Zpracoval: Ing. Ladislav Nedorost, vedoucí oddělení strategického rozvoje  

                    Mgr. Brigita Kondělková, oddělení strategického rozvoje 

     

Návrh usnesení: 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

Roční zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2014 v rámci IPRM pro ROP „Přitažlivé 

město Havířov“ dle přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 137/4ZM/2015 

 



 

Zápis z 4. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 30.03.2015           

138/4ZM/2015 

15:14hod. 

44. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

      dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 

 

Předkládá:  Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj  

Zpracoval:  Ing. Ladislav Nedorost, vedoucí oddělení strategického rozvoje 

     

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

SR, případně jiných zdrojů ke dni 10.3.2015 dle přílohy 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu, pan zastupitel Martinek.  

 

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

Chtěl bych se zeptat vedení města, jakým způsobem se připravuje na příští programové 

období, které tedy, první výzvy by mohly být už v tomto roce. Jestli existuje nějaký zásobník 

projektů o kterých město uvažuje a jak samozřejmě se vyvíjí situace v rámci měst, která jsou 

sdružená v ITI. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, pan náměstek Bureš.  

 

Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ANO) 

Ve zkráceně, některé projekty jsou v zásobníku a k dalším věcem by se mohl vyjádřit pan 

Basel. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže já poprosím pana vedoucího odboru investiční výstavby Ing. Basela 

 

Ing. Radoslav BASEL, vedoucí odboru investiční výstavby  

Dobrý den pane primátore, vážení zastupitelé, na OIV co se týče teda investičních dotací, tak 

máme v různém stavu připravenosti spoustu investičních akcí, ostatně zastupitelstvo o nich ví, 

protože pravidelně informujeme tím, že tyto akce jsou pod čarou našeho schváleného 

rozpočtu s tím, že, taky mimo jiné teda, s tím, že jsou připravovány další akce ve fázi 

investičních záměrů, které průběžně sbíráme. Následně rozpracováváme dál.  

 

 



 

Zápis z 4. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 30.03.2015           

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji, já jen bych doplnil, že v rámci regionální stálé konference Moravskoslezského 

kraje a řídícího výboru ITI byly schválené poradní zatím orgány. Já jsem se zúčastňoval 

hlasování, kdy jednomyslně zástupci obcí magistrátů jsme tyhlencty skupiny schválili. Jinak 

tak pro zajímavost bych řekl, že objem částek, nebo regionální akční plán Moravskoslezského 

kraje v jednotlivých kategoriích byly přihlášeny za celý kraj tak v dopravě to je za 33 miliard, 

vzdělání a zaměstnanost 20 miliard, životní prostředí 8 miliard, zdravotnictví a sociální služby 

4,7 miliard, podnikání 1,6 miliard, kultura a cestování ruch 1,2 miliard a ostatní zhruba 900 

mil. samozřejmě to jsou všechny projekty v rámci MSK a řídící výbor ITI potom vlastně bude 

vybírat projekty v rámci MSK které budou realizovány. Samozřejmě o průběhu jednání Vás 

budu informovat, s tím, že určitě je to záležitost, která se dotýká nás všech a zásobník 

projektů máme, já sám si myslím, že některé projekty, které tam jsou i s ohledem na alokaci 

prostředků v jednotlivých kapitolách, kdy vidím velký převis a kde my máme taky nějaké 

projekty přihlášené, myslím si, že by bylo dobré potom vytvořit nějakou v rámci celého 

zastupitelstva pracovní skupinu a vybrat ty projekty, na které se zaměříme a kde budeme mít 

největší částku, šanci na čerpání. Pan zastupitel Martinek. 

 

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

Já bych možná požádal, abychom tedy do příštího ZMH obdrželi nějaký přehled, protože 

víme, že nějaký investiční zásobník projektů tady byl vždycky, ale ono je potřeba hledat 

soulad s těmi programy, které budou, s těma výzvama, které budou vyhlášeny. Ono už ty 

obrysy těch výzev prostě existují a ono je potom daleko od provedení nějaké studie, 

zpracování projektové dokumentace, to uběhne ještě spousta času, takže tady právě směřuji, 

protože samozřejmě o ty výzvy se bude soutěžit a bude se soutěžit jak v rámci celé ČR, tak 

v rámci i té integrované teritoriální investice, kdy budeme soutěžit s okolními městy a bude 

záležet na tom, kdo bude jak připraven. Takže tady samozřejmě mířím. Proto, jak říkám  

pokud existuje zásobník, tak je třeba se podívat jaký je soulad s těmi budoucími programy.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Určitě, ono soulad s tím, že bych doplnil, že v poslední, vlastně z poslední schůzky, kterou 

jsme měli říct EURO ITI vyloženě vybere projekty v rámci měst, pro které potom bude 

jednotně hlasovat. V tom je určitá změna. Vím, že tam byl neustále posun zda ten řídící výbor 

rozhodne, či ne. Poslední infromace, že bude rozhodovat přímo ten rozhodující orgán, to 

znamená z těch všech projektů, které budou přihlášeny se vyberou pro jednotlivé města a ty 

budou společně vlastně potom čerpány. Proto určitě souhlasím s tím, protože jsou tam 

přihlášené projekty za Havířov a myslím si, že je tady prostor i s ohledem právě na tu alokaci 

částek, abychom byli připraveni. Já samozřejmě ten materiál zpracuji, a nechám zpracovat, a 

nechám všem zastupitelům poslat, abychom se mohli všichni dohromady vyjádřit, protože je 

to opravdu o rozvoji tohoto města a pokud zaspíme, tak bude špatně. Děkuji, pan náměstek 

Bureš mě chce ještě doplnit? 

 

Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ANO) 

Ještě bych chtěl dodat, že u tohoto bodu je změna v datumu. Správný datum je projednáno 

v radě 18.3.2015. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Osmanczyk. 
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Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já spíš takovou informaci, vzhledem ke svému pracovnímu zařazení a zdravotnímu stavu jsem 

ukončil svoji činnost v radě vlády pro seniory a stárnutí populace a co je důležité, ukončil 

jsem činnost v předsednictvu Svazu měst a obcí, to je Svaz měst a obcí sdružuje přes 8 mil. 

občanů a má důležitou funkci, protože je to povinné připomínkové místo všech zákonů. 

A taky jsem ukončil coby místopředseda statutárních měst Svazu města a obcí a já teda 

opravdu teď veřejně vyzývám, aby se vždy zástupce, já jsem teda doporučil, aby do 

předsednictva atd. doporučili a nanominovali Havířov. Ale to už člověk neovlivní a nebude to 

jednoduché, protože v květnu je sněm, v Olomouci, což jsem taky zařídil, protože Pražáci 

chtěli v Praze, já jsem to chtěl v Ostravě a Ostrava byla drahá, tak je to v Olomouci, tak je to 

aspoň blízko. Je třeba se zúčastňovat všech předsednictev a všech komor statutárních měst. A 

to proč? Protože tam jsou všechny informace, ne jen ohledně těch aglomerací, kterých bylo 

původně 6, ale jedna ta oblast v ČR si vymínila své zařazení a vytvořili další aglomeraci. Co 

je důležité, tak ty peníze, které požadovat Svaz města a obcí a  měly být alokovány do těchto 

projektů, tak už to není pravda a je to hodně, hodně miliard, takže i to co si kraj tady plánuje 

to není pravda a já jsem se zúčastnil v květnu ještě jednání v Čeladné, kde byli všichni 

zástupci, od státního zmocněnce pana Činčaly a viděl jsem tam velkou snahu právě na 

výzkum, vývoj a vysoké školství, což je VŠ BÁŇSKÁ v Ostravě atd., tak to připravovat ty 

projekty, jsem dokonce dosáhl, ale nezní to jako chvála, protože jsem říkal, že vždycky 

hledám pro Havířovany a pro Havířov. Měli jsem dva zástupce v té aglomeraci a Ostravani 

nikoho, to když se dozvěděli, tak samozřejmě byl poprask a to spadlo do toho období, tak tam 

máme jenom jednoho a předpokládám, že minimálně pan náměstek tam bude chodit. Bylo by 

dobré, kdyby tam vždycky tam chodil jeden člověk, aby měl přehled. A opravdu ty znalosti je 

třeba, protože i ten obsah těch projektů není vůbec jednoduchá věc a ať je kdokoliv dneska 

tady vedení města jakékoliv, tak i my bychom měli problém probojovat. Musí se opravdu 

hodně tvrdě bojovat a nenechat se zatlačit do ústraní například Ostravou. Takže děkuju.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, já můžu říct jenom, že souhlasím se vším, co bylo řečeno, protože opravdu ty 

finanční částky, které do toho regionu přijdou se neustále snižují a projektů je mnoho, tak já 

jsem to tady četl, je to mnoho a mnoho desítek miliard a můžu potvrdit že největší jako kdyby 

šance potom je právě v inovaci podnikání, podnikatelská centra, školská oblast, vysoké 

školství i proto chci určitou nějakou pracovní skupinu, abychom ty naše projekty které tam 

jsou přihlášené, případně přehodnotili, protože máme v zásobníku i další a pokud by bylo 

možné ještě něco tam nějakým způsobem včlenit, bylo by určitě dobře, právě do oblasti, kde 

není taková poptávka po těch financích a kde je vysoká pravděpodobnost úspěchu. Pan 

zastupitel Martinek. 

 

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

Já jsem na to upozornil zejména proto, že už 5.3.2015 jsme na zastupitelstvu kraje schvalovali 

přípravu realizace projektů pro příští programovací období ve všech oblastech. To znamená 

školství, zdravotnictví, sociál, doprava, životní prostředí. Takže proto jenom to tady zmiňuju.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji. Tak do rozpravy se už nikdo nehlásí, takže já končím rozpravu, a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

 



 

Zápis z 4. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 30.03.2015           

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 138/4ZM/2015 
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Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 30.03.2015           

139/4ZM/2015 

15:15hod. 

45.  „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“ – zrušení schválených  

       zadávacích podmínek 
  

 

Předkládá:  Ing. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj  

Zpracoval:  Ing. Radoslav Basel, vedoucí odboru investiční výstavby  

                     Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OIV  

                   Zdeněk Konečný, referent oddělení přípravy a realizace investic OIV 

   

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení ZMH čís. 1141/25ZM/2014 ze dne 7.4.2014 o schválení odůvodnění a zajištění 

financování podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“  

(číslo stavby 13058) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            40 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 139/4ZM/2015 
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140/4ZM/2015 

15:24hod. 

46. OŘ/18/OIV/13 „Dopravní terminál Havířov“ – rozhodnutí o zrušení  

      zadávacího řízení   
 

 

Předkládá: Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj  

Zpracoval: Ing. Radoslav Basel, vedoucí odboru investiční výstavby  

          Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OIV  

        Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení přípravy a realizace investic OIV 
 

Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo města Havířova 
 

s c h v a  l u j e 
 
uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o spolupráci č. 449/OIV/2012 mezi Českými drahami, 
a.s. a statutárním městem Havířov  
 

p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dohody o ukončení Smlouvy o      
spolupráci č. 449/OIV/2012  
  

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Otevírám rozpravu k tomuto bodu, nikdo se nehlásí do rozpravy, takže já rozpravu končím…. 
(mimo mikrofon se někdo hlásil o slovo) 
Ano, dobře, takže se nám představte rovnou do mikrofonu, dávám vám slovo, prosím. 
 
 
Jan SZTURC, občan Havířova 
………………………………… 
Takže vážený pane primátore, Jan Szturc, mě znáte, trošku. Vážený pane primátore, vážení 
zastupitelé. Dovoluji si vystoupit jako občan města, jemuž není osud Havířova lhostejný. 
Vzhledem k tomu, že obyvatelům města nejsou v souvislosti s aktuálními záměry magistrátu 
poskytovány žádné informace o dalším jeho postupu ve  věci dopravního terminálu, a ne jen 
toho, respektive demolice nádražní budovy, dovoluji se zeptat, za sebe i za ně, touto cestou. 
Nemyslete si, že jsem nějaký aktivista, jen obyvatel města, kterému přestal být jedno laxní 
věcný přístup aparatčíků z hradu velkého Pavky Korčagina, vůči plepsu v podhradí. Pokud 
představitelé města a jeho činných odborů nadále uvažují o rekonstrukci podjezdu na 
Šumbark, jak dříve uvedli, jako o správné variantě, jak vylepšit spojení na tuto městskou část 
a zkvalitnit tak život tamějších obyvatel, pak se domnívám, že se ubírá zcela nesprávnou 
cestou. Tento podjezd a tuto obcházku lidé nepoužívají dobrovolně, ale z donucení. Pozlatit 
mnohamilionovými prostředky záležitost s mizivým přínosem považuji za holý nesmysl a 
mrhání penězi obyvatelů města. Jediné správné řešení je prodloužit tunel, tedy podchod 
k nástupištím, až na Šumbark. Proražením stávajícího podchodu vznikne rovněž rychlý 
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přístup na šumbarskou stranu kolejiště, kde je spoustu volného prostou pro realizaci 
parkoviště, popř. využití toho stávajícího u supermarketu LIDL.   
Vzdálenost nutná k proražení by mohla být i kratší než se zdá. Líbil se mi návrh sdružení 
Dolu Architektury (jehož nejsem ovšem členem), který představili na jedné z četných diskusí, 
jichž se takřka nikdo z Vás neúčastní. Vytrhat část dnes již nepotřebného předimenzovaného 
kolejiště, jelikož nákladní přepravě slouží dnes jediná vlečka (kontejnerovému překladišti na 
Šumbarku) z původních 4 (nefungují pro Mlýny Šenov, Důl Dukla, Důl Jůlius Fučík.) Pak by 
již nedaleko za nástupišti mohl onen podchod vyústit na povrch. Na jednom, ne-li snad 
jediném setkání zástupců města s představiteli a sympatizanty sdružení Dolu architektury 
v prostorách nádražní haly, se pan Ing. Basel vyjádřil, že České dráhy si údajně řekly za 
výluku s tím spojenou o cca 30 mil. Kč. Netroufám si říci nakolik je ona částka opodstatněná 
či dokonce ona informace pravdivá a s jak dlouhým podchodem by se přitom počítalo, ale 
mám za to, že toto by lidé ze Šumbarku ocenili nejvíce, ať už by bylo nádraží jakékoliv. 
SŽDC údajně plánuje rekonstrukci kolejiště v letech 2020-2030. Doporučuji tedy prostředky 
vyčleněné na rekonstrukci šumbarského podjezdu odložit na tuto dobu, případně využít 
hospodárně a efektivně jinde a poté je spolu s ČD nebo se SŽDC spoluinvestovat do 
podchodu. Jedině tak totiž alespoň částečně napravíte urbanistickou chybu jež vznikla před 
60-ti lety, při zrodu města. Přiblížíte Šumbark městu a uberete mu punc jakéhosi ghetta. 
Vznikne přirozené korzo, kudy si lidé budou zkracovat cestu na Šumbark a vznikne i kupní 
síla, jež umožní efektivně naplnit a uživit jakékoliv zařízení, jež by ve stávající nádražní hale 
mohlo vzniknout. Např. si dokážu představit velmi oblíbenou restauraci stylu Výtopna, 
s železniční tématikou, kde jsou hosté obsluhováni modelovou železnicí. Za takovým místem 
s geniem loci by jistě rádi jezdili obyvatelé nejen našeho města. Stávající chodník 
v šumbarském podjezdu by mohl, (pardon dokončím) by mohl být ve směru ze Šumbarku 
přeměněn na cyklostezku, jelikož tam rapidně ubude chodců využívajících obcházku. Těm by 
byl vyhrazen chodník v opačném směru komunikace. Proti revitalizaci přednádražního 
prostoru nic nemám a vítám jej. Ať si město onu plachtu napne. Na dvacet let, než pod 
mechem shnije. Pokud se ovšem představa města (resp. ČD) smrskne jen na tento prvek 
(spolu s adaptací administrativní budovy) a měla-li být ona stávající budova nádražní haly, 
která může sloužit ještě nejméně 50 let, jediná důstojná pro město s téměř 80 000 obyvateli, 
zdemolována, pak v onom stanu vidím jen jakýsi symbol bezdomovectví. Bezdomovectví 
vykořeněných lidí, kteří sem před lety přišli za prací z mnoha koutů naší republiky i 
z blízkého pohraničí a necítí k tomuto místu takový srdečný vztah, jež se jinde buduje po 
mnoho generací. Jak si mohou ti, co zde vyrostli v několika málo desetiletích, začít tento 
vztah osvojovat, když to, na čem Havířov povstal a co jej definuje (Sorela a Brusel) si město 
nechá (ba dokonce samo chce!) zbourat! Nemohla Vám uniknout hluboká nespokojenost 
občanů s výsledkem, jakým dopadlo autobusové nádraží. Za štědré dotace veřejných 
prostředků občanů se vybudovalo neveřejné zařízení soukromé firmy, jež neposkytuje 
cestujícím standard, jakého se jim stávalo již před 40-ti lety v době nezanedbané údržby jejího 
předchůdce. Plánovanou demolici obou nádraží považuji za jakýsi dozvuk nechutné 
normalizace 70. let, která potírala vše, co symbolizovala „obrozenecká“ 60. léta 20 století. 
Odvolávat se na to, že budova nádraží patří (nyní) Českým drahám a město v tom nemůže 
učinit žádné kroky, mi přijde slabošské až alibistické. Cestující, jež vystoupí v Havířově, jej 
vnímají především jako vizitku města, nikoliv Českých drah. Mám za to, že město, které o to 
stojím, má dostatečné páky nato, aby donutilo vlastníka budovy se o ní starat, resp. Aby 
splnilo své  dřívější sliby a prohlášení, že jemu o zbourání vlastně nejde. Rovněž se mi nelíbí, 
že město dosud nezveřejnilo žádné, natož korektní a férové, srovnání kladů a záporů 
zachování či demolice oné budovy vlakového nádraží. Jak si lidé mohou udělat obrázek toho 
co je správné, když tuto věc magistrát zatajuje? Nebo snad toto stonání sám nemá? Taktéž 
vidím zvláštní rovnítko mezi oběma snahami o demolici. Mašinerie na demolici nádraží se 
rozběhly hned poté, co autoři, architekti Hrejsemnou a Hrtl zemřeli v letech 2010 resp. 2012. 
Věřím, že tyto a mnohé další otázky nám brzo odpoví současné „nové“ vedení města, zvláště 
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představitelé třeba strany ANO, jež se holedbalo ve volebním programu zamezením plýtvání 
našich peněz. Děkuji za Váš čas.  
 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Také děkuji, chce reagovat pan náměstek Bureš.  
 
Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ANO) 
Vidím pane Szturc, že jste měl dost času, aby jste si připravil tento projev. A já vám úplně 
krátce na to odpovím. My jako město musíme vycházet z peněz, které máme a z peněz, které 
máme můžeme dělat třebas přednádraží a podobně. Ono se dobře kritizuje, kritizoval jste 
předešlou vládu tady abych řekl a teď zase kritizujete už dopředu nás a vkládáte do úst, že my 
chceme něco bourat. Já tohle nechci slyšet. My jsme nikdy neřekli, že chceme bourat budovu. 
My v současné době připravujeme studii a potom i možná vlastně projekt, který bude 
postavený na přednádraží, které nám patří. S pozemky, které k tomu potřebujeme v současné 
době i kupujeme. To znamená pozemek vlevo za budovou ČD, kde jsou ubytováni bývalí 
zaměstnanci. Takže, k tomu ještě Vám dodám, že připravujeme, nebo už jsme připravili 
pracovní skupinu, která se bude vyjadřovat, jak by to mělo vypadat a  budeme to i vyvěšovat 
na naše stránky, lidi se budou moct vyjádřit. Takže nerad bych viděl takové, nebo vy máte 
právo, mně se to nelíbí. Kritizovat se dobře kritizuje, sednout si doma a tři týdny si 
připravovat nějaký projev, to dovedu aji já. Děkuji.  
 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Děkuji. Poprosil bych ať tady, pokud někdo chce se přihlásit, má možnost se přihlásit do 
diskuse a poprosil bych, abychom se vyvarovali nějakých projevů. Do rozpravy se už nikdo 
nehlásí, takže já rozpravu končím a dávám hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            24 
Proti:                         14 
Zdržel se:                 1 
Nehlasoval:              2 
Omluveni:   2       
Přítomno celkem 41 členů 
 
Přijaté usnesení: 
                                                                           Viz výše návrh usn.č. 140/4ZM/2015 
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141/4ZM/2015 

15:43hod. 

47. Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby  

      na rok 2015 po rozpočtových úpravách č. II 
  

 

Předkládá:  Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj  

Zpracoval:  Ing. Radoslav Basel, vedoucí odboru investiční výstavby  

                     Ing. Miloš Klimeš, vedoucí oddělení podpory investic OIV  

          Andrea Němcová, referent oddělení podpory investic OIV 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2015 po RU II dle Přílohy č. 1  

2. seznam akcí realizovatelných v případě uvolnění finančních prostředků schváleného  

    rozpočtu OIV na rok 2015 po RU II dle Přílohy č. 2 

 

 

                                                                                     

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu, technická pan zastupitel Plawny.  

 

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

Já bych porosil za klub KDU 15 min. přestávku 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, respektuji, vyhlašuji 15 minutovou přestávku.  

 

 

 

PŘESTÁVKA 

 
15 min. 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

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

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 141/4ZM/2015 
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142/4ZM/2015 

15:44hod. 

48. Poskytnutí  dotace  základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s.,  

      Havířov z Fondu životního prostředí  
             

 

Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval:  Ing. Jana Návratová, vedoucí odboru životního prostředí 

   

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s.,  Havířov, IČ  63 73 02 35,  

ve výši 57 500,- Kč na léčení včelstev a rozvoj  včelařství,  a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 142/4ZM/2015 
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143/4ZM/2015 

15:45hod. 

49. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému  

      shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  

      komunálních odpadů  
 

 

Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, náměstek pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval:  Ing. Jiřina Zvěřinská, vedoucí organizačního odboru  

                     Ing. Hana Bauerová, vedoucí oddělení správy poplatků 

     

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v y d á v á  

 

obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění přílohy č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 143/4ZM/2015 
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144/4ZM/2015 

15:46hod. 

50. „Měření rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická a Těšínská“  

      – předběžné oznámení veřejné zakázky a zajištění budoucího  

      financování  
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb  

         Bc. Alena Kleinbauerová, referent odboru právních služeb  

                    Ing. Bohuslav Muras, ředitel Městské policie Havířov  

                    Ing. Jiří Revenda, vedoucí odboru komunálních služeb 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. záměr zahájení otevřeného zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky 

„Měření rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická a Těšínská“ 

2. zveřejnění předběžného oznámení této veřejné zakázky, vč. odůvodnění její účelnosti, ve 

znění přílohy č. 1 

 

u k l á d á 

 

v souvislosti se zajištěním realizace veřejné zakázky na dodávky „Měření rychlosti vozidel na 

komunikacích Dělnická a Těšínská“ Městské policii Havířov (OJ 12) zapracovat do návrhu 

rozpočtu výdajů v roce 2016 a v následujících letech částku odpovídající ceně uvedené ve 

smlouvě uzavřené na realizaci předmětné veřejné zakázky 

 

Z: ředitel MP 

T: 9/2015 
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Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 144/4ZM/2015 
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145/4ZM/2015 

15:47hod. 

51. Roman Milo – prominutí pohledávky s příslušenstvím  
 

 

Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb  

                    Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

prominutí úroků z prodlení ve výši 8% z částky 114.240 Kč od 20.4.2001 do zaplacení,  

 

n e s c h v a l u j e  

 

prominutí zůstatku pohledávky ve výši 9 420 Kč, nákladů soudního nalézacího řízení ve výši 

4.570 Kč a nákladů soudního výkonu rozhodnutí ve výši 2 290 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 145/4ZM/2015 
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146/4ZM/2015 

15:48hod. 

52. Stížnosti p. Tomáše Rejče na primátory města a blíže neurčené členy  

      zastupitelstva města 
      

        

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

         JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb 

          

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. stížnost pana Tomáše Rejče ze dne 12.1.2015 (příloha č. 1) na nesprávný postup bývalého     

    primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka při zpracování návrhu pořadu jednání    

    ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova konaného dne 7.11.2014, do kterého  

    nezařadil stížnost pana Tomáše Rejče ze dne 31.10.2014 (příloha č. 2)  

2. stížnost pana Tomáše Rejče ze dne 2.2.2015 (příloha č. 3) na nesprávný postup primátora  

     města Bc. Daniela Pawlase, když podání pana Tomáše Rejče ze dne 12.12.2014  

     (příloha č. 4) nepředložil k projednání na 5. schůzi Rady města Havířova dne 17.12.2014 

3. podání p. Tomáše Rejče ze dne 5.3.2015 (příloha č.5) poukazující na „nezákonné excesy v  

    havířovské veřejné správě“ a stížnost na nesprávný postup blíže neurčených členů ZMH,  

    kteří „nepoukázali na nekalé praktiky“  

 

k o n s t a t u j e 

  

1. že v napadeném postupu bývalého primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka  

    a v napadeném postupu primátora města Bc. Daniela Pawlase neshledalo pochybení 

2. že v budoucnu Zastupitelstvo města Havířova nebude projednávat stížnosti na nesprávný  

    postup bývalého primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka 

p o v ě ř u j e 
 

náměstka primátora Ing. Eduarda Heczka podpisem odpovědi ve znění dle Přílohy č. 6 
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Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 146/4ZM/2015 
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147/4ZM/2015 

16:11hod. 

53. Členství Statutárního města Havířov ve Svazku měst a obcí okresu  

      Karviná (SMOOK)  
 

 

Předkládá: Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

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

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přistoupení města Havířova ke Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ 75066611 

 

p o v ě ř u j e  

 

primátora města podpisem dodatku smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a stanov 

svazku  

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu, pan zastupitel Osmanczyk. Ano, takže pan zastupitel 

Polak. 

 

Miroslav POLAK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den pane primátore, vážení kolegové, kolegyně. Já bych se chtěl zmínit trošku 

k minulosti tomuto svazku, protože jsme v tomto svazku byli od roku 2006 a vystoupili jsem 

z něho v roce 2013. Jestli si to spočítáme je to nějakých 250 tis. Ročně, takže do tohoto 

svazku jsme vložili 2 miliony korun a myslím si, že rozhodnutí zastupitelstva v rove 2013 

bylo správné, protože jsme z tohoto svazku myslím si nezískali žádné nebo jestli pan 

náměstek mi řekne nějakou výhodu, nebo že jsme z toho něco preferovali a měli jsme z toho 

něco, tak bych pochopil, že v současné době se chceme do toho svazku vrátit. Věřím, že ten 

svazek se taky trošičku mění a že možná, já neříkám že, protože to je hezký napsáno, ale já 

v tento svazek důvěru nemám a zvažoval bych jestli se do toho svazku vracet zpátky, nebo ne. 

Protože za pět let zjistíme, že opět jsme do toho, nebo za období, které zde budeme čtyř 

let,dáme do toho svazku opět milion korun a obávám se, že to přínos nebude mít. Já bych 

chtěl slyšet vyjádření pana náměstka, ono je to hezky napsáno, ty akce jsou tam krásně 

popsány, jak se připravujou projekty, já jsem ještě žádný projekt neviděl a přínos tohoto 

svazku myslím si, že pro nás nebyl žádný. Děkuju.  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, takže poprosím o reakci pana náměstka Heczka.  

 

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

Já bych tu odpověď rozdělil na dvě části. Na to co bylo a na to, proč chceme vstoupit a co by 

mohlo být. Ne co bude, ale co by mohlo být. Ta první část, proč jsme vystoupili a nebo to 

zdůvodnění, že jsme z toho svazku nic neměli, pokud se týká o materiální hodnoty, jestli 

z toho něco bylo, tak vždycky existuje odpověď, pokud nic nechcete, nic nemůžete dostat. To 

je znamená, pokud z obce, kterých je celkem 15 v tom svazku se domluví a budou dělat 

nějakou společnou akci a Havířov se k tomu nepřipojí, buď z toho důvodu, že nemá zájem o 

tuto akci anebo, že ta akce jde mimo území Havířova, tak se samozřejmě Havířov k tomu 

nepřipojil a z toho nic nemá. Ty jiné obce, které jsou, nebo byly aktivnější, tak třebas mohu 

říci, že vybudovaly, nebo ještě v podstatě dokončují cyklostezku podél Olše a to od Bohumína 

až po Chotěbuz. To jsou ty obce, které leží na této trase a právě měly zájem o to, aby to 

vybudovaly a byla dotována z převážné části, možná z 90% právě z toho titulu, nebo 

z možnosti čerpání evropských dotací a samozřejmě Havířov se do této akce nezúčastnil, 

protože tato cyklotrasa šla mimo Havířov. Druhá rovina je v tom, že to není ta materiální 

otázka, ale ta otázka jakoby společných postupů a zájmů v legislativě, v přípravě zákonů a 

v koordinaci činnosti těchto obcí v tomto svazku. Některé věci jsou v podstatě diskutovány na 

jednotlivých těch členských schůzích, nebo jak se to přesně jmenuje nevím, a koordinovány 

tak, aby ty obce postupovaly v souladu s jednotným názorem. Osobně v minulosti jsem byl i 

přítomen jednání v senátu, kdy jsme zastupovali svazek měst a obcí co se týče rozšiřování 

těžby OKD a ovlivnění životního prostředí. To je ta první část. to je ta historická, proč třebas 

jsme z toho vystoupili, že jsme z toho neměli patřičný přínos. Rozdělil bych to na tu finanční, 

tam skutečně toho nebylo nějak moc a na tu druhou, to je ta legislativní, tam samozřejmě jsme 

působili a přenášeli své názory. Ta druhá, budoucnost proč chceme obnovit nebo přistoupit do 

tohoto svazku, je zejména v tom, že svazek měst a obcí okresu Karviná je zakládajícím 

členem regionálního sdružení územní spolupráce Těšínské Slezsko. My jsme v minulosti 

realizovali nebo v minulém plánovacím období některé společné akce s našimi partnerskými 

městy, to je Karviná, nebo s partnerským městem Jastrzembie Zdroj, ale v té spolupráci i 

s městem Karvinou. A připravili jsme celkem asi 7 společných projektů, které se v minulosti 

realizovaly, nebyly nějak finančně náročné, byly to tzv. měkké projekty, kdy jeden projekt 

mohl být financován z této položky té přeshraniční spolupráce do výš 30 tis Eur. Jeden z těch 

výsledků kromě těch setkání odborníků nebo odborových, nemyslím teďko odborové hnutí, 

ale oborových možností setkávání předsedů nebo činovníků různých spolků nebo sdružení 

nebo oblastí kultury, sportu, bezpečnosti občanů atd. ty proběhly a byly v některých případech 

i motivací v podání dalších žádostí  o přeshraniční spolupráci. Jedním z těch příkladů 

hmotných je třeba říct je stálá expozice Hornické historie města Havířova, kterou jsme 

realizovali společně i s Jastrzembie Zdroj. A do budoucna je zde šance spolupracovat s městy 

Jastrzembie Zdroj a Karviná v nových projektech, které už jsou rozděleny na dva tipy. Jeden 

je ten investiční, který může být dotován až do výš 5-ti milionů Eur. V přepočtu na Kč. Při 

současném kurzu to je kolem 130 mil korun. A nebo zase i v měkkých projektech, to bude 

opět do těch 30 tis. Eur. To co máme připraveno a o čem už dneska intenzivně jednáme a to je 

i odpověď na dotaz pana Martinka, který se ptal, jestli máme už nějaký zásobník nějakých 

společných, nebo nějakých projektů pro příští plánovací období, tak to je jeden z těch 

zásobníků, který máme připraven a to je revitalizace lesoparku STROMOVKA, který bychom 

chtěli realizovat jako první v letech 2015-2016, dalším velkým projektem je pracovně 

nazvaný park sponzorů, je to lokalita pod okresním soudem směrem k základní škole K. 

Světlé. To údolí včetně toho lesoparku, který je pod Merkurem. To je opět obrovská akce, 

která by žádala vysoké finanční náklady a tu bysme chtěli realizovat v období 2018-2019. No 
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a rovněž v příštím roce by to už nebylo takto rozsáhlé, investiční náklady by to nebyly a je to 

příprava multifunkčního hřiště, nebo cvičiště pro dobrovolné hasiče jak ze Životic, tak ze 

Šumbarku, z města, tak samozřejmě i pro MP a to by bylo v lokalitě Životic, za požární 

zbrojnicí, kterou jsme nedávno rekonstruovali. Počítáme rovněž i s dalším rozšířením stálé 

expozice HORNICKÉHO MUZEA   o místnosti, které zůstaly nevyužity v tom objektu 

společenského domu nebo tam kde byla kdysi v prvním patře mototechna. Jestli si pamatujete 

pak tam byla i prodejna jízdních kol. tyto prostory jsou nevyužité, daly by se využít právě pro 

rozšíření této expozice. A právě proto, že SMOOK je členem, jako kolektivním členem, 

euroregionu Těšínské Slezsko a tam je rozhodující místo které bude rozhodovat o přidělení 

dotací. Z toho důvodu vidíme ten přínos našeho členství ve SMOOKu, že jako kolektivní člen 

euroregionu Těšínské Slezsko budeme mít snadnější přístup  k získávání dotací v rámci 

přeshraniční spolupráce.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji panu náměstkovi za odpověď a hlásí se ještě pan zastupitel Osmanczyk. 

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak já si myslím, že při tom hlasování ukážete jak to myslíte vážně pro občany Havířova. 

Řeknu proč. To že jsme vystoupili ze SMOOKu nejen my, ale i naši předchůdci, protože 

opakovaný vstup byl 1.1.2008 přesně. A vydrželi jsme tam do roku 2013. Proč se vystoupilo. 

Snaha a po celou dobu byl jeden jediný projekt ve SMOOKu a to bylo vybudování zmíněné 

cyklostezky. Do dneška mají problémy. Problémy majetkové, technické, se značkama atd. oni 

by vám do jiného projektu nešli. To co tu bylo řečeno, Stromovka, v Životicích nebo na 

Podlesí – Park sponzorů, do toho nikdy nepůjdou protože se jich to vůbec netýká. To, že jsme 

se k tomu nepřihlásili je logické. Nás přece nezajímá, co se buduje v Bohumíně, v Dolní 

Lutyni, v Českém Těšíně apod. To byly důvody, proč jsme vstoupili někde. K tomu se 

dostanu. Takže to nebyly ty důvody, že byla nějaká šance něco získat. Nebyla šance. Žáden 

jiný projekt tam nebyl, všechno a já jsem se zúčastňoval pravidelně těchto jednání, se točilo 

jenom kolem té cyklostezky. Nic jiného. Za celou dobu jsme nedostali ani korunu. Ty 

projekty, které jsou zmiňovány v materiálu, který jste dostali, to jsou projekty, které vyvolala 

Polská strana z Jastrzembie Zdroje, tam byl takový šikovný pán, který v tomto oboru dělal, 

jestli ještě dělá nevím, protože tam se taky změnilo vedení úplně, a ten to zabezpečil. To bylo 

na základě partnerských měst. Jastrzembie Zdroj, Havířov, Karviná. Tam jiná obec není. 

Nemělo to nic společného se Svazem měst a obcí, protože vím, že se to tam neprojednávalo. 

Takže to nebyl projekt Svazu měst a obcí. To je další vysvětlení. Proč jsme vstoupili nebo 

ukončili členství tam a jinak od 1.1.20108 byl poplatek 4,5 Kč. Dneska na SMOOKu je 

myslím 3 Kč. To šlo dolů. Při tom počtu lidí v roce 2008 a dneska je to trošku taky rozdíl. 

Každý si to může spočítat.  Proč jsme vstoupili do Mikroregionu Žermanická a Těrlická 

přehrada. To je deset obcí kolem Havířova a dvě přehrady, které jsou tady. Vstoupili jsem tam 

proto a nebyl skoro žáden problém až na malé výjimky, spíš jako osobního rázu, soukromého 

rázu, které se ale mé osoby netýkaly, proto abychom zabezpečili rozvoj této lokality, která se 

bezprostředně dotýká Havířova, aby se zvýšila i zaměstnanost, proto jsme se zapojili i do 

projektu meziobecní spolupráce, kterou vyhlásil celoplošně Svaz měst a obcí. A na to je přes 

600 mil. Kč. V tuto chvíli nebo tyto měsíce končí. Můžu pokračovat v třech minutách 

dalších? Děkuju. A tam jsme si zvolili čtyři oblasti, to je oblast školství, kde pan Šimek dělá 

odpadové hospodářství, sociální a vybrali jsme si potom volné téma, to je cestovní ruch. Proč? 

Protože jak jinak přilákat lidi a zvýšit tím i zaměstnanost, než v cestovním ruchu. Máme tady 

dvě přehrady atd. vím, že nejsou řešeny problémy v sociální oblasti na těch vesnicích, 

ubytování těch, kteří mají zdravotní problémy, ve školství, v odpadovém hospodářství, atd.  
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SMOOK nám za celou dobu nepřispěl ani na region tour. Mikroregion Žermanická a Těrlická 

přehrada první ročník 100 tis. druhý ročník 100 tis. a přímo se tam zapojili. byli jsme tam 

spolu s panem primátorem a byli tam i zástupci je tam už nová předsedkyně, paní Pohludková 

z Horních Bludovic atd. takže tady jsou velké pole působnosti a to není jenom cyklostezka na 

Žermanickou a Těrlickou přehradu, to není cyklostezka kolem Žermanické přehrady, to jsou i 

další projekty. V současnosti se areál Žermanic prodává, je to na zváženou. Jak se zapojí tento 

mikroregion, ale podmínkou je, že tam musí někdo chodit. A musí tam chodit jedna osoba. 

Jestliže to bude náměstek, tak tam musí chodit, nemůžete vynechat. Já jsem nevynechal jediné 

jednání a přinášelo to výsledky. A věřte tomu, že to zajímá zdejší lidi. a tady je šance vytvořit 

pracovní místa, proto jsem připravil taky konferenci, která by měla být v listopadu a 

vzhledem k událostem byla až v únoru, myslím pan primátor tam měl i úvodní slovo, v kině 

Centrum, k cestovnímu ruchu, kde byli pozváni podnikatelé z oboru cestovního ruchu, 

studenti, kteří měli práci na téma cestovní ruch, majitelé restaurací i hotelů, ubytovacích 

zařízení tak, aby nebyla duplicita, ale spíš kvalita, aby se domluvili, ta konference by měla 

pokračovat dál ve smyslu toho projektu. Takže nevidím logiku proč dávat peníze někde. A na 

závěr jedna věc. Já vím, že tu je Těšínské Slezsko, ale mě nezajímá Český Těšín z hlediska 

tohoto. Za mnou ten dotyčný starší pán, který už údajně měl odejít byl. A víte co chtěl? Chtěl 

peníze, protože mu docházelo. Docházely mu dotace, tak chtěl aby Havířov se přihlásil a tím 

pádem měl na fungování. Já jsem to odmítl. Logicky. Protože zaprvé jsem hospodář a myslím 

na Havířovany. Takže to jen takové. To, že Těšínské Slezsko nebo SMOOK je členem, ale 

vždyť mikroregion Žermanická a Těrlická přehrada je členem euroregionu, kde jsou Češi, 

Poláci a Slováci. A na Slovensko nemáme daleko. Takže ukažte, jaký máte vztah k Havířovu 

a k občanům Havířova. Já doporučuji, aby se to raději odložilo a když, tak ať se rozvinou 

diskuse za přítomnosti zástupců SMOOKu, za přítomnosti vedení Mikroregionu Žermanické a 

Těrlické přehrady a za přítomnosti ještě vybraných ještě koho vy určíte. A pak budete mít 

čisté svědomí. Děkuji.   

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, takže já registruji, že je tady návrh na odložení tohoto materiálu. Do rozpravy se .. a 

technická pan náměstek Vachtarčík.  

 

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

Prosím o pětiminutovou přestávku za Hnutí pro Havířov. Děkuji 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, vyhlašuji pětiminutovou přestávku.  

 

 

PŘESTÁVKA 

 
10 min. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže budeme pokračovat v našem jednání. Máme otevřenou rozpravu k bodu číslo 53. Takže 

do rozpravy se už nikdo nehlásí, takže já ji končím a je tady návrh pana zastupitele 

Osmanczyka odložit tento materiál. Takže budeme hlasovat o odložení.  
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Hlasování o odložení materiálu: 
Pro:                           16 

Proti:                         18 

Zdržel se:                 7 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

A teď budeme hlasovat o původním návrhu usnesení 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            25 

Proti:                          10 

Zdržel se:                 6 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 147/4ZM/2015 
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54. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 
            

           

Předkládá:   Bc. Marek PLAWNY, předseda KV ZMH  

Zpracoval:   Bc. Marek Plawny, předseda KV ZMH  

                      Bc. Monika Krpelíková, tajemnice KV ZMH     

     

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. zápisy ze schůzí Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova  

    dle Přílohy č.1a, b  

 

2. zprávy o provedených kontrolách dle předložených protokolů v Příloze č.2a, b 

 

3. zprávy o provedených kontrolách plnění usnesení dle Přílohy č. 3a, b, c, d  

 

za období leden – březen 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení.  

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 148/4ZM/2015 
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55. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí 
 

 

Předkládá:  Bc. Daniel PAWLAS, primátor města         

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník MMH 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s t a n o v í 

 

s účinností od 1.4. 2015 

 

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

- za výkon funkce člena Rady města Havířova ve výši 4.730,- Kč/měsíc a příplatek 

podle počtu obyvatel ve výši 683,- Kč/měsíc tj. celkem 5.413,- Kč/měsíc, 

- za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva města Havířova nebo předsedy 

komise Rady města Havířova ve výši 3.384,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu 

obyvatel ve výši 683,- Kč/měsíc tj. celkem 4.067,- Kč/měsíc, 

- za výkon funkce předsedy zvláštního orgánu zřízeného primátorem města podle 

zvláštních právních předpisů ve výši 5.996,- Kč/měsíc, 

- za výkon funkce člena Zastupitelstva města Havířova ve výši 1.159,- Kč/měsíc a 

dále příplatek podle počtu obyvatel, ve výši 683,- Kč/měsíc, tj. celkem 1.842,- 

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) odměna za výkon funkce podle odst. 1) a 2) tohoto usnesení náleží ode dne jmenování  

    nebo zvolení do funkce. 
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Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení.  

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 149/4ZM/2015 
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56. Informativní zpráva o činnosti vedení města 

 

 

Předkládá: Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Zpracoval: Bc. Daniel Pawlas, primátor města   

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

                    Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj  

                    Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj   

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova  

za období od  15.1.2015 – 18.3.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení.  

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 150/4ZM/2015 
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57. Jednací řád Zastupitelstva města Havířova   
           

 

Předkládá: Bc. Daniel PAWLAS, primátor města  

Zpracoval: Ing. Milan Menšík, tajemník MMH  

                    JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

 

Jednací řád Zastupitelstva města Havířova s účinností od  30.3.2015 ve znění dle přílohy č. 2  

 

 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu, hlásí se paní zastupitelka Halíková. 

 

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

Vážené kolegyně, kolegové. Důležitou součástí jednání našeho zastupitelstva tím pádem i 

jednacího řádu jsou interpelace, ať už  nás, jako členů ZMH, tak i přítomných občanů. Já 

samozřejmě respektuji a kvituji to, že u bodu programu, které občany speciálně zajímají jsou 

tomuto jednání přítomni a hlásí se přímo k jednotlivým bodům programu. Přesto ale naše 

občany jak jsme svědky na téměř každém zasedání zastupitelstva trápí některé věci, které 

nejsou sto vyřídit s jednotlivými příslušnými odbornými pracovníky na magistrátu, nebo i 

volenými funkcionáři nebo prostě jenom mají pocit, že je potřeba, aby svůj návrh nebo 

problém přednesli přímo na jednání zastupitelstva. V současné době máme v jednacím řádu 

vystoupení občanů jako jejich interpelaci zařazeno na konec jednání ZMH. Naše jednání mívá 

různou délku a já se domnívám, že bychom měli bát k našim spoluobčanům vstřícnější a 

stanovit pevněji dobu, kdy budou tyto interpelace zařazeny. Nedá se pravděpodobně určit 

přesná hodina. Že by to bylo ve 12 nebo v 18 hodin, protože, přestože zpravidla naše 

zastupitelstvo začíná ve 13 hodin nemusí tomu tak být vždy. proto chci navrhnout, abychom 

jednací řád upravili v tom smyslu, že 2 hodiny po zahájení ZMH budou zařazeny interpelace. 

Všechno ostatní tak, jak máme doposud v jednacím řádu a jak ukazuje naše praxe jejich délka 

trvání jednu hodinu by podle mého názoru mohly zůstat. Takže si dovoluji navrhnout úpravu 

v našem Jednacím řádu a sice ve článku 6, bodě 4, místo textu „nakonec schváleného 

programu“ zařadit text „…dvě hodiny po zahájení ZMH…“. Všechno ostatní by v tomto bodu 

zůstalo tak, jak je a odpovídá  to tedy tomu zdůvodnění, které jsem přednesla. Předám pane 

primátore pro zápis ke stolku zapisovatelek. Děkuji za pozornost.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Také děkuji, Pan zastupitel Martinek.  
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Ing. Jiří MARTINEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

My souhlasíme s jednacím řádem jak byl takto předložen zastupitelům. Pouze bych chtěl 

vysvětlení u přílohy č. 2, co je jakoby smyslem té změny, že tedy zastupitel který ohlásí střet 

zájmů může tedy účastnit se rozpravy a hlasovat, dříve tedy bylo hlasováno o vyloučení 

z rozpravy jestli tedy zastupitelé potom v tom hlasování sami posoudí, jestli ten jeho střet 

zájmů je velký nebo malý. Jestli teda možná můžeme dostat vysvětlení k tomu.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji. Takže já poprosím pana tajemníka.  

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník Magistrátu města Havířova  

Dobrý den, tato úprava vychází z novelizace zákona o obcích, která prostě předpokládá 

pouze, že ten člen prostě ten svůj střet zájmů oznámí. Nic víc. Jo, ta úprava o tom, že  

zastupitelstvo potom hlasovalo o tom, zdali ten střet nastal či nikoli, prostě již tam není, takže 

zastupitel se běžně účastní, může se účastnit dále vystupování, hlasovat podle své vůle. Pokud 

tedy jako se nebude cítit příliš mnoho podjat.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, do rozpravy se už nikdo nehlásí tak já rozpravu končím a dávám hlasovat o návrhu 

usnesení s doplněním tak, jak navrhla paní zastupitelka doktorka Halíková a poprosil bych, 

jestli by šlo na obrazovku. Ano, interpelace se zařazují dvě hodiny po zahájení ZMH… 

zbytek Jednacího řádu zůstává tak, jak je v této podobě budeme hlasovat jako o celku.  

 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

                                                                           Viz výše návrh usn.č. 151/4ZM/2015 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Je tady bod č. 58 interpelace a vystoupení občanů. Pan zastupitel Šlachta.  
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Ing. Karel ŠLACHTA, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dámy a pánové, dobré odpoledne. Pane primátore, kolegové mi říkali, že pokud nevystoupím, 

tak zastupitelství nebude dneska plné. Tak jsem tady… dost srandy. Pane primátore, prvně 

bych Vám chtěl poděkovat za obšírný odpověď na moji otázku na interpelaci. Byl jsem 

naprosto spokojen. Mockrát děkuji. 

Dále mám dvě věci. První prosbu na vedení města a ta prosba je asi taková. Máme zájezdy 

dětí, seniorů. Jinde dál jsem nebyl. Ze svých osobních zkušeností ale vím, nebo jsem přečetl, 

že minule bylo výběrové řízení na tyto akce s tím, že rozhoduje nejmenší cena. Hovořím o 

hotelu Kamzík. Je to velmi nepříjemné, zkušenost moje. Senior přijede a stává se tou nejnižší 

cenou klientem třetí kategorie. Může si vybrat z jídla rýži nebo rýži. Bazén sice je, ale 17
o
 C a 

já tady žádám buď navýšit na tyto zájezdy peníze, vybrat víc od seniorů peněz, nebo snížit 

stavy, nebo zvýšit kontrolu z města na těchto akcích. Na dotaz proč vedle u stolu mají jiné 

jídlo jak senioři z města Havířova je číšničkou odpovězeno co město zaplatilo, to dostanete. 

Je to skutečně situace taková, jak vám říkám. Vím, že i v minulosti hotel Kamzík tady byl, 

takže není to žádná nabídka, je to prosba na vedení města. Tak ať ten senior ve 21. století se 

cítí, že je tam za odměnu, ne za trest.  

Teď mám dotaz. To byla žádost a teď mám dotaz. Vzhledem k tomu, že opozice nemá žádné 

informace z městských obchodních společností, protože tam nejsme a jak víte, tak drby se po 

Havířově šíří rychleji jak internet, chci se zeptat a teď se musím podívat na jméno, jestli je 

pravda, že paní Mgr. Georgiu byla odvolána z jednatelky společnosti ZÁMEK s.r.o. to 

znamená, jestli je to pravda a proč. A ten důvod není proto, že bych byl zvědavý, ale abychom 

zamezili šíření fám, šíření nepravd, atd. Děkuji.   

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Tak samozřejmě na tu připomínku co se týče ubytování, víme bohužel, že zákon nás částečně 

svazuje, bych řekl částečně i nesmyslným ustanovením nejnižší cena, bohužel v civilizované 

západní Evropě nejnižší cena není tím kritériem, když jedeme třeba do Rakouska, kde se 

může třeba do 100 000,- Eur dávat veřejné zakázky a plánuje se navýšení na 200 000,- Eur 

napřímo, tak my bohužel v ČR stavíme na nejnižší ceně, bohužel jsou tady zkušenosti 

z historie a je tady oprávněná obava o určitých nekalostech. Věžím, že do budoucna se 

staneme klasickou západní v tomto směru zemí, kdy opravdu bude se moci napřímo zadávat 

veřejné zakázky cena 100 000,- Eur v případě ČR by byla žádoucí, protože ne vždy nejnižší 

cena je to nejkvalitnější. Musíme brát i v potas cena versus kvalita. To bych řekl k tomu, co se 

týče společnosti ZÁMEK s.r.o. tak mě není známa žádná informace, že by paní jednatelka 

odstoupila. Na to by Vám možná odpověděl pan náměstek Bureš, pod kterého podle OŘ  

ZÁMEK s.r.o. spadá. Takže ale já osobně nemám informaci, že by v tuto chvíli byla nějaká 

rezignace na stole. Jestli mě pan náměstek doplní? 

 

Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ANO) 

Zatím není nic takového, co tu bylo vyřčeno. Ještě něco mám doplnit k tomu?  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, určitě bude odpovězeno písemně. Ještě doplňující, ano pan zastupitel Šlachta. 

 

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

Já děkuji a nepožaduji písemnou odpověď.  
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Ing. Pavol JANTOŠ, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 
Ještě jednou dobrý den, já bych měl dotaz na pana náměstka Bureše ohledně akce 

rekonstrukce cesty Na Zátiší a U Hájenky.  V POLARU 7.2. se prezentovala 1 600 tis. Kč.  

A chtěl bych se zeptat, jestli položku větev veřejného osvětlení podél ulice U Hájenky 

v celkové hodnotě cca 760 tis. Kč je v tomto uvedené, nebo ne. Protože tuto položku udělaly 

TsH. Takže to nemůžeme brát jako úsporu.  

Druhý dotaz, jak se, jakým propočtem se došlo na slevu 3% z ceny díla, za špatně odvedenou 

práci. Děkuju.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Tak pane náměstku prosím.  

 

Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ANO) 

Tak úplně krátce pane Jantoš, na to vám odpovím takto. Skutečnost jsme ušetřili 1 600 tis. Kč. 

Protože firma vysoutěžila nějakou částku a my jsme o tu částku vlastně ponížili, i když tam 

něco bylo udělané, ale bylo to v té vysoutěžené částce, takže jsme 1 600,- Kč ušetřili. Já to tak 

vidím. Když to odečtu, tak to je taková cena. Druhá část ty 3% takže pan Basel nechal udělat 

posudek na podkladě posudku jsme věděli o kolik můžeme jít dolů s cenou na nedodělcích a 

ta částka odpovídala tomu co tady bylo. Přesnější ještě může pan Basel, který to zpracovával.  

 

Ing. Pavol JANTOŠ, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 
Tak já vás poprosím o písemnou odpověď i s tím posudkem, ať to vidím v celkovém, ať to 

můžu zhodnotit. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře bude písemně odpovězeno. Paní zastupitelky Dosedělová. 
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Soňa DOSEDĚLOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobré odpoledne pane primátore, vážení kolegové, na mě se obracejí lidé z toho důvodu, je to 

hlavně z Havířova-Podlesí, z toho, že rekonstruujeme různá parkoviště a silnice ve městě, 

takže lidé, neboli občané z Ul. Petra Bezruče by rádi věděli, v jakém horizontu nebo v jaké 

době bude u nich rekonstruováno parkoviště na ulici Petra Bezruče plus ta silnice příjezdová. 

Jelikož tam parkují ne jenom občané z té ulice Petra Bezruče, ale i občané, kteří bydlí poblíž, 

to je mám takový dojem Studentské, protože tam nemají parkoviště osobně, takže by chtěli 

vědět v jakém rozsahu a nebo kdy bude toto parkoviště zrekonstruováno nebo i zvětšeno, 

děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji, samozřejmě všechno je odvislé od financí a možná bych poprosil pana 

vedoucího odboru investic pana Ing. Basela, jestli by nám mohl říct v jaké fázi se nachází 

tento projekt.  

 

Ing. Radoslav BASEL, vedoucí odboru investiční výstavby  

Pane primátore, vážení zastupitelé, tenhleten projekt je již zpracováván, jsou tam vydána 

rozhodnutí minimálně ve fázi územního rozhodnutí, nicméně jak již tady bylo řečeno 

z důvodu finančních prostředků nebyl zařazen mezi akce, které by se realizovaly a bohužel na 

tento druh projektu se ani nepodařilo ani sehnat odpovídající dotační titul.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji, samozřejmě odpovíme písemně. Paní zastupitelka Šillerová. 
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Ing. Eva ŠILLEROVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Potřetí dneska dobrý den, já bych chtěla vystoupit opět k dopravnímu hřišti, já vím, že to není 

poprvé. 17.3.2015 nám pan Ing. Szturc poslal emailem informaci o tom, jak se město 

vyjádřilo k jeho připomínkám a zároveň poslal i nějaké názory. Já bych jenom chtěla říct, že 

já naopak považuju za velmi chvályhodné, že se občané připravují na zastupitelstvo a myslím 

si, že Ing. se v tomto případě připravuje možná i lépe než někteří z nás a teď to neberu nějak 

osobně, jenom vím, že opravdu s tím tráví hodně času. A jestli můžou občané někde 

kritizovat, tak kde jinde, než tady. To jenom pro začátek, protože osobně se mě to moc 

nelíbilo. A teď bych ráda teda přešla k těm věcem, protože pan Ing. poslal nějaké připomínky 

a zajímalo by mě také, jak se s tím město vypořádá a chtěla bych teda podotknout hlavně tyto 

čtyři. 

A to proč nebude dopravní hřiště veřejně přístupné? Protože já osobně bych byla pro, aby 

veřejně přístupné bylo.  

Dále jak bude řešeno parkování vozidel a přistavování autobusů, které bude přijíždět a 

přivážet děti na toto místo. 

Zda hodláte vysadit zmíněné stromy, které mají dělat přirozený stín, protože v horkých letních 

dne opravdu se nebude kde schovat, kde čekat na děti, případně kde budou děti odpočívat. 

Protože asi ne všichni budou mít přístup do té budovy. 

A jako poslední otázka i ten navržený val je velmi dobrý nápad, zda s ním budete počítat.  

Zatím děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Taky děkuji, samozřejmě, že iniciativa občanů Havířova je vždy vítána, ať už je kritická nebo 

pozitivní, tak jsme od toho, abych tady všichni našim občanům sloužili a jde nám všem o 

rozvoj města. Samozřejmě v tuto chvíli to jsou pro mě opravdu konkrétní dotazy, v tuto chvíli 

nejsem schopen opovědět, jestli mě chce pan náměstek doplnit. Nebo pan… taky kývá 

hlavou. Takže já využiju a v zákonné lhůtě 30 dnů odpovíme a budeme se těmito dotazy 

zabývat. Děkuji. Pan zastupitel Rapant. 
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Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 
Ještě jednou pěkné odpoledne, já bych měl dotaz jenom na pana náměstka pro sociální rozvoj, 

krátký. Tuším, že na minulém zastupitelstvu jste hovořil o tom, že připravíte novou koncepci 

sportu, nezaregistroval jsem, k jakému termínu by to mělo být, tak bych prosil o vyjádření. 

Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano pan náměstek, prosím. 

 

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

Pokusím se slíbit, že na dalším ZMH, to znamená 30.6.2015 s ní budete seznámeni, 

intenzivně na těch změnách pracuje sportovní komise jejíž jste členem. Takže minimálně vy 

víte, že se na tom pracuje, že se upravují zásady a já do toho vnáším ještě nějaké další prvky, 

teď bych nechtěl předjímat dokud to nebude hotové celé. 15.6.2015 to je šibeniční termín, ale 

pokusím se.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji, paní zastupitelka Tomaniecová. 
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Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO) 
Dobrý den pane primátore, vážení zastupitelé, občané, dneska paní doktorka Halíková navrhla 

skvělou věc a to interpelace navrhnout na nějakou pevně stanovenou dobu. Já bych možná 

navrhovala ještě vytvořit nějakou diskusi mimo zastupitelstvo s našimi občany, kde by se 

mohli připojovat k různým návrhům a tomu co se děje v našem městě. To znamená, pokud 

máme mít nějaký park sponzorů, bylo tady i pan Szturc, vím, že minule kvůli tohoto 

vystupoval, třeba by se občané chtěli zapojit do těch návrhů jak by jednotlivé projekty mohly 

vypadat, mohli bychom se od nich možná i přiučit tomu, co občané vlastně chtějí. Takže 

jenom bych navrhovala zkusit navrhnout termín diskusí s občany mimo zastupitelstvo. 

Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji, to je určitě podnětné, na druhou stranu máme v Havířově Občanské komise, které 

jsou právě zřízené, aby podněty od občanů vlastně se dostaly k vedení města. Takže nevím, 

jestli by další taková iniciativa byla to nejlepší, ale samozřejmě je to o diskusi a myslím si, že 

se podíváme, zda by šlo nějakým způsobem tuto věc rozšířit. Dále paní zastupitelka Kočí 

Palovská. 
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Iveta KOČÍ PALKOVSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO) 
Dobré odpoledne ještě jednou všem tady v sále. Já bych chtěla říct jednu věc, nebo zeptat se. 

Možná je to otázka na pana náměstka zdravotnictví z Kraje. Já vím, že naše nemocnice patří 

pod kraj, nicméně od ledna nebo zhruba od této doby byla zrušena pohotovost. Pohotovost 

v naší nemocnici končí ve 22 hodin. Nevím, jestli to někteří zaznamenali, protože jsem se 

setkávala s některými, kteří o tom neví. Musím říci, že nedovedu si představit, my máme třeba  

jasně dostupnost, auto, můžeme si odvézt třeba dítě tedy, které má čtyřicítky horečky do 

Ostravy, ale nedovedu si představit, jak to udělají třeba starší občané a podobně. Ta 

pohotovost fungovala v loňském roce, bohužel jsem ji musela se svým dítětem absolvovat 

loni i letos, fungovala velmi dobře, byli tam velmi vstřícní lékaři. Dneska pohotovost, když 

tam zavoláte 22:05 jestli je nutné tam vůbec dojet, tak už vám tam nikdo telefon nezvedne. 

Když jsem se přímo na pohotovosti ptala, jak to tedy funguje, tak mi bylo sděleno, že 

samozřejmě do nemocnice přijet můžeme, lékaře zavolají. Nicméně to trvá docela dlouho než 

ho zavolají, štosují se tam lidi, právě teď v období, kdy byly velké kašle a bylo toho opravdu 

hodně těch infekcí. Takže mě to trošku mrzí, že tahleta služba občanům nefunguje a myslím 

si, že starší lidé, nevím jak by dojeli třeba do Karviné nebo do Ostravy a podobně. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, já můžu říct, že samozřejmě podáme písemný dotaz na vedení nemocnice a na 

kraj, zeptám se, jestli pan náměstek chce v tuto chvíli reagovat, nebo ne? A, vidím, že se hlásí. 

Samozřejmě ten dotaz dáme oficiálně, já jsem jenom využil příležitosti, že tady pan náměstek 

je. 

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 
Já samozřejmě zjistím jaký je stav, ale myslím si, že je to zcela běžné, že lékaři jsou voláni 

z oddělení, že ten lékař jakoby tam nesedí celou noc, že by seděl na pohotovosti. Sám tam 

jezdím s dětma často, takže musím říct, že taky samozřejmě, když přijedeme, tak čekáme na 

to, až lékař z oddělení přijde. Pokud jsou nějaké akutní věci, které vyžadujou akutní péči, tak 

od toho je tady ZZS MSK. Pohotovost má vždy pevně určenou dobu od - do, v nemocnici 

vždycky každého ošetří.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, tady je ještě doplňující dotaz. 

 

Iveta KOČÍ PALKOVSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO) 
Já děkuji za odpověď, nicméně opravdu na stránkách nemocnice je, že ta pohotovost končí ve 

22:00 hod. a nevím jak to vnímají občané, že opravdu po této době už by vlastně nemohli na 

to ošetření přijet. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, písemně se zeptáme, budeme žádat odpověď. Pan zastupitel Plawny. 
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Bc. Marek PLAWNY, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 
Tak ještě jednou, možná, že naposledy. Já bych možná zareagoval na to, co jste říkal, pane 

primátore o těch občanských komisích. Zeptal bych se teda na dvě věci. Já nevím jestli před 

dvěmi lety byl nějaká úvaha bývalého vedení o zřízení OK i na Podlesí a ve městě. Vím, že se 

dokonce na to sbírali nějací zájemci, pak to úplně vyšumělo. Takže, jestli je ta úvaha, s tím, že 

jak jste říkal, že lidé můžou.. A pak ještě dotaz, asi máte pravdu, že by stačilo, ale pokud vím, 

OK nejsou veřejně přístupné. Jestli by teda nešlo změnit, aby tam ti občané z té části města 

mohli přijít se podívat. Protože pokud je ta komise neveřejná, dost těžko můžou s těmi 

spoluobčany komunikovat.   

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já bych na to reagoval. Právě jsem zmínil OK protože každé vedení města dělá pravidelně a 

nás to taky čeká, vlastně veřejné schůze, kdy vlastně je prostor aby občané se mohli 

vyjadřovat, dávat podněty, takže určitě v letošním roce absolvujeme schůze s našimi 

občanskými komisemi, takže tam je dostatečný prostor. Druhá věc, co se týče OK město a 

Podlesí, tak tyhlendsty podněty dostávám z více míst, já musím konstatovat, že pokud mě 

paměť neplete, tak k tomuto bylo přijaté nějaké usnesení na Radě města Havířova, nevím 

z hlavy přesně jeho znění, ale přímo tady na ZMH jsem byl dvěmi občany na to dotazován. A 

já jsem slíbil tady veřejně, že do měsíce tuhlendstu situaci pořeším. Zjistím aktuální stav, jak 

je to s komisemi na městě a Podlesí a samozřejmě potom, záleží pokud bude zájem ze strany 

občanů, tak můžeme tyto komise případně zřídit. Nebo aby, je důležité, aby byli fundovaní 

občané a měli zájem pracovat pro město, což samozřejmě chceme a jde nám všem o naše 

město. Takže, jestli může být taková odpověď, v tuto chvíli se nehlásí žádní zastupitelé, takže 

přejdeme k písemným interpelacím občanů. Takže jako první je Ing. arch. Luděk Jasiok, 

obsah interpelace – rekonstrukce AN + obchodní centrum ROTUNDA. 
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Ing. arch. Luděk JASIOK, občan Havířova 

………………………………… 

Takže dobrý den všem dnes ještě jednou. Jmenuji se Luděk Jasiok a interpeluji v souvislosti 

s prohlubující se aférou kolem „pseudorekonstrukce“ autobusového nádraží v Havířově. 

Otázky pkládám při vědomí toho, že akce byla připravena a schválena za minulého vedení 

města. O odpovědi tedy žádám jak zástupce současného, tak minulého vedení a žádám  

o přímé odpovědi. Interpeluji rovněž v souvislosti s připravovanou výstavbou „OC 

ROTUNDA“. 

1.   Jak je město spokojeno s průběhem investiční akce, nesprávně nazývané „rekonstrukce  

      autobusového nádraží Havířov“? 

2.   Jak je město spokojeno s výsledkem realizace nové budovy autobusového nádraží  

      „ROTUNDA“? 

3.   Co se stalo s originálními výtvarnými díly z původního objektu autobusového nádraží   

      „ROTUNDA“ a pokud jsou zničeny, žádám o informaci jak k takovému barbarství 

      mohlo dojít? 

4.   Kdo je autorem, kdo projektantem a kdo autorizoval projekt nové budovy „ROTUNDA“? 

5.   Předložte občanům položkový rozpočet jednotlivých etap „rekonstrukce autobusového  

      nádraží Havířov“ včetně etapy č. 3. a 4. 

6.   Jak je město spokojeno s využitím prostředků města na výše uváděnou akci a zveřejněte  

      jejich velikost.  

7.   Vysvětlete důvody, které vedly město k tomu, že investice města do předmětné akce jsou  

      násobně vyšší, než činí procentuální podíl města v a.s. ČSAD Havířov. 

8.   Bude město iniciovat komplexní prověření financování „rekonstrukce“ jako celku? 

9.   Zveřejněte veškeré platné smlouvy mezi městem a ČSAD Havířov. 

10. Bude město iniciovat změny smluvních podmínek mezi města a ČSAD Havířov? Pokud  

      ano, jak a o jaké změny půjde?  

11. Existuje posudek, na jehož základě bylo rozhodnuto o nemožnosti opravit původní  

      budovu nádraží ČSAD Havířov? Pokud ano, žádám o jeho zveřejnění. 

12. Kdy a proč byla do územního plánu Havířova zanesena vymezená plocha přestavby  

      označené BL-P2 a proč je zde umožněna zastavitelnost pozemku 90%? 

13. Z mnoha konkrétních příkladů (z blízkého okolí, např. OC NOVÁ KAROLÍNA  

      v Ostravě či OC ŠANTOVKA v Olomouci) je jasné, že nová obchodní centra vysávají  

      život z tradičních městských center, která pak „chřadnou“ a vymírají. Je tedy racionální 

      obava, že totéž se stane v případě realizace OC ROTUNDA“ v Havířově. Proč je tento,     

      pro město evidentně nevhodný záměr, soukromému investoru umožněn? Žádám rovněž  

      o prověření, zda není úprava územního plnu účelovou pomocí tomuto záměru. 

14. V jakém stavu je územní či stavební řízení tohoto záměru? 

15. Kdo je autorem, kdo projektantem a kdo autorizuje dokumentací „OC ROTUNDA“? 

16. Má nové vedení města plán, aby k podobným excesům do budoucna nedocházelo? Pokud 

      ano, jaký? 

 

Předem děkuji za odpovědi. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, samozřejmě to je hodně otázek, takže Vám bude zodpovězeno v zákonné lhůtě  

30. dnů. Já se potom ještě vyjádřím k AN protože tady je další interpelace občana, ale 

přednost má pan zastupitel Osmanczyk.  
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Já jsem už nechtěl vystupovat, ale odpovím, protože pan primátor říkal, že ty OK ve městě a 

na Podlesí jsme řešili v poradě vedení že, a proč nebyly zřízeny. Protože tak jak jsem avizoval 

už ve svém jednom vystoupení, nechtěl jsem z toho politický orgán. A když jste se podívali 

kdo se tam přihlásil, a teď se nedělal rozdíl, jestli to byli z koalice, nebo z opozice, tak by to 

byl politický orgán a ne občanská komise. A proto jsem nechtěl, aby taková komise vznikla a 

byl z toho politický orgán. Proto jsem spolu s vedením nedovolil toto, ale do budoucna je 

třeba, možná, že to vyjde, že budete mít lepší štěstí. Jinak ty OK které jsou, tak předsedou 

občanských komisí, to jste možná ani nezaregistrovali, jsou členi komise rozvojové, komise 

RMH, tak aby měli informace o tom, jaké investice, jaké rozvojové plány, jak se rozvíjí ÚP,  

co se připravuje měli, tak oni se zúčastňují každého jednání rozvojové komise. A kromě toho 

jsem se dvakrát do roka s nimi setkával, na začátku a na konci. Takže ty komise občanské 

opravdu fungovaly a těm předsedům je třeba taky poděkovat. Ty schůze byly pravidelné, 

kterých se účastnilo celé vedení a vedoucí odborů, co jsme udělali i těsně před volbama a 

dopadlo to všechno pro ty občany dobře. Já jsem chtěl, aby byly ty komise v takovýchto 

částech, ale říkám nechtěl jsem, aby byly politické.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře ano děkuji. Tak máme tady další vystoupení občanů, Oldřich Blažek, obsah interpelace 

rekonstrukce AN. 
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Oldřich BLAŽEK, občan Havířova 
………………………………… 
Já myslím, že už můžu. Vážení členové zastupitelstva, vážení spoluobčané. Především se 
omlouvám, že přednáším interpelaci vsedě. Není to neúcta k tomuto zasedání, ale je to, vina je 
v mém zdravotním stavu. Ve stoje bych to neustál. Neustál fyzicky, ono i obsah mé 
interpelace je takový, že bych to možná neustál ani psychicky. Než přistoupím k interpelaci 
dvě poznámky: 
1. bych chtěl poprosit pana primátora jestli bych překročil částečně stanovený čas, aby mi 
dovolil přečíst interpelaci celou.  
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Ano, souhlasím. 
 

Oldřich BLAŽEK, občan Havířova 
………………………………… 
2. takovou poznámku, životní zkušenost a dlouholetá už v té oblasti veřejné práce, a konec 
konců i současné zkušenosti mě učí a poučují neustále a zdůrazňuji, že jediný správný názor 
je názor oficiální. Když si dovolí někdo mít názor jiný, tak je často nazýván různými 
přívlastky, které ani si neodvažuji nějakým způsobem opakovat. Jsou to kverulanti, já nevím 
co všechno. Chtěl bych jenom připomenout, myslím si, že to na začátku funkčního období 
není jaksi vedle. Já bych chtěl připomenout i zastupitelům, že právo občana není jenom volit, 
právo občana je se ptát, právo občana je připomínat, právo občana je přinášet návrhy, které 
jsou k dispozici a chtěl bych říct, že právo občana je i se mýlit. Mýlit se proto, že nemá 
dostatek informací jako má člen ZMH nebo člen RMH. Pokud jde o lidi, za které především 
mluvím, tak jsou to lidé, kteří umí ocenit všechno pozitivní. Umí rovněž zhodnotit jak je 
náročné řídit město, umí zhodnotit, jak je složité řešit některé problémy, které s rozvojem 
města souvisí a zvláště v tomto období, kdy se Havířov dostává do velmi neutěšené situace 
z hlediska především úbytku obyvatel a nedostatku pracovních míst. Chtěl bych připomenout, 
že ti lidé, o které se opírám, jsou to ti lidé, kteří toto město budovali, které připravili ho pro 
vás a dali vám ho do správy. Chtěl bych připomenout, že si tito lidé uvědomují, kolik generací 
poslanců Národních výborů se na tom rozvoji města podílelo. Kolik generaci už i zastupitelů 
se na tom rozvoji města podílelo. Není jim to v žádném případě jedno, jak se věci vyvíjejí a 
jejich připomínky jsou natolik závažné, že by se musely brát v úvahu. Konec konců i ten 
nejjednodušší sedlák ví, že nejkulturnější plodinu, kterou pěstuje, musí se o ni starat, aby se 
nezaplevelila, aby mu nezničila úrodu. On to platí i pro lidská společenství. Tam, kde 
zanedbáme toto, tak se nám zaplevelí společnost a měli bychom jí věnovat pozornost. 
Vzhledem k tomu, že předmětem mé interpelace není politika, v podstatě se budu překrývat 
s některými názory, které tu už byly řečeny, obracím se na kluby všech politických stran 
v zastupitelstvu. Moje připomínka k AN se víc opírá o sociální aspekty této nepovedené 
stavby. V pátek 13.2.2015 za účasti vedení města bylo oficiálně otevřeno rekonstruované 
autobusové nádraží. Stříhání pásky doprovázely šťastné tváře přítomných. Své štěstí 
vyjadřovali slovy, že velice kvitují, že nové nádraží bude dobře sloužit občanům stejně jako to 
staré a dodali ale, že vstup do budovy nebude možný proto, aby se tam nezdržovali 
bezdomovci. Zúčastnění jaksi přehlédli ať vědomě, či nevědomě, že místo budovy AN byla 
postavena soukromému majiteli správní budova. Jen škoda, že stejné štěstí nemohou sdílet 
občané, cestující autobusovými spoji. Na občany se jaksi zapomnělo. Přitom ještě 29.7.2014 
prostřednictvím deníku ubezpečovalo ČSAD občany, že rekonstrukce jim zabezpečí větší 
komfort než dosud. Nově otevřenou budovu však lidé nazvali planetárium, asi proto, že sliby 
majitele o komfortu se ztrácejí ve hvězdných dálkách. Já si myslím, že nás o tom bude 
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přesvědčí další vývoj této problematiky. Lidé chtěli zapomenout na skutečnost, že na své 
zákazníky zapomněl investor již v době rekonstrukce, která probíhala na podzim a v zimě. 
Cestující se museli pohybovat po staveništi. Byli vystaveni nepřízni počasí, dešti, větru, 
sněžení. Děti, staří občané, stejně jako ostatní se neměli kam schovat, kde si sednout atd. To 
asi nepochopí oficiální hosté, kteří se vozí služebními, nesoukromými automobily. Co dělal 
magistrát při schvalování dotace ve výši cirka 24 mil. Kč. Ptal se, co za to bude postaveno?? 
Co dělal stavební úřad, který mimo jiné stanoví podmínky pro povolení stavby a vystavěl 
občany takové situaci, jaká v průběhu té rekonstrukce probíhala. Výsledek rekonstrukce mimo 
jiné je, že Havířov má další nechtěné prvenství, autobusové nádraží bez čekárny, bez 
občerstvení, bez možnosti si zapít tabletky, koupit si denní tisk apod. občane starej se, jak 
umíš. Investorem sice je ČSAD Havířov, ale necelou polovinu asi těch 24 mil. Uhradila 
radnice. Kdyby to bylo pro lidi, tak neinterpeluji.  
Ptám se zastupitelů ČSSD, hlavních protagonistů v tomto období, to je hospodárné 
investování, jak hlásáte ve svých programech?  
Ptám se zastupitelů za KSČM, to je skutečně naplňování hlavního hesla „s lidmi a pro lidi!“? 
Ptám se zastupitelů HpH, to jsou ty správné investice, které zabezpečí dynamický rozvoj 
města, jak hlásáte?  
Ptám se zastupitelů za KDU-ČSL, jak s námi a kdy dáte do pořádku věci, jak slibujete? Ptám 
se zastupitelů za hnutí ANO, jak v tomto případě zamezíte plýtvání prostředky?  
Ptám se zatím jen KV ZMH, je toto plýtvání finančními prostředky magistrátu v souladu se 
zákonem?  
Obstojí fakt, že společenské prostředky jsou dány soukromému objektu ČSAD k výstavbě 
soukromé provozní budovy?  
Na to se asi musíme zeptat ministra financí případně jiných orgánů. Za pozornost stojí 
poznání, že tyto prostředky také umožní ČSAD získat další zisk prodejem uvolněných 
pozemků pro výstavbu obchodních jednotek, které nikdo v tomto městě již nepotřebuje. 
Nestačí ČSAD, že získal tento majetek za hubičku v období divoké privatizace? A dále ho 
rozmnožuje štědrostí zastupitelstva v celém dalším období. Štědrost byla poskytována v dobré 
víře, že bude sloužit občanům tohoto města. Pod lidskou úroveň je možné hodnotit názor, že 
čekárna není proto, že se tam zdržovali také bezdomovci. Čí produkt jsou bezdomovci? Přišli 
z východu, ze západu? Je to produkt této společnosti. A je úkolem státních i zastupitelských 
úřadů tento problém řešit. Řešením není uzavírání společenských prostorů před občany. To je 
trestu hodné. Jménem všech uživatelů autobusové dopravy důrazně žádáme a nejsou to jenom 
ti, které jsem se snažil jenom podtrhnout, stačí si přečíst ty desítky, stovky a tisíce reagencí na 
sociálních sítích nebo na internetu, jakým způsobem věci jsou hodnoceny. Tedy žádáme, aby 
zastupitelstvo přijalo taková opatření, které AN vrátí lidem, aby jim mohlo sloužit, ale taky 
čekáme, že budou vyvozeny závěry.  
A to co řeknu teď není kritika, ale nevíte-li si rady, požádejte o pomoc architekty, kteří se 
podíleli na zastavení rekonstrukce vlakového nádraží a to nekritizuji a nehodnotím. Ale jestli 
to uměli tam, jistě budou umět pomoct řešit stav AN. Děkuji za pozornost.  
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Děkuji, samozřejmě je to spoustu otázek na které zodpovíme písemně. Já bych jenom k tomu 
řekl určitě jednu věc, protože jsem byl jeden z těch, který byl jeden z hlavních protagonistů 
otevírání nového autobusového stanoviště, tak samozřejmě za sebe musím říct, že každá nová 
budova, která ve městě vznikne jsem velice za to rád, protože vidím nějaký nový, vidím 
pokrok. Samozřejmě to je první pohled, druhý pohled, který se záhy objevil a to samozřejmě 
uznávám ta kritika občanů a sám, jak říkám na druhý pohled jsem objevil už tyhlencty závady 
o čem mluvili tady občané mí předřečníci, což je já z mého zásadního pohledu jako občana 
vnímám, že tam opravdu chybí čekárna, protože je to občanská vybavenost, takže jsme 
samozřejmě přijali usnesení na RMH, kdy jsem navrhl a pověřili jsme, vlastně rada města 
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pověřila pana náměstka Bureše, aby vyvolal jednání s vedením ČSAD o nápravě tohoto stavu, 
protože si myslím že to je alfa omega ta čekárna, je to občanská vybavenost, jsou tam naše 
veřejné prostředky nás všech. Co se týče těch dalších dotazů, financování to je věc posouzení, 
to nejsme schopni teďka relativně odpovědět, takže na to si dáváme tuhlenctu lhůtu, ale 
vnímám, že požadavek na čekárnu je oprávněný. I v přestávce tohoto jednání jsem se 
vyjadřoval ČR a ČT v dopoledních hodinách, kde jsem tohlencto zdůraznil, že to považuji za 
nedostatek stávající budovy. Myslím si, že dneska jsou šikovní architekti a myslím si, že tu 
čekárnu v té nezasklené části by podle mě z mého hlediska šlo i s nízkými náklady vytvořit. 
To beru za oprávněnou výtku a my jako vedení města samozřejmě se k tomu postavíme čelem 
a budeme jednat intenzivně s vedením ČSAD aby napravilo tento stav věci, protože jsou to 
veřejné prostředky, je to občanská vybavenost. Takže to bych řekl pro tuto chvíli. Jestli mě 
chce doplnit pan náměstek Bureš.  
 

Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ANO) 
Tak já se budu vyjadřovat za můj post náměstka pro hospodářský rozvoj a taky za hnutí ANO. 
Nám se od počátku budova, jako ta výstavba nelíbila, z důvodu toho, že se rušilo něco, co 
bylo funkční, které se mohlo opravit. Ale opravilo se, k tomu už nic nenaděláme. To, že tam 
prší, že lidi si nemůžou vzít lístek a když prší, tak musí mít v jedné ruce paryzol a v druhé 
vytahujou peněženku. Na tady ty připomínky už reagujeme v současné době zítřejší schůzkou 
s panem Vyvialem a s panem Vavříkem, kde budeme žádat nápravu a budeme chtít, aby se to 
řešilo. Nejsou to plané slova, ale budu za tím stát, to co říkám, jo. Víc už k tomu nemám co 
říct.  
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Děkuji, paní zastupitelka Tomaniecová. 
 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO) 
Ještě jednou dobrý den, kromě toho čekacího prostoru bych možná ještě zkontrolovala 
funkčnost laviček, na kterých se někteří naši, vesměs starší spoluobčané, nemůžou ani opřít. 
Chybí podle mého názoru i návaznost co se týká přechodů z těch jednotlivých čekacích míst 
na autobusové zastávky dvojky a třináctky a jak už zmínil i pan, tak i něco na občerstvení, 
nějaký stánek. Děkuju.  
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Ano, pečlivě jsme si zaznamenali. Určitě tyto podněty řekneme také ČSAD. Paní zastupitelka 
Feberová. 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 
Já bych chtěla jenom kratičce podpořit pana Blažka, akorát, se vším souhlasím, akorát v jedné 
věci se trošku mýlí. A to, že se říká o budově ČSAD že je to planetárium. Já jezdím do 
planetária často se svými žáky a v planetáriu můžete se občerstvit, můžete zažít relaxační 
program, můžete pozorovat hvězdy, pod ale zastřešenou kopulí a můžete si tam v klidu 
schovat i bez deštníku.  
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Děkuji, já si opravdu myslím když se podíváme na tu budovu, tak vše co tady bylo řečeno lze 
zakomponovat a upravit tak, aby sloužila svému účelu a myslím si, že je to v těch silách. Kdo 
má trošičku představivost, tak si  to dovede představit. Takže je to oprávněná výtka občanů a 
my jako vedení města musíme zabojovat aby se napravil stav věci.  
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Tak máme tady další interpelace občanů. Interpelace Jaromíra Pětvaldského. Na obsah 

interpelace odprodej městských bytů, ale mám tady poznačeno, že nebude vystupovat takže 

budeme odpovídat písemně.    

 

Jaromír PĚTVALDSKÝ, občan Havířova 

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

Interpelace paní Jarmila Albrechtová, obsah interpelace je výstavba OC ROTUNDA, 

v autobusovém nádraží, také mám poznámku, že nechce vystupovat. Odpovíme písemně.   

 

Jarmila ALBRECHTOVÁ, občanka Havířova 

Hálkova 9, Havířov-Podlesí 

 

 

 
 

 

 



 

Zápis z 4. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 30.03.2015           

IINNTTEERRPPEELLAACCEE  čč..  1133                                MMMMHH//2299  559955//22001155  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dále tady je interpelace občana Patrika Dunajského. Obsah interpelace budou se zavádět 

opatření na zvýšení bezpečnosti chodců v lokalitě nového domu pro seniory na ulici Lomená. 

Mám tady taky, že nebude vystupovat. Takže odpovíme písemně.  

 

Patrik DUNAJSKÝ, občan Havířova 

………………………………… 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Další interpelace je pan Szturc, dopravní hřiště. Ten je přihlášený takže mu dávám prostor.  
 

Jan SZTURC, občan Havířova 
………………………………… 
Takže já si ještě dovolím k jinému tématu, že kvituji nějakou snahu o zřízení OK na Podlesí a 
třeba tady k tomu, co padlo k autobusovému nádraží bych si třeba dovolil podotknout třeba 
ještě jednu věc, že když jsou zastávky na Těšínské, podle mě se zbytečně blízko komunikace 
Těšínská vybudovaly ony zídky v té kovové konstrukci protože chodníky jsou úzké v nich 
jsou zastávky, které nemůžou mít z logického důvodu průchodnosti boční zástěny. A lidi, 
kteří jsou třeba z Kauflandu jdou prostě, přecházejí komunikaci Těšínskou prostě jdou na 
Podlesí, tak se musí v podstatě prodírat přes ty lidi, kteří tam stojí. Myslím si, že zastávky 
mohly být zapuštěné do oněch zídek, aby vznikl nějaký větší komunikační prostor. Jako šířka 
komunikace, nějaký průchod. Myslím, že to je taková nenáročná změna, zaříznout zídku.  
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Děkujeme, bereme v potas. 
 

Jan SZTURC, občan Havířova 
………………………………… 
Nic méně, k čemu jsem přišel, samozřejmě dopravní hřiště. Kvituji s povděkem, že se město 
bude zabývat jaksi nějakým návrhem, jak by se ono místo dalo vylepšit. Přesto si neodpustím 
jistou poznámku. Nezvratnému osudu jež se na děcka řítí v podobě dopravného hřiště na 
perifériích města, podotknu krátce, že nemám obavu, že hřiště nebude patřičně využito. 
Minimálně jednou tam ty děti přijedou. Naše, vaše děti tam totiž v rámci povinné výuky 
dopravní výchovy  budou muset. Budou nahnány do dobytčáku, tedy autobusu správy 
sportovišť a rekreačních zařízení a následně odvezeny do odlehlého koncentráku, tedy na 
oplocené dopravní hřiště na periférii, kde budou neprodleně poté zplynovány. Tedy vystaveny 
exhalacím ať už nedaleké hutě nebo ještě bližší přilehlé frekventované komunikace ulice 
Ostravská, kterou tak hojně brázdí kamiony, obsluhující v bezprostřední blízkosti ležící 
terminál kontejnerového překladiště. Řeknu vám, my si ty děcka pipláme úplně zbytečně. 
Dovolím si tedy touto cestou kondolovat upřímnou soustrast všem havířovským rodičům. 
Děkuji.  
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Děkuji, nechci Vaši interpelaci komentovat, protože minimálně jste poměrně byl na hraně 
v interpretaci svých názorů. Veřejně tohle říkat, tak se opíráte o jisté události a Vaše 
interpelace se dá různým způsobem vyložit. Takže opatrně, tohle je veřejné plénum, já chci 
jenom podotknout. Ale máte na to samozřejmě právo.  
Tak do rozpravy se nehlásí už nikdo, ani zastupitelé ani občané. Takže máme 17:04 a já 
končím 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova. Děkuji Vám za aktivní účast, na dnešním 
jednání a na shledanou.  
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přijatých na 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 
konaném dne 30.03.2015 

 
95/4ZM/2015 - Schválení předsednictva 4. zasedání ZMH dne 30.03.2015 
96/4ZM/2015 - Schválení programu 4. zasedání ZMH dne 30.03.2015 
97/4ZM/2015 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 4. zasedání ZMH, konaného  
                          dne 30.03.2015 
98/4ZM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 3. zasedání ZMH, konaného dne 26.01.2015 
99/4ZM/2015 - Kontrola plnění usnesení ZMH 
100/4ZM/2015 - Zpráva o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu města Havířov    
                            a okolí za rok 2014 z hlediska činnosti Policie ČR 
101/4ZM/2015 - Změny koncepce činnosti Městské policie Havířov 
102/4ZM/2015 - Prominutí části poplatku z prodlení - Jana Wislová     
103/4ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město 
104/4ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 35/1, k.ú. Šumbark 
105/4ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku pod stavbou garáže      
106/4ZM/2015 - Záměr prodeje části nemovité věci - pozemku parc. č. 348,  k.ú. Bludovice 
107/4ZM/2015 - Prodej pozemku k.ú. Dolní Suchá 
108/4ZM/2015 - Prodej pozemku pod stavbou garáže  
109/4ZM/2015 - Prodej pozemků parc.č. 1451/3 a parc.č. 1452/11, k.ú. Šumbark 
110/4ZM/2015 - Prodej části pozemků parc.č. 3979 a parc.č. 3940/1, k.ú. Havířov-město 

/4ZM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 2270/9, k.ú. Bludovice 
112/4ZM/2015 - Zpětné odkoupení pozemků v k.ú. Šumbark do majetku města            
113/4ZM/2015 - Vypořádání dokončených  stok v rámci stavby: 
                            „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“ – IV.          
114/4ZM/2015 - Přijetí daru části pozemků parc. č. 2604/13, 2604/14, k. ú. Prostřední Suchá             
115/4ZM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Odkanalizování města Havířova,  
                            část města Prostřední Suchá, doplnění stoky z ul. Modřínová na stoku A“ 
116/4ZM/2015 - Smluvní vztahy pro účely vybudování parkoviště na části pozemku parc. č.  
                            3751/1, k.ú. Havířov-město 
117/4ZM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby  
                            „Odkanalizování Havířova – části města Dolní Suchá“ - IV. část            
118/4ZM/2015 - Vypořádání dokončené stavby „Chodník ul. Frýdecká, rekonstrukce  
                            stávajícího a výstavba nového - 1. etapa“     
119/4ZM/2015 - Účast města v elektronické dražbě na pozemky v k.ú. Dolní Datyně        
120/4ZM/2015 - Výkup pozemku v k.ú. Bludovice – paní Bronislava Klimoszková            
121/4ZM/2015 - Informace k odkoupení areálu hotelového domu Merkur 
122/4ZM/2015 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím  
                            a darování movitých věcí příspěvkovým organizacím     
123/4ZM/2015 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období 
                            leden – prosinec 2014 
124/4ZM/2015 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  
                            za rok 2014 
125/4ZM/2015 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 4. – 22.  
126/4ZM/2015 - Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně  
                            – Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace,  
                            Kpt. Jasioka 635/50  
127/4ZM/2015 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015  
                            - změna termínu konání akce Havířov v pohybu 2015 
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128/4ZM/2015 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 v rozpočtu  
                            odboru školství a kultury             
129/4ZM/2015 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – žádost o prošetření   
                            nesrovnalostí ve zřizovací listině ZŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí           
130/4ZM/2015 - Informativní zpráva o vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města  
                            Havířova v roce 2014                   
131/4ZM/2015 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního  
                            města Havířova 
132/4ZM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015  
                            sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10  
                            „Ostatní dotace a dary“ 
133/4ZM/2015 - Poskytnutí účelové dotace na základě uzavřené Smlouvy o podpoře  
                            Sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 
134/4ZM/2015 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
135/4ZM/2015 - Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2014)  
                            v rámci  IPRM pro IOP „Zóna  Šumbark II Za Teslou“  
136/4ZM/2015 - Dodatek č. 3 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje  
                            města – Zóna Šumbark II Za  Teslou 
137/4ZM/2015 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2014) v rámci IPRM  
                            pro ROP „Přitažlivé město Havířov“ 
138/4ZM/2015 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
                            dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
139/4ZM/2015 - „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“ – zrušení schválených 
                            zadávacích podmínek 
140/4ZM/2015 - OŘ/18/OIV/13 „Dopravní terminál Havířov“ – rozhodnutí o zrušení 

zadávacího řízení   
141/4ZM/2015 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby  
                            na rok 2015 po rozpočtových úpravách č. II 
142/4ZM/2015 - Poskytnutí  dotace  základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s.,  
                            Havířov z Fondu životního prostředí           
143/4ZM/2015 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému  
                            shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  
                            komunálních odpadů  
144/4ZM/2015 - „Měření rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická a Těšínská“  
                            – předběžné oznámení veřejné zakázky a zajištění budoucího financování  
145/4ZM/2015 - Roman Milo – prominutí pohledávky s příslušenstvím  
146/4ZM/2015 - Stížnosti p. Tomáše Rejče na primátory města a blíže neurčené členy 
                            zastupitelstva města 
147/4ZM/2015 - Členství Statutárního města Havířov ve Svazku měst a obcí okresu  
                            Karviná (SMOOK)  
148/4ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 
149/4ZM/2015 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí 
150/4ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti vedení města 
151/4ZM/2015 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova   
 

V Havířově dne: 8.4.2015 

Zapsala: Vladimíra Mikulášová   

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

 

Přílohy zápisu: 
Příloha č. 1 -  prezenční listina (9 listů) 
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O  V  Ě  Ř  E  N  Í 
 

zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 30.03.2015 

v sále Kulturního domu RADOST 
 ___________________________________________________________________________ 

 

      Ověřil/la jsem zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

          konaného dne 30. března 2015  v sále Kulturního domu RADOST. 

 

 Potvrzuji svým podpisem, že zápis odpovídá průběhu zasedání  

 a přijatým usnesením. 
 

 

 

 

 

 

 

Karel ĎURKÁČ v. r.               

člen Zastupitelstva města Havířova                                …………..………………………. 

 

 

Bc. Marek PLAWNY v. r. 

člen Zastupitelstva města Havířova                                 .…………..………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Bc. Daniel PAWLAS  v.r.                    Ing. Eduard HECZKO v. r. 

primátor města                                                             náměstek primátora  

                                                                    pro ekonomiku a správu majetku  
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PROTOKOL O NAHLÍŽENÍ DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 

4. zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného 30.03.2015 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 



 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

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

 
NAŠE Č. j.:            MMH/47992/2015 
  
VYŘIZUJE:   Veronika Richterová, DiS. 
TEL.: 596 803 228 
FAX: 596 811 143 
E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz 
  

DATUM: 23.06.2015   
 

  

 

 

 

 

 

ZZ  ÁÁ  PP  II  SS  
z 5. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 

 

konaného dne 15.06.2015 

v Kulturním domě RADOST 

v Havířově 
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ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO 
 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Krásné odpoledne dámy a pánové, prosím o prezenci. Děkuji. Takže dámy a pánové, máme 

právě 13:01 hod. a oficiálně zahajuji 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova a všechny Vás 

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

členů zastupitelstva podle prezenční listiny přítomno 39 členů, což je nadpoloviční většina, takže 

dnešní zasedání je schopno se platně se usnášet.  

Z nepřítomných členů zastupitelstva se omluvili Ing. Petr Smrček a Ing. Jiří Martinek oba 

z pracovních důvodů, Alena Zedníková ze zdravotních důvodů a Ing. Zdeněk Osmanczyk ze 

zdravotních důvodů.   

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Havířova bylo svoláno podle § 92 odst.1, zák. č.128/2000 Sb.  

o obcích. Nyní přistoupíme ke schválení předsednictva dnešního zasedání zastupitelstva. 
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152/5ZM/2015 

13:03hod. 

1. Schválení předsednictva 5. zasedání ZMH dne 15.06.2015 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Chce někdo doplnit toto pracovní předsednictvo o další členy? Vzhledem k tomu, že návrh na 

doplnění předsednictva nebyl podán, nechávám hlasovat o pracovním předsednictvu 

v navrženém složení. Prosím o hlasování. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   4      

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  152/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.06.2015 

ve složení: 

 

Bc. Daniel Pawlas, primátor města  

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

Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 

Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení bylo schváleno. Dále bych vás kolegyně a kolegové chtěl krátce informovat o 

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

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

stránkách www.havirov-city.cz. 

Rada města v letošním roce zasedala 11x a bylo přijato celkem 611 usnesení. 

Magistrát města plní úkoly uložené zastupitelstvem a radou a pomáhá výborům a komisím 

v jejich činnosti, vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností pro správní obvod města Havířova a obcím Albrechtice, Horní Bludovice, Horní 

Suchá, Těrlicko.  
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O činnosti primátora města a náměstků primátora je pravidelně vypracováván materiál, který 

bývá zařazován do programu zastupitelstva. Stejně je tomu i dnes – materiál s podrobným 

přehledem činnosti vedení města je zařazen pod bodem č. 58. 

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

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

zápis, který je založen na odboru kancelář primátora. 

Nyní přistoupíme ke schválení programu dnešního zasedání. Ještě před tím bych Vás chtěl 

informovat a představit Vám novou vedoucí  odboru kancelář primátora, je to paní Mgr. Dana 

Tichá. Takže budete ode dneška přicházet pracovně do styku s paní Mgr. Danou Tichou. 
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153/5ZM/2015 

13:05hod. 

2. Schválení programu 5. zasedání ZMH dne 15.06.2015 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

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

doplnění nemá, tak přistoupíme k hlasování. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                             39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  153/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 15. června 2015 dle přílohy 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno. Interpelace a příspěvky zastupitelů. Součástí každého 

programu zasedání zastupitelstva jsou interpelace zastupitelů a vystoupení občanů - dle 

Jednacího řádu Zastupitelstva města Havířova jsou v programu jako bod č. 59, ale budou 

zařazeny dvě hodiny od začátku dnešního zasedání (cca 15:05hod.) 

Usnesení k jednotlivým bodům schváleného programu dnešního zasedání zastupitelstva se 

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

zasedání žádám zastupitele, kteří podají pozměňovací návrh usnesení ke schválení 

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

Hlasování proběhne, až bude zobrazen přesný pozměňovací návrh. 
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154/5ZM/2015 

13:07hod. 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 5. zasedání ZMH, konaného  

    dne 15.06.2015 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dalším bodem máme zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 5. zasedání ZMH, konaného dne 

15.06.2015. Má někdo jiný návrh? Neregistruji, takže bych se chtěl zeptat, zda navržení 

členové zastupitelstva pan Ing. Ondřej Baránek a paní Eva Radová tuto nominaci přijímají. 

 

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

Mimo mikrofon odpověděl, že ano. 

 

Eva RADOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Mimo mikrofon odpověděla, že ano. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Vzhledem k tomu, že jiný návrh nebyl podán a oba ověřovatelé nominaci přijali, 

nechávám hlasovat o předneseném návrhu. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                             39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  154/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 15.06.2015  

 

pana Ing. Ondřeje BARÁNKA  

paní Evu RADOVOU  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, usnesení bylo schváleno. 
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155/5ZM/2015 

13:09hod. 

4. Zpráva o ověření zápisu ze 4. zasedání ZMH, konaného dne 30.03.2015  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Na 4. zasedání ZMH byli jako ověřovatelé zápisu určeni pan Karel Ďurkáč a pan Bc. Marek 

Plawny. Oba ověřovatelé zápis ze 4. zasedání zastupitelstva ověřili a potvrdili svým 

podpisem, že odpovídá průběhu zasedání a přijatým usnesením. Žádám nyní ověřovatele pana  

Karla Ďurkáče, aby v souladu s Jednacím řádem ZMH  podal zprávu o ověření správnosti 

zápisu. 

 

Karel ĎURKÁČ, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobrý den, Karel Ďurkáč. Pane primátore, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zápis ze 4. 

zasedání ZMH, které se konalo 30.3. 2015 jsem si přečetl, tento zápis odpovídá průběhu 

jednání a přijatým usnesením, což jsem stvrdil svým podpisem. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

A nyní žádám ověřovatele pana Bc. Marka Plawneho, aby v souladu s Jednacím řádem ZMH 

podal zprávu o ověření správnosti zápisu. 

 

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

Dobrý den, pane primátore, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zápis jsem přečet, odpovídá 

jednání a tak jsem ho podepsal. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 
Děkuji. Má někdo ze zastupitelů námitky nebo připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva? 
Protože ke zpracovanému zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 
30.03.2015 nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, budeme hlasovat o tom, že zprávu 
ověřovatelů Zastupitelstvo města Havířova bere na vědomí. Prosím o hlasování.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                             39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  155/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu ze 4. zasedání ZMH, konaného dne 30. března 2015  

 



 

Zápis z 5. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 15.06.2015           

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

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

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

 

156/5ZM/2015 

13:11hod. 

5. Kontrola plnění usnesení ZMH 
 

     

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám k tomuto bodu rozpravu, má někdo k tomuto materiálu připomínky nebo návrhy na 

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

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                             39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  156/5ZM/2015: 

     

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

 

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:  

 

459/12ZM/2012 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:  

„Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří“ 

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

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

dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova – městská 

část Dolní Datyně“ 

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

dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova - městská 

část Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ - I. část          

1116/25ZM/2014 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:  

„Sportovní areál Dolní Datyně“- II    

1164/26ZM/2014 Záměr darovat veřejné částí kanalizačních přípojek a vypořádání 

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

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

1177/26ZM/2014 Zřízení pozemkové  služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, v rámci 

stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“   

1178/26ZM/2014 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování  

Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Dolní Datyně  

a Bludovice“ - II. část            

1249/27ZM/2014 Nabídka na odkoupení pozemků od spol. ČEZ  Korporátní služby, s.r.o. 

1251/27ZM/2014 Převod pozemků parc.č. 1203/1, parc.č. 1213/36 a parc.č. 1523/1,  

k.ú. Šumbark 

1257/27ZM/2014 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – 

městská část Bludovice“ 

28/2ZM/2014 Převod pozemků Moravskoslezskému kraji 

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

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

stávajícího a výstavba nového - 1. etapa“     

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

 

1126/25ZM/2014 Majetkoprávní vypořádání  staveb a pozemků v k.ú. Prostřední Suchá, 

dotčených výstavbou obchodního centra Globus 

1182/26ZM/2014 Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým  

organizacím a darování movitých věcí příspěvkovým organizacím 

1256/27ZM/2014 Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v rámci stavby 

„Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“ 

1268/27ZM/2014 Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II 

Moravskoslezsko 

36/2ZM/2014 Majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb v k.ú. Prostřední Suchá, 

dotčených výstavbou obchodního centra Globus    

74/3ZM/2015 Prodej pozemků k.ú. Dolní Suchá        

107/4ZM/2015 Prodej pozemku k.ú. Dolní Suchá 

108/4ZM/2015 Prodej pozemku pod stavbou garáže    

111/4ZM/2015 Prodej části pozemku parc.č. 2270/9, k.ú. Bludovice 

112/4ZM/2015 Zpětné odkoupení pozemků v k.ú. Šumbark do majetku města            

113/4ZM/2015 Vypořádání dokončených  stok v rámci stavby: 

„Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“ – IV.        

120/4ZM/2015 Výkup pozemku v k.ú. Bludovice – paní Bronislava Klimoszková 

122/4ZM/2015 Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím a 

darování movitých věcí příspěvkovým organizacím 

136/4ZM/2015 Dodatek č. 3 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje 

města – Zóna Šumbark II Za Teslou 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39, usnesení bylo schváleno. A nyní přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů dle 

schváleného programu. Připomínám, že od 15:00 hod. bude zařazen bod 59 Interpelace. 
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157/5ZM/2015 

13:18hod. 

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

    a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

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 I. čtvrtletí 2015 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“  

 

1. v souladu s rozpočtem pro komisi BESIP zvýšením příspěvku na provoz:  

a) Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ: 61988570  

     o částku 31.950,- Kč na nákup dětských šlapacích aut,  

b) Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00306754  

     o částku 40.500,- Kč na nákup jízdních kol, cyklistických přileb a chráničů  

     na lokty a kolena 

 

2. Městské policii Havířov 

a) ve výši 4 000,- Kč  

     na pronájem tělocvičny pro projekt „Ženy naučte se bránit“  

b) ve výši 847 000,- Kč  

     na finanční krytí VZ/13/MP/15 – Rekonstrukce radiové sítě městské policie – II. etapa  

c) ve výši 235 950,- Kč  

     na úhradu poskytovaných služeb elektronických komunikací společnosti PODA a.s.,        

     připojení Městského kamerového dohlížecího systému pro rok 2015 

d) o částku 45 000,-Kč na nákup 5 maket strážníka městské policie  

     včetně nosné konstrukce a podstavce 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na provoz výše 

uvedeným zařízením z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2015       

   

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan náměstek Vachtarčík. 
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Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Dobré odpoledne. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení spoluobčané. Po projednání 

s panem náměstkem Burešem a ředitelem MP Murasem navrhuji vypustit v části „schvaluje“ 

bod 2d) neboť bych rád v tomto bodě vedl jistá jednání s řediteli některých ZŠ a MŠ. Děkuji.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Takže eviduji tady návrh na vypuštění v bodě 2d). dále se hlásí pan zastupitel Šlachta, 

prosím. 

 

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

Dámy a pánové dobrý den, pane primátore, zdravím. Možná, že to až nesouvisí s čerpáním 

pro bezpečnost, bude to možná něco pro zasmání, něco pro zamyšlení. Přečetl jsem si 

v minulých dnech, že MP zachytila nebo zatkla, nebo jak bych to řekl, pána a psa, který 

okusoval místní stromky. Ne ten pán, ale ten pes, tak jsem si v minulém týdnu udělal takový 

osobní průzkum a potkal jsem celkem 72 psů. Nemůžu je jmenovat, neznám. 21 z toho bylo 

velkých ras nebo velké rasy a ani jeden neměl náhubek. 6 psů velkých bylo bez vodítka, 4 na 

dětském hřišti, to dětské hřiště je označeno tabulkou zákaz vodění psů. Nebylo by lepší vrátit 

se k prevenci, která nic nestojí? 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji. Dáme slovo nejdřív paní zastupitelce Radové. 

 

Eva RADOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den vážený pane primátore, vážení zastupitelé a zastupitelky. Ráda bych se připojila 

k názoru pana zastupitele Šlachty, který zde vznesl, protože situace v Havířově-Šumbarku, 

zejména na starém Šumbarku v poslední době se podstatně zhoršila. Přibylo zde taky nových 

psů větších plemen. Stabilně chodí bez vodítka 2 a zbytek těch psů se pohybuje bez náhubku a 

vodítka, ani to se nedá říct, že by to bylo nazvat vodítkem. Mám tedy pochybnosti o tom, zda 

tito psi jsou evidováni, zda jsou očipováni a chtěla bych požádat, aby kontroly městských 

strážníků se zaměřily na dodržování vyhlášky ohledně venčení psů. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji. Paní zastupitelka Feberová. 

 

Jana FEBEROVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Pěkné odpoledne, já jsem chtěla jen podpořit připomínky mých kolegů. 26 let jsem bydlela až 

do letošního ledna na Šumbarku v lokalitě Obránců míru 10 a opravdu je to dost vážné a těch 

psů bojových plemen, kteří tam ničí ty stromy, porosty a všechno, je tam hodně. Jsou volně 

puštění a je to nebezpečné jak pro děti a vůbec i pro, z ekologického hlediska, pro životní 

prostředí. A chybí mi trošku tady v Havířově nějaké recyklovatelné folie nebo sáčky na  psí 

exkrementy. V jiných městech to mají. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji. Samozřejmě městská vyhláška platí a ta jasně hovoří jaké má pejskař splňovat 

podmínky jestli chce venčit svého miláčka, svého psa. Ale já bych poprosil pana ředitele 

Murase, jestli může k tomu v tuto chvíli něco říct. Jsou to celkem vážné podněty, takže bych 

ho poprosil jestli by to mohl zhodnotit, jak vnímá on tu situaci z hlášení svých zaměstnanců, 

jak je to s pejskaři. 

 

 



 

Zápis z 5. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 15.06.2015           

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

Dobrý den pane primátore, vážené kolegyně, kolegové. Ten problém psů v Havířově je řešen 

neustále už dlouhodobě a to nejen preventivně, ale i represivně. My vždycky jeden týden 

v měsíci se zaměříme poměrně hodně na řešení této problematiky, je to i statistiky vedeno, 

takže já do příštího zastupitelstva dám kolegům, kteří se domnívají, že se nic neděje, tak 

předložím výsledky těchto zvýšených kontrol, ty jsou samozřejmě zaměřené do několika 

oblastí. Ta první je dodržování toho OZV, aby byli psi na vodítku a s náhubkem a další, zda 

jsou řádně načipováni tak, jak mají být. O tom, že tu problematiku řešíme hovořil vlastně už 

pan Ing. Šlachta, když řekl, že jsme to byli právě my, kdo našel majitele psa, který ničil 

stromky, takže vidíte, že na tom pracujeme. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře děkuji. Dál bych poprosil písemnou formou předat zastupitelům. Děkuji. A neeviduji 

už nikoho do rozpravy, takže rozpravu končím a budeme nejdřív hlasovat o návrhu pana 

náměstka Vachtarčíka, aby byl vypuštěn bod 2 d). takže prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení pana náměstka Vachtarčíka: 
Pro:                             39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno a teď budeme hlasovat o celém materiálu jako o celku. Takže 

prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                             39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  157/5ZM/2015: 

 

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 I. čtvrtletí 2015 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“  
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1. v souladu s rozpočtem pro komisi BESIP zvýšením příspěvku na provoz:  

a) Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ: 61988570  

     o částku 31.950,- Kč na nákup dětských šlapacích aut,  

b) Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00306754  

     o částku 40.500,- Kč na nákup jízdních kol, cyklistických přileb a chráničů  

     na lokty a kolena 

 

2. Městské policii Havířov 

a) ve výši 4 000,- Kč  

     na pronájem tělocvičny pro projekt „Ženy naučte se bránit“  

b) ve výši 847 000,- Kč  

     na finanční krytí VZ/13/MP/15 – Rekonstrukce radiové sítě městské policie – II. etapa  

c) ve výši 235 950,- Kč  

     na úhradu poskytovaných služeb elektronických komunikací společnosti PODA a.s.,        

     připojení Městského kamerového dohlížecího systému pro rok 2015 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na provoz výše 

uvedeným zařízením z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2015       

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno. 
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158/5ZM/2015 

13:20hod. 

7. Přijetí úvěru ve výši 160 000 tis. Kč pro snížení energetické náročnosti  

    bytových domů ve vlastnictví statutárního města Havířov 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Polák. 

 

Miroslav POLÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den pane primátore, vážení kolegové, kolegyně. Já bych ještě jednou chtěl omluvit 

pana Ing. Osmanczyka, který ze zdravotních důvodů se nemohl zúčastnit dnešního zasedání a 

chci říct, že mně pověřil vystupovat za finanční výbor v těchto bodech, které budou 

následovat. Takže k tomuto bodu, jestli bych mohl pane primátore, finanční výbor tento bod 

na finančním výboru projednal a doporučuje zastupitelům města Havířova schválit usnesení 

v tomto bodě. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Také děkuji. Dále do rozpravy nikdo se nehlásí, takže já rozpravu končím a dávám hlasovat o 

návrhu usnesení. 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  158/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

1. záměr přijetí úvěru na realizaci prací ke snížení energetické náročnosti bytových domů  

    v majetku města od r. 2016 ve výši 160 000 tis. Kč 

2. vyhlášení veřejné zakázky na poskytnutí úvěru s tím, že úvěr bude na 7 let s pevnou  

    úrokovou sazbou, z toho  2 roky čerpání úvěru a 5 let splácení jistiny v 60-ti měsíčních  

    splátkách  

 

Z: vedoucí EO 
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u k l á d á   

 

předložení smlouvy o přijetí úvěru ke schválení Zastupitelstvu města Havířova 

 

Z: vedoucí EO 

T: do 31.12.2015 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno. 
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159/5ZM/2015 

13:21hod. 

8. Hospodářská činnost města Havířova r. 2015 – 1. Úprava 
 

     

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Polák. 

 

Miroslav POLÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Opět tedy za finanční výbor. Finanční výbor tento bod projednal a doporučuje schválené 

úpravy odsouhlasit zastupitelstvem města Havířova. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Do rozpravy se dál nikdo nehlásí, takže já končím a dávám hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  159/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

upravený plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2015 včetně finančního plánu 

údržby domovního fondu města Havířova na r. 2015 dle příloh č.1 a č.2. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno. 
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160/5ZM/2015 

13:23hod. 

9. Závěrečný účet města Havířova za rok 2014 
 
 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan náměstek Heczko. 

 

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

Dobrý den dámy a pánové i ode mě. Dovolte mi, abych pár slov k tomuto materiálu řekl 

úvodem. My jsme na březnovém zastupitelstvu schvalovali výsledek hospodaření města za 

rok 2014 s tím, že to byly pouze tabulky, které v podstatě hodnotily jak příjmovou, tak i 

výdajovou stránku, bylo to bez komentářů. Tento materiál je již podstatně podrobnější je to 

včetně komentářů a co je důležité, obsahuje i zprávu auditora, protože rozpočet města podléhá 

i auditu. Prováděl ho Krajský úřad, který jej ve svém zápise, který je i přílohou k tomuto 

materiálu, konstatuje, že hospodaření je bez závad a bez připomínek. Součástí tohoto 

materiálu je pak i výsledek hospodářské činnosti jak MRA, tzn. v bytovém fondu, tak i 

technických služeb, to je k provozování kanalizací. To je na úvod všechno. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji pane náměstku. Pan zastupitel Polák. 

 

Miroslav POLÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Opakovaně finanční výbor opět tento bod projednal a doporučuje schválit přijatá usnesení. 

Děkuju.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Také děkuji. Dál do rozpravy se nikdo nehlásí, takže já končím a dávám hlasovat o návrhu 

usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  160/5ZM/2015: 
 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  
 

1.  závěrečný účet města Havířova za rok 2014 v rozsahu příloh č. 1 - 23, 31, a v souladu 

     s §  17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních     

     rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit „Souhlas s celoročním hospodařením,  

     a to bez výhrad“, 
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2. účetní závěrku města Havířova sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014, v rozsahu příloh   

  č. 24 – 30. 

 

u k l á d á 

 

1. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod daně z příjmů právnických osob z hospodářské 

    činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2014 ve výši 21 577 350,00 Kč na ZBÚ města, 

 

 Z: ředitel MRA, s.r.o. 

 T: 30.6.2015 
 

2. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod doplatku záloh na hospodářském výsledku 

z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2014 po zdanění ve výši 9 786 237,41 Kč na  

ZBÚ města, 

 Z: ředitel MRA, s.r.o. 

 T: 30.6.2015 
 

 

3. vystavit protokol o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené k 31.12.2014. 

 

 Z: vedoucí EO 

 T: 30.6.2015 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

protokolu o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené k 31.12.2014. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno. 
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10. Rozpočtový výhled města Havířova do roku 2019 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Polák. 

 

Miroslav POLÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Opět za finanční výbor. Finanční výbor v tomto bodě se nedohodnul a nedoporučil přijmout 

usnesení, které bylo navrhnuto, a to z důvodu, že při hlasování došlo kde 4 členové byli pro 2 

proti a 2 vzdali hlasu, takže nedošlo k žádnému závěru. Finanční výbor na základě požadavku 

a vyjádření pana Ing. Osmanczyka doporučuje, aby tento bod nebyl jako usnesení, ale bylo to 

přijato zastupitelstvem města pouze na vědomí. V těch materiálech to tam máte napsáno, že 

není důvod to přijímat jako usnesení, nikdy se to nepřijímalo jako usnesení a proto si 

myslíme, že by to mělo být přijato pouze „na vědomí“. Tento výhled do roku 2019, je tam 

spousta čísel a nevím, jestli se bude moct zastupitelstvo tohoto výhledu v těchto číslech držet 

pokud přijme toto usnesení. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Pan zastupitel Šlachta. 

 

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

Dobrý den, pan Polák už všechno řekl já jenom bych chtěl předat návrh na změnu usnesení ze 

schvaluje na „bere na vědomí“. Jinač pan Polák řekl všechno za mě. A ještě prosím Vás 

k předcházejícímu bodu jsem špatně zmáčknul. Jednu větu. Přečetl jsem si, že město po roce 

2014 je v dobré, ne-li vynikající ekonomické kondici. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji. Pan zastupitel Rapant. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak pěkné odpoledne vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, pane primátore, vedení města, 

vážení spoluobčané. Já jsem se zpočátku podivoval nad tím, proč na tomto dokumentu 

spolupracovala externí firma zda náš ekonomický odbor není schopen nebo nemá kapacity na 

to, aby této dokument zpracoval vlastními silami, případně jak byl tento materiál zpracováván 

v předchozím období a kolik jsme z městské kasy této externí firmě za uvedený dokument 

zaplatili. Jenže jak jsem četl dále, tak jsem netušil, že firma jménem ekonoma pana Ing. 

Tesaře nám tímto výhledem udělala dvojí službu. Za prvé splnila úkol, který od magistrátu 

dostala, tzn. že zpracovala tento všeobecný výhled a za druhé, za což bych panu ekonomovi 

Ing. Tesařovi poděkovat, protože provedla vlastně nezávislý audit hospodaření města za 

předcházející volební období a divil jsem se, v uvozovkách, že to bylo s výborným 

hodnocením. Kdo z Vás totiž tento dokument četl, musel být překvapen tím, že jak před 

volbami kolovaly zaručené informace, že hospodaření města je v katastrofálním stavu, že 

město je likvidačně skoro zadlužené, ale kdo si to pozorně přečte, tak zjistí, že to je trošičku 

jinak. Pro ty z Vás v sále, kteří neměli možnost se s tímto dokumentem seznámit tak se zde 

dočtete následující. Já budu citovat: „ Výdaje města se vyvíjely relativně pozitivním 
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způsobem město za poslední 4 roky docilovalo úspor běžných výdajů, a tím zjistilo stabilizaci 

financí. Město hospodařilo vždy s finančního hlediska provozních výdajů správně a s ohledem 

na běžné příjmy. Město od roku 2010 udělalo velký kus práce na zlepšení stavu provozního 

salda. Město docílilo v roce 2014 nejlepšího provozního salda hospodaření za posledních 7 

let. Pro upřesnění co je to provozní saldo, tak to je klíčový údaj pro sledování finančního 

zdraví obce a případně města. Za další. Finanční zdraví města Havířova je velmi dobré 

s plusem, finanční kondice na velmi dobré úrovni rovněž s plusem a stav financí je rovněž 

velmi dobrý s plusem.“ A tak bych mohl pokračovat dále. Čili já bych chtěl ještě jednou panu 

ekonomovi Tesařovi poděkovat za provedení nezávislého auditu, poděkovat chci taky 

předchozímu vedení města za to jakou práci odvedlo a nové vedení bych chtěl požádat, aby 

v daném trendu pokračovalo a udrželo hospodaření města minimálně na takové úrovni jako 

předchozí vedení. Osobně jsem dále přesvědčen a chtěl bych požádat vedení města, že by byl 

tento materiál veřejně přístupný občanům města, aby měli přehled o tom, jak na tom naše 

město s financemi skutečně je. Jediná věc se kterou osobně s panem ekonomem Tesařem 

nesouhlasím je to, aby město využívalo řešení a finanční nástroje primárně určené pro privátní 

klientelu a už vůbec ne investování veřejných prostředků do privátních fondů. Děkuji za 

pozornost. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, hlásí se pan náměstek Heczko, tak mnohé věci nám teď osvětlí. 

 

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

Čili budu reagovat na některé ty připomínky. Začnu zprávou finančního výboru. To vyznělo, 

jako by finanční výbor nesouhlasil s tím zpracovaným materiálem. Finanční výbor k tomuto 

v podstatě nediskutoval, diskutoval pouze a dlouze o tom zda doporučit zastupitelstvu 

„schválit“ nebo „vzít na vědomí“. Tam se odehrála diskuze skoro půlhodinová o tom 

slovíčku. Jinak bylo konstatováno, co tady řekli další řečníci, že ten obsah je velice pozitivní 

pro město. Ale finanční výbor neschválil ani jednu ani druhou variantu, proto není žáden 

návrh finančního výboru. My jsme zkoumali dlouhodobě zda to musí být schvalováno nebo 

jen vzato na vědomí, zjistili jsme pouze, že toto neupravuje zákon, který ukládá, že město 

musí mít rozpočtový výhled minimálně na dva roky, může být i na delší období, tzn. i třeba 

jak to máme my dneska na 5 leté období. Pouze jsme pak na internetu hledali stanoviska 

k některým dotazům, zda se má schvalovat nebo vzít na vědomí, zjistili jsme, že nikdo 

z expertů neřekl rozhodně ano, schválit nebo neschválit, pouze jsou to doporučení těch 

odborníků, kteří provádějí školení pracovníků odborů ekonomických, kteří doporučují, že by 

zastupitelstvo, případně rada měli schvalovat, ne vzít pouze na vědomí. Dále bych chtěl na 

dotaz, proč externí zadání, pokud si pamatujete, ti, kteří jste byli v předchozím zastupitelstvu 

tak jsme v minulosti využívali externí firmu, a to společnost AQE Brno, které mám dělalo 

rozpočtové výhledy. V té době se ty ceny pohybovaly cca kolem 100 tisíc korun. Minulý 

rozpočtový výhled udělal odbor ekonomický, který to udělal zdarma, protože jsou to 

pracovníci magistrátu. Ten rozpočtový výhled končil v letošním roce, proto jsme rozhodli, že 

uděláme nový a zadali jsme to externí firmě z prostého důvodu. Abychom získali náhled 

cizího subjektu na hospodaření města, aby to nebylo subjektivní hodnocení pracovníky 

magistrátu. Proto jsme využili této nabídky pana Ing. Tesaře, který si za tento rozpočtový 

výhled vyúčtoval, za tuto cenu jsme mu to zadávali, cena tohoto rozpočtového výhledu byla 

24 200 Kč. Hodnocení, pan Rapant říkal, že výborné, ono to výborné hodnocení není, protože 

v té stupnici je od toho výborné až po nedostatečné, jsme byli hodnoceni jako velmi dobré 

plus, čili jakoby 1- nebo 2+ a to co hovořil o předchozím hospodaření minulého vedení města 

je samozřejmě obsaženo v tomto materiálu a každá z Vás si může udělat obrázek o 

předchozím hospodaření. Jsou tam vytipovány i nebezpečná místa, jsou tam i přeúvěrování, to 
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nám dnes výrazným způsobem nehrozí z toho důvodu, že v letošním roce snižujeme 

zadluženost města a to, co jsme v předchozím bodě schválili ten úvěr ten teprve uvidíme, zda 

k němu vůbec přistoupíme, zda nebude vypsán nějaký dotační titul na energetické úspory 

budou, zejména pak na výměnu oken a o to by se případný úvěr snížil. Ta kondice města je 

nějakým způsobem ohrožena i nevýběrem sdílených daní, kdy k dnešnímu dni nám 

ministerstvo financí potažmo státní rozpočet dluží cca 30 milionů korun ve sdílených daních. 

Toto jsou některá rizika, která musíme sledovat a v případě, že by tento stav trval delší dobu, 

na přelom srpna září, kdyby toto trvalo a nezlepšil se ten přísun peněz, tak budeme muset 

hledat v rámci hospodaření města úsporná opatření. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Pan zastupitel Šlachta. 

 

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

Ještě jednou dobrý den. Právě nevýběr sdílených daní a kdy nevíme pane náměstku, co bude 

zítra, se nám nechce schvalovat výhled do roku 2019. to je právě ten důvod. Takže si myslím, 

že čísla. Já chápu, že ten výhled musí být, ale čísla, kdy nevíme co bude zítra, bysme měli vzít 

jenom na vědomí. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan zastupitel Gongol. 

 

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

Já se domnívám, že se bavíme o zcela nepodstatných věcech, protože je jasné, že budeme 

příští rok zase o tom hovořit a můžeme samozřejmě upravovat ten výhled. Já bych se spíše 

zamyslel nad tím, co tady už bylo diskutováno, zda byl přínosný ten posudek pana Tesaře. 

Podle mého názoru ty tři body, které tam jsou uvedeny, jsou v podstatě věci, které každý z nás 

asi zná. A doufám, že to zná i pan Andrýsek, takže bych se ho chtěl zeptat, jestli mu to 

pomohlo, protože ty odpisy asi těžko bude uplatňovat, tu spolupráci s tou firmou asi taky ne a 

zbývá tam ten třetí bod. A ten třetí bod nám říká, že máme šetřit provozní náklady a snižovat 

zadluženost. To kdyby se mě pan Andrýsek zeptal, tak mu to poradím taky. Takže jsme 

zaplatili asi 25 tisíc korun, pan náměstek říká že to bylo levné, no ale já, když jsem četl tu 

zprávu, tak jsem se domníval naivně, že když nám to nabídnul, protože tam to je tak napsáno, 

tak že tuto službu udělá zadarmo. Jsem naivní asi. Takže výsledek toho je, podle mého 

názoru, že máme šetřit. Pane Andrýsku a já jsem se dozvěděl, že minulé zastupitelstvo 

odsouhlasilo účast na rekonstrukci havířovského autobusového nádraží ve výši skoro 50%, 

přitom máme 10% pouze účast v té firmě. Myslíte si, že to bylo dobré hospodaření? Navíc 

nevím jestli užitná hodnota toho je taková, že by nás za to havířovští občané pochválili. Já 

jsem pro to abychom šetřili i na takovýchto informacích, které nám dávají a nabízejí služby. 

Jsem i toho názoru, že i zejména v těch právnických návrzích, které často používáme, 

můžeme šetřit. Tak jak říká pan Babiš. Musíme postupovat tak jako ve vlastní firmě. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Jestli pan Andrýsek chce v krátkosti reagovat. Zda mu byla přínosem tato studie, já 

myslím, že určitě. 

 

Ing. Bohumil ANDRÝSEK, vedoucí ekonomického odboru MmH 

Dobrý den pane primátore, vážení zastupitelé. K té první části za mě už odpověděl pan 

náměstek Heczko, protože jak bylo řečeno, to zpracování rozpočtového výhledu se tak nějak 

střídá. Je to pro nás velice přínosné proto, že to je pohled zvenčí a dovolil bych si ještě 
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hodnotit. V téhle zemi nenajdete víc, nebo lepší odborníky než je pan Ing. Tesař na otázku 

financování územně správních celků měst a obcí. K té druhé otázce, já se omlouvám, myslím 

si, že mně, jako osobě zaměstnance magistrátu, nepřísluší, abych hodnotil nějakou investici, 

navíc nejsem stavař a už vůbec mi nepřísluší, abych hodnotil nějaké usnesení zastupitelstva. 

Zastupitelstvo rozhodlo jak rozhodlo a tak se to zrealizovalo. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji pane vedoucí. Do rozpravy se už nikdo nehlásí. Takže rozpravu končím a máme tady 

protinávrh pana zastupitele Poláka a Šlachty. Takže bych ho prosil promítnout a místo 

schvaluje tam bude na vědomí. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení pana Šlachty: 
Pro:                            11 

Proti:                          19 

Zdržel se:                 8 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno. A teď budeme hlasovat o původním usnesení „schvaluje“. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            28 

Proti:                        5 

Zdržel se:                 6 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  161/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

s c h v a l u j e  

 

rozpočtový výhled města Havířova do roku 2019, dle přílohy 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 28, proti 5, zdrželo se 6 usnesení bylo schváleno. 
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162/5ZM/2015 

13:42hod. 

11. Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 23. – 55. 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Polák. 

 

Miroslav POLÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Za finanční výbor opět. Finanční výbor tento bod projednal a doporučuje zastupitelům vzít na 

vědomí rozpočtová opatření č 23-25, 54-55 a schválit rozpočtové opatření č. 26-53 a na jeho 

základě schválit nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2015. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže končím rozpravu a dávám hlasovat o návrhu 

usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   4      

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  162/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozpočtová opatření č. 23., 24., 25., 54. a 55, dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 26. – 53., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 23. – 55. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města  

    Havířova na rok 2015: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 752 995,51 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 898 550,76 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 25 070,24 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 4 545,00 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 824 829,51 tis. Kč 

  
  

II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 723 046,33 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 408 596,09 tis. Kč 
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z toho: odbor životního prostředí 849,96 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 37 459,20 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 240,00 tis. Kč 

 stavební a silniční správní úřad 40,00 tis. Kč 

 odbor organizační 209 877,89 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 14 672,67 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 256 240,19 tis. Kč 

 odbor správy a rozvoje majetku - oddělení investic 220 968,00 tis. Kč 

 odbor správy a rozvoje majetku - oddělení správy majetku 19 395,00 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 75 748,20 tis. Kč 

 odbor ekonomický 551 600,74 tis. Kč 

 odbor správy a rozvoje majetku - oddělení strategického  

rozvoje 
3 700,00 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 804,24 tis. Kč 

  
  

b) příspěvky organizacím 314 450,24 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 710,00 tis. Kč 

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

 MŠ ČSA 834,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 975,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 885,00 tis. Kč 

 MŠ Kosmonautů 780,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 340,00 tis. Kč 

 MŠ Mládí 965,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská 1 570,00 tis. Kč 

 MŠ Okružní 720,00 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 300,00 tis. Kč 

 MŠ Přímá 930,00 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 765,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 790,00 tis. Kč 

 MŠ Resslova 650,00 tis. Kč 

 MŠ Sukova 730,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 700,00 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 540,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 845,00 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 560,00 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 3 555,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 2 325,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 280,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 601,90 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 3 299,55 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 2 074,00 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 4 497,08 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 2 815,70 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 5 113,82 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 3 377,10 tis. Kč 
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 ZŠ Mládežnická 3 073,70 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 5 496,70 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 794,40 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 444,00 tis. Kč 

 ZŠ Školní 2 521,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 090,00 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 4 910,98 tis. Kč 

 ASTERIX - středisko volného času Havířov 2 745,30 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 42 187,48 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 19 282,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 45 410,31 tis. Kč 

 SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních 

služeb Havířov 15 729,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 35 581,00 tis. Kč 

 Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 32 188,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 44 598,22 tis. Kč 

  
  

III. Financování celkem -29 949,18 tis. Kč 

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

 splátky jistin úvěrů -142 540,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +112 590,82 tis. Kč 

 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 37, 2 nehlasovali, usnesení bylo schváleno. 
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163/5ZM/2015 

13:45hod. 

12. Návrh na zhodnocování finančních prostředků účelového fondu (FVPA)  

      formou spořicího účtu         
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Rapant. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já bych se chtěl jenom zeptat, z toho vyplývá, že se nepředpokládá v tomto roce čerpání 

z uvedeného fondu veřejně prospěšných aktivit. Rozumím tomu dobře? Děkuji. 

 

Miroslav POLÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tento bod byl rovněž projednán na finančním výboru a finanční výbor doporučuje schválit 

uvedené usnesení. 

 

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

Fond veřejně prospěšných aktivit a jeho čerpání bylo schváleno při schvalování rozpočtu 

města na letošní rok. V současné době tam je rezerva pro dotaci na vybudování nové haly pro 

stolní tenis pro TJ stolního tenisu, ale zatím nemáme jistotu, že bude přiznána dotace a to byla 

podmínka pro poskytnutí dotace z města na realizaci této investiční akce. Ano, jsou tam 

některé položky, které nejsou v tak vysokých částkách a běžně se financují z tohoto fondu 

veřejně prospěšných aktivit, ale, navíc, teď máme k dispozici na tomto fondu asi 39 milionů 

korun a je možnost na období půl roku tyto finanční prostředky v té výši 24 miliony 500 dát 

na spořící účet. A je tam právě ta podmínka, že tento účet musí být likvidní do druhého dne, 

tzn. dneska požádáme banku o převod peněz na naše účty, abychom mohli financovat naše 

výdaje z tohoto fondu. Takže druhý den, případně třetí den tyto finanční prostředky budeme 

mít k dispozici. Znamená to taky, že pokud by nastala situace, že budeme potřebovat více 

finančních prostředků, které by zasáhly do toho spořícího účtu, máme možnost okamžitě tyto 

peníze stáhnout. Tam pak samozřejmě nebude ten úrok v té plné výši, jak dnes odhadujeme 

asi 110 tisíc korun, ale byl by pouze za tu část, kdy ta částka tam bude uložena. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji. Do rozpravy s e nikdo nehlásí, takže končím rozpravu a dávám hlasovat o návrhu 

usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 
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Přijaté usnesení č.  163/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zhodnocování finančních prostředků účelového Fondu veřejně prospěšných aktivit (FVPA) ve 

výši 24 500,00 tis. Kč formou spořicího účtu vedeného u Sberbank CZ, a.s. 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, zdržel se 1 usnesení bylo schváleno. 
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164/5ZM/2015 

13:47hod. 

13. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2016 
 

                   

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Polák. 

 

Miroslav POLÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Harmonogram příprav rozpočtu na rok 2016 byl rovněž projednán ve finančním výboru a 

finanční výbor doporučuje zastupitelům přijmout na vědomí. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Pan náměstek Heczko. 

 

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

Chtěl bych sdělit zastupitelům, že návrh rozpočtu bude projednáván obvyklým způsobem jako 

v minulosti, kdy bude zahájeno už v průběhu 8 a 9 měsíce, kdy budeme potřebovat podklady 

z jednotlivých organizačních jednotek, ale, co je pro zastupitele nejdůležitější a většinou se to 

stává, že zastupitelé chodí na tzv. rozpočtová kolečka, kdy konkrétního zastupitele zajímá 

konkrétní organizační jednotka a přijde na stanovený den, kdy ten dílčí rozpočet bude 

projednáván. Z toho důvodu, protože rozpočtová kolečka budou zahájena 22.9. a budou trvat 

do 9.10., takže na příštím zastupitelstvu v měsíci září, které je před 22.9. dostanete přesný 

rozpis rozpočtových koleček, tak aby jste si mohli naplánovat účast na těch jednotlivých 

projednáváních těch dílčích rozpočtů. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Do rozpravy se už nikdo nehlásí, takže já končím rozpravu a budeme hlasovat o 

návrhu usnesení. 

 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 
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Přijaté usnesení č.  164/5ZM/2015: 

     

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

harmonogram přípravy a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2016“ a 

„Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2016“, který je přílohou 

předkládaného materiálu. 

 

  

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno. 
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165/5ZM/2015 

13:48hod. 

14. Záměr prodeje pozemků  v k.ú. Dolní Suchá  

      spol. ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o. 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  165/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e  

  

záměr prodeje  pozemků v kat. území Dolní Suchá o výměře cca 5 000 m2 až 10 000 m2 

společnosti ABAKAP MAGRATHEA , s.r.o., Budovatelská 333, Bohumín -Záblatí,  

IČO 29441099  za účelem výstavby montované výrobně skladovací haly a manipulační 

plochy pro skladování, manipulaci a úpravu průmyslových surovin a průmyslových odpadů 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno. 
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166/5ZM/2015 

13:49hod. 

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

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  166/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

  

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2996/9 , zeleň o výměře cca 500 m
2
 až 600 m

2
 , 

kat. území Bludovice Společenství vlastníků jednotek Hálkova 1453/5, 1454/7, Havířov, 

Podlesí, IČO 02197201, na které se nachází zpevněná plocha před garážemi, přístup do domu 

a částečně zeleň navazující na bytové domy čp. 1453 a čp. 1454 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno. 
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167/5ZM/2015 

13:50hod. 

16. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  /5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1494/14, ostatní plocha, o výměře cca 210 m
2
, k.ú. 

Šumbark, paní Renatě Pechové, ………………………, za účelem zahrady u rodinného domu 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno. 
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168/5ZM/2015 

13:51hod. 

17. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1535/44, k.ú.  Šumbark 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  168/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  
 

záměr prodeje pozemku parc.č. 1535/44, ostatní plocha o výměře 124 m
2
, k.ú. Šumbark, 

manželům Lukáši a Veronice Staňkovým, ……………………………………, za účelem 

zahrady u rodinného domu 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno. 
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169/5ZM/2015 

13:52hod. 

18. Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov - město 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  169/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje částí pozemku parc.č. 2797/1, ostatní plocha, k.ú. Havířov - město, nově dle 

GP označených jako pozemky parc.č. 2797/4, o výměře 3 m
2
, parc.č. 2797/5, o výměře 3 m

2
, 

parc.č. 2797/6, o výměře 3 m
2
, parc.č. 2797/7, o výměře 3 m

2
, vše v k.ú. Havířov – město, 

Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, se sídlem Hornosušská 2, Havířov – Prostřední 

Suchá, IČO: 004 15 227, zastavěné stavbou venkovních schodišť k obytnému domu na ul. 

Karvinská č.p. 1270, 1271, 1272, 1273 v Havířově – Městě 

                                                                                                       

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno. 
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170/5ZM/2015 

13:52hod. 

19. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4227, k.ú. Havířov-město          
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  170/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

   

záměr prodeje části pozemku parc.č. 4227, ost.plocha, ost. komunikace o výměře  

cca 40  m
2   

v kat. území Havířov-město (výměra bude upřesněna na základě GP) 

manželům Beránek Zdeněk, ………………… a Beránková Dagmar, ………………………, 

za účelem rozšíření stávající zahrady                                                                                                      

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis z 5. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 15.06.2015           

171/5ZM/2015 

13:53hod. 

20. Záměr prodeje části pozemku pod stavbou garáže      
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  171/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá, odměřenou geometrickým 

plánem č. zak. 2909-6b/2015 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1195/363 o výměře 2 

m
2
,  k.ú. Prostřední Suchá paní Haně Timkové, ………………………………,  pod již 

postavenou garáží  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis z 5. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 15.06.2015           

172/5ZM/2015 

13:54hod. 

21. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/54, k.ú. Bludovice 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  172/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/54, ostatní plocha o výměře 17 m
2
, k.ú. Bludovice, 

manželům Pavlu a Romaně Opálenským, …………………………………… za účelem 

zahrady u rodinného domu 

                                                                                                            

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis z 5. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 15.06.2015           

173/5ZM/2015 

13:55hod. 

22. Záměr prodeje části pozemků  parc.č. 35/1 a parc.č. 43, k.ú. Šumbark 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  173/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

   

záměr prodeje části pozemků parc.č. 35/1, ost. plocha, zeleň o výměře cca 135 m
2
 a  parc.č. 

43 o výměře cca 370 m
2 

včetně případných trvalých porostů a zpevněné plochy, kat. území 

Šumbark  panu MUDr. Bedřichu Wasserburgerovi, MBA., ………………………, za účelem 

rozšíření poskytovaných služeb u Sanatoria ul. Kochova – pro umístění odpočinkové klidové 

zóny a vybudování parkoviště 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis z 5. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 15.06.2015           

174/5ZM/2015 

13:56hod. 

23. Záměr prodeje části pozemku pod stavbou garáže      
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  174/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 3014/1, k.ú. Bludovice, odměřenou geometrickým 

plánem č. zak. 3977-18/2015 a nově označenou jako pozemek parc.č. 3014/28 o výměře 4 m
2
, 

k.ú. Bludovice  společnosti REMM - software s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,  

28. října 1397/121a, IČO 25869019  pod již postavenou garáží  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis z 5. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 15.06.2015           

175/5ZM/2015 

13:57hod. 

24. Prodej části nemovité věci - pozemku parc. č. 348, k.ú. Bludovice 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  175/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  
 

prodej části nemovité věci - pozemku parc. č. 348, zastavěná plocha a nádvoří o výměře  cca 

200 m
2
,  k.ú. Bludovice, za účelem vybudování chodníku, parkoviště a vodovodní přípojky ke 

zdravotnickému zařízení, spol. OPTOMED Havířov s.r.o., IČO: 0224856, za podmínek: 

- s kupujícím bude uzavřena do 90 dnů od vyhotovení usnesení Zastupitelstva města  

  Havířova, kterým byl schválen prodeje části nemovité věci, smlouva o budoucí kupní  

  smlouvě 

- kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem jako cena tržní podle aktuálního cenového  

  předpisu v roce 2017 

- budoucí kupující vybuduje na pozemku přístupový chodník, 5 parkovacích stání a  

  vodovodní přípojku, po dokončení zajistí geometrické zaměření zastavěného pozemku na  

  své náklady, a to nejpozději do dvou let od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, o  

  splnění této podmínky doloží budoucí kupující opatření stavebního úřadu s nabytím právní  

  moci a geometrický plán na oddělení zastavěného pozemku  

- v případě odstoupení budoucího kupujícího od uzavření kupní smlouvy z důvodu upuštění  

  od realizace sjednaného účelu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, se budoucí kupující  

  vzdává nároku na vynaložené náklady k datu odstoupení 

- kupní smlouva bude uzavřena nejdříve v srpnu 2017, tj. po uplynutí závazku města,  

  vyplývajícího z kupní smlouvy uzavřené v roce 2007 s Moravskoslezským krajem. 

- kupujícímu bude odprodána pouze část pozemku pod přístupovým chodníkem, pozemek  ve  

  vzdálenosti 3 m od hranice pozemku parc. č. 398/4, k.ú. Bludovice, zůstane včetně stavby  

  chodníku na tomto pozemku v majetku města z důvodu plánované výstavby cyklostezky,  

  kupující daruje část stavby chodníku městu.  

 

 



 

Zápis z 5. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 15.06.2015           

p o v ě ř u j e 
 

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

kupní smlouvy a kupní smlouvy 

 

         Z: vedoucí OSRM 

         T: 30. 9. 2015 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, 1 nehlasoval,  usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis z 5. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 15.06.2015           

176/5ZM/2015 

13:57hod. 

25. Prodej části pozemku parc.č. 35/1, k.ú. Šumbark 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            36 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              3 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  176/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

prodej části pozemku parc.č. 35/1, ost. plocha, zeleň o výměře cca 190 m
2
, kat. území 

Šumbark  panu MUDr. Bedřichu Wasserburgerovi, MBA., ………………………, za účelem 

vybudování bezbariérového přístupu a rozšíření parkoviště pro klienty zdravotnického 

zařízení, a to za  tržní cenu  490,- Kč/m
2
(tj. cca 93 100,- Kč) + 2 280,- Kč za zpracování 

znaleckého posudku 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  31.10.2015 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 36, nehlasovali 3,  usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis z 5. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 15.06.2015           

177/5ZM/2015 

13:58hod. 

26. Prodej části pozemku pod stavbou garáže      
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  177/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

  

prodej části pozemku parc.č. 1338/64, k.ú. Prostřední Suchá, odměřenou geometrickým 

plánem č. zak. 2910-1/2015 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1338/104 o výměře  

4 m
2
, k.ú. Prostřední Suchá panu  Jánu Leňkovi, ……………………………………,  pod již 

postavenou garáží pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši  2 320,- 

Kč (tj. 580,- Kč/m
2
)   

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  31.10.2015 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 37, nehlasovali 2,  usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

 



 

Zápis z 5. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 15.06.2015           

178/5ZM/2015 

13:59hod. 

27. Zrušení předkupního práva          
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  178/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

   

1. uzavření dohody se společností Asental Land, s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava,  

    Gregorova 2582/3, IČO 27769143 o zániku předkupního práva k pozemkům parc.č. 2759/7  

    a parc.č. 2759/8, kat. území Dolní Suchá ve prospěch společnosti Asental Land, s.r.o.,  

 

2. uzavření dohody  se společností Autodům Vrána s.r.o., Havířov-Město,  

    Železničářů 1492/3, IČO  26826399 o zániku předkupního práva k pozemkům  

    parc.č. 3739/2, 3739/5, 3739/6 a parc.č. 3739/7, kat. území Havířov-město ve prospěch  

    statutárního města Havířov                                                                                                      

 

p o v ě ř u j e  

 

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

 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  31.10.2015 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, nehlasoval 1,  usnesení bylo schváleno. 

 

 

 
 



 

Zápis z 5. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 15.06.2015           

179/5ZM/2015 

14:00hod. 

28. Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Macháčovi           
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  179/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

  

výkup  pozemků parc.č. 2131/2  ost.plocha, ost. komunikace o výměře 88 m
2
, na kterém  

se nachází část zpevněné plochy pěší komunikace v majetku města u místní komunikace 

Zručná včetně přilehlého pozemku parc.č. 2140/45,ost.plocha, zeleň o výměře 17 m
2
, celkem 

105 m
2
, katastrální území Prostřední Suchá ve vlastnictví  manželů Stanislava Macháče a 

Danuše Macháčové, oba bytem ……………………………………… za cenu dle znaleckého 

posudku ve výši 24 740,- Kč, (tj.cca 235,60 Kč/m
2
) 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  31.10.2015 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis z 5. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 15.06.2015           

180/5ZM/2015 

14:01hod. 

29. Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – paní  Jana Pawlasová          
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  180/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

  

výkup pozemků, na kterých se nachází část zpevněné plochy pěší komunikace v majetku 

města u  místní komunikace Zručná a přilehlých pozemků, a to pozemku parc.č. 2133/1, 

ost.plocha, ost. komunikace o výměře 112 m
2
, parc.č. 2140/46, ost.plocha, zeleň o výměře  

7 m
2
, parc.č. 2140/47, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 3 m

2
, parc.č. 2140/48,  

ost. plocha, zeleň o výměře 5 m
2
, parc.č. 2140/49, ost.plocha, zeleň o výměře 1 m

2
  

a parc.č. 2655/2, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 16 m
2
, celkem 144 m

2
 , katastrální 

území Prostřední Suchá ve vlastnictví paní Jany Pawlasové, ………………………………… 

za cenu dle znaleckého posudku ve výši 31 390,- Kč, (tj.cca 218,- Kč/m
2
) 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  31.10.2015 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, 1 nehlasoval,  usnesení bylo schváleno. 

 

 
 



 

Zápis z 5. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 15.06.2015           

181/5ZM/2015 

14:02hod. 

30. Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní  Dagmar Čermáková           
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  181/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

  

výkup pozemku přilehlého k místní komunikaci Zručná, a to parc.č. 2140/43 ost.plocha, zeleň 

o výměře 18 m
2
, v katastrálním území Prostřední Suchá  

ve vlastnictví paní Dagmar Čermákové, …………………………………………… za cenu 

dle znaleckého posudku ve výši 4 060,- Kč, (tj.cca 225,60 Kč/m
2
) 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  31.10.2015 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis z 5. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 15.06.2015           

182/5ZM/2015 

14:03hod. 

31. Výkup pozemku  parc.č. 2471,  k.ú. Prostřední Suchá           
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  182/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e  

  

výkup pozemku parc.č. 2471, lesní pozemek o výměře 1701 m
2
 v kat. území Prostřední 

Suchá, včetně trvalých porostů, ve spoluvlastnictví  manželů Czapka Jiří a Czapková Dáša, 

oba ……………………………………… a manželů Konečný Miroslav a Konečná Vlasta, 

oba ……………………………………… za navrhovanou smluvní cenu ve výši 42 525,- Kč 

(tj. 25,- Kč/m
2
) 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno. 
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183/5ZM/2015 

14:03hod. 

32. Elektronická dražba pozemků v k.ú. Dolní Datyně        
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  183/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í    

 

informaci, že město Havířov vydražilo v elektronické dražbě čj. 009 EX 4535/08-137 

pozemky parc.č. 563/3, vodní plocha o výměře 319 m
2  

a parc.č. 563/10, trvalý travní porost  

o výměře 183 m
2
, k.ú. Dolní Datyně, a to za celkovou částku ve výši 23.395,- Kč  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno. 
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184/5ZM/2015 

14:04hod. 

33. Zřízení pozemkové služebnosti v rámci vypořádání stavby  

      „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a U Hájenky,  

      Havířov - Podlesí “   
            

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  184/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

v rámci vypořádání stavby č. 8056 „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a U Hájenky, 

Havířov-Podlesí“   

 

1. zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení, provozování 

a udržování veřejného osvětlení, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova, jež 

je vlastníkem umístěné sítě,  

  

a)  k pozemkům  k.ú. Bludovice,  parc. č. 425/1 a 425/6,  v rozsahu 2 m
2
, dle GP č. 3951-

30/2014 včetně ochranného pásma,    

povinný: SEMPRONEMO, s.r.o. Na Hrázi 3228/2, 723 00 Ostrava – Martinov,  

IČO: 026 15 169    

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  a 500,- Kč za sloup umístěný na pozemku, tj. 

(125,- x 2) + 500,- = 750,- Kč + DPH 

 

b) k pozemku  k.ú. Bludovice,  parc. č. 425/2  v rozsahu 6 m
2
, dle GP č. 3951-30/2014 včetně 

ochranného pásma,    

povinný: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. Října 1235/169, 709 00 

Ostrava – Mariánské Hory,  IČO: 451 93 665    

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
,  tj. 125,- x 6 = 750,- Kč + DPH 

 

c) k pozemku  k.ú. Bludovice,  parc. č. 425/4  v rozsahu 53 m
2
, dle GP č. 3951-30/2014 

včetně ochranného pásma,    
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povinný:  Naturprodukt CZ spol. s r.o., Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice,                       

IČO: 484 01 722     

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
  a 500,- Kč za každý sloup umístěný na 

pozemku tj. (125,- x 53) + (500,- x2) = 7.625,- Kč + DPH 

 

d) k pozemku  k.ú. Bludovice,  parc. č. 433/1  v rozsahu 12 m
2
, dle GP č. 3951-30/2014 

včetně ochranného pásma,    

povinný:  GUSTO Service s.r.o., Polanecká 132, 742 83 Klimkovice, Václavovice,  

IČO: 278 54 957    

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 ,  tj. 125,- x 12 = 1500,- Kč + DPH   

 

2. zřízení pozemkové služebnosti, spočívající v právu oprávněného, statutárního  města 

Havířova,  umístit,  provozovat  a udržovat dešťovou  kanalizaci a vyústní objekt – čelo 

propustku včetně zpevnění svahu na části pozemku  k.ú. Bludovice,  parc.č. 444/1,  dle GP 

3951-30/2014  označené jako parc. č.  444/15 o  výměře 19 m
2
        

povinný:  Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106,  501 68 Hradec Králové,  

IČO: 421 96 451, zastoupeny LS Ostrava, 739 34 Šenov u Ostravy, Těšínská 993      

hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m
2
 , tj. 125,- x 19 = 2375,- Kč, + DPH      

 

p o v ě ř u j e 

 

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

k bodu 1a – d, k bodu 2. 

 

                                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                        T: 31.12.2015 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, 1 nehlasoval, usnesení bylo schváleno. 
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185/5ZM/2015 

14:11hod. 

34. Smluvní vztahy pro účely realizace stavby č. 3026  

      „ Areál volného času Havířov“ 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní zastupitelka Šillerová. 

 

Ing. Eva ŠILLEROVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Dobrý den vážený pane primátore, vážení kolegové, vážení hosté. Já bych se chtěla zeptat, 

protože nakupujeme pozemky pro stavbu areálu volného času, pozemky stojí necelý milion 

sedmset a já k téhle stavbě nic nevím, neviděla jsem projekt, jen něco, co před několika lety 

bylo mediálně zveřejněno, tak bych byla ráda, kdybyste nám k tomu více mohli říci a zároveň 

bych poprosila, aby v případě budoucích schvalování nákupů k plánovaným akcím jsme vždy 

dostali materiál o jakou akci nebo stavbu se jedná. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji, samozřejmě odpovím co vím a potom poprosím kolegy. Víme, že ta stavba je 

dlouhodobě plánovaná a už se o ní mluví spoustu let. Myslím si, že důležité je, abychom ty 

pozemky, pokud možno, scelovali, protože potom stoupá i hodnota když je to celek a 

vyhneme se tím dalším problémům, protože jednou tam něco postavíme, ať už v takové nebo 

jiné podobě, tak je to strategické místo a myslím si, že i na to bysme měli přihlédnout. Ono je 

to investice jednorázová, poměrně vyšší, ale myslím si, že to jsou dobře investované peníze. 

Jestli mně chcou kolegové doplnit nebo potom možná pan vedoucí ze strategického rozvoje, 

ale dám přednost panu náměstku Heczkovi. 

 

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

Já budu reagovat pouze v tom smyslu, že areál volného času se připravuje už asi třetí volební 

období. První náznaky byly ještě za pana náměstka Balšána, kdy ta myšlenka vůbec vznikla, 

od té doby bylo několik studií, jak tento prostor, tzn. od hotelu Rudolf až po altán u ZŠ Na 

Nábřeží ta spodní část kolem řeky Lučiny včetně fotbalového hřiště ČSAD Havířov včetně 

tohoto pozemku a včetně i letního kina, tak těch studií bylo několik. První studie byly 

hodnotově v řádech miliard korun, to se samozřejmě muselo redukovat. My jsme ale areál 

volného času přihlásili do dotačního titulu ministerstva průmyslu a obchodu na zahlazování 

důlních činností, i když někteří z Vás řeknou, že tam žádná důlní činnost nebyla prováděna, 

byla, protože v té lokalitě byla čerpací voda užitkové vody pro důl Dukla z řeky Lučiny a tyto 

dotační peníze jsou i na tyto oblasti nebo území kde lze tyto finanční prostředky čerpat. 

Obdobně to bylo i v areálu Dukla, kdy jsme na infrastrukturu dostali 250 milionů korun. Čili i 

na vybudování infrastruktury v tom budoucím areálu volného času je možno uplatnit i žádost 

na tuto dotaci. V současné době, pokud mám dobrou informaci, to už pak by musela říct 

vedoucí OSRM paní Ing. Mikulová, v jakém stavu, ale tuším, že v současné době probíhá 

projektová příprava pro vybudování infrastruktury v tomto areálu. Infrastruktura znamená, že 

to jsou veškeré komunikace pro automobilovou dopravu, pro chůzi, cyklostezky včetně 

inženýrských sítí jako je kanalizace, vodovod, rozvod elektrické energie, apod. na tuto 

infrastrukturu lze čerpat ty dotační peníze, o kterých jsem mluvil. Ale jestli mne nemýlí 
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paměť tak v současné době se připravuje projektová dokumentace, protože toto musí být 

základem pro žádost o tu dotaci. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji, jestli chce doplnit paní vedoucí Mikulová. Jinak si myslím, že to je natolik 

strategická věc, že by průběžné informace o tomto projektu, pokud jsou nějaké dílčí 

záležitosti by měly být vždycky zastupitelé informováni. Myslím si že pokud se něco 

vyskytne, tak budeme průběžně informovat. 

 

Ing. Kateřina MIKULOVÁ, pověřená zastupováním funkce vedoucího odboru správy a 

rozvoje majetku 

Dobrý den vážený pane primátore, dobrý den všem tady v místnosti. Pan náměstek Heczko 

docela přesně informoval o stavu areálu volného času. Já jen můžu dodat, že v současné době 

jsme podali nebo je to v řízení, žádost na stavební úřad ohledně rozhodnutí o umístění stavby 

a následně teď se budeme bavit o tom, co vlastně v areálu opravdu použijeme, co tam bude. 

My řešíme v současné době umístění a infrastrukturu a pokud bych se měla vrátit k pozemku, 

který se teď řeší v tomto bodě a je to pozemek modelářů, tak je to pro nás velice důležitý 

pozemek v tomhle území, protože přes něho přechází opravdu spoustu sítí, komunikací, 

cestiček, takže bysme ho opravdu pro stavbu potřebovali. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji, dál se do rozpravy nikdo nehlásí. Takže já rozpravu končím a dávám hlasovat o 

návrhu usnesení. 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  185/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

pro účely realizace stavby č. 3026 „Areál volného času Havířov“  

výkup pozemku parc.č. 4023  k.ú. Havířov-město o výměře 3821 m
2 

 a venkovních úprav 

(modelářské dráhy, zpevněné asfaltové plochy, plotu a ocelových vrat) od vlastníka:  

Leteckomodelářský Klub METEOR Havířov, se sídlem Havířov-Město, Marušky Kudeříkové 

1143/14, IČO 63025019, a to za cenu dle znaleckého posudku v celkové výši 1 686 730,- Kč  

(pozemek za cenu 916 150,- Kč  tj. cca 239,80 Kč/m
2
 a venkovní úpravy za cenu 770 580,- 

Kč)  s tím, že  kupní cena bude uhrazena ve splátkách :  

při podpisu kupní smlouvy bude uhrazena částka za pozemek a zbývající část kupní ceny 

bude uhrazena nejpozději do 31.3.2016 
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p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy 

 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  31.10.2015 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 37, 2 se zdrželi, usnesení bylo schváleno. 
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186/5ZM/2015 

14:12hod. 

35. Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování  

      Havířova - části města Prostřední Suchá“             
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  186/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

r u š í   

 

1. část usnesení ZMH č. 76/3ZM/2015, ze dne 26. 1. 2015, v bodě A26, k pozemku k.ú. 

Prostřední Suchá, parc. č. 1409/2, kterým byla schválena hodnota pozemkové služebnosti ve 

výši 100,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice.  

povinný: Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO: 

277 69 143  

 

2. část usnesení ZMH č. 1178/26ZM/2014,  ze dne 21. 6 2014, v bodě  C2a), k pozemkům 

k.ú. Prostřední Suchá,  parc. č. 2342, 2348, 2365, kterým byla schválena hodnota pozemkové 

služebnosti ve výši 100,-Kč/m
2
 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  

povinný: Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO: 

277 69 143  

 

s c h v a l u j e  

 

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

1.  zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení, provozování 

a udržování kanalizační stoky a zemní kabelové přípojky NN, ve prospěch oprávněného, 

statutárního města Havířova,  k pozemku  k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1409/2, v rozsahu 

708 m
2
, dle GP č. 2894-239/2014  

povinný: Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3,      IČO: 

277 69 143,  

hodnota pozemkové služebnosti: 250,- Kč/m
2
 + DPH + 3.000,- Kč/1 ks šachtice + DPH, tj. 

250,- x 708 + 3.000,- x 2 = 177.000,- + 6.000,- = 183.000,- Kč 
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2. zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení, provozování 

a udržování kanalizační stoky, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova,  k 

pozemkům  k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2342, 2348, 2365, v celk. rozsahu 205,41 m
2
 dle 

GP 2826-50G/2013 

povinný Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3,  

IČO: 277 69 143  

hodnota pozemkové služebnosti: 250,- Kč/m
2
 + DPH + 3.000,- Kč/1 ks šachtice + DPH, tj. 

250,- x 204,41 + 3.000,- x 1 = 51.103,- + 3.000,- = 54.103,-Kč 

 

3. výkup zbytkového pozemku k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1409/20, ostatní plocha, 

manipulační plocha, o výměře 4 m
2
, která navazuje  na pozemek  k.ú. Prostřední Suchá, parc. 

1409/25 o výměře 950 m
2
, který nabude město do vlastnictví kupní smlouvou na základě 

usnesení č. 76/3ZM/2015, ze dne 26. 1. 2015, bod B1,      

prodávající:  Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO: 

277 69 143  

kuní cena:  je stanovena dle znaleckého posudku, jako cena tržní, za oba pozemky celkem činí  

145.800,-Kč 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

k bodu 1-3 

 

                                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                                        T:  31.8.2015 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno. 
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187/5ZM/2015 

14:13hod. 

36. Uzavření smluvního vztahu v rámci stavby „ Sesuv svahu  

      na ul. Svážná “ 
           

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            36 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

 

 

Přijaté usnesení č.  187/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

v rámci stavby č. 15003 „Sesuv svahu na ul. Svážná“  

zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc.č. 2090/3, k.ú. Bludovice ve 

vlastnictví povinného: Lesy České republiky s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106/09, 

Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové, IČO: 421 96 454, zast. Lesní správa 

Ostrava, Těšínská 993, 739 34 Šenov u Ostravy 

spočívající v právu zřízení, provozování, umístění a zajištění erozní rýhy přírodním žebrem 

z kamene v délce cca 50 m a v rozsahu cca 293 m
2 

na pozemku a v právu vstupovat a vjíždět 

na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a 

odstraněním erozní rýhy ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova, jakožto 

vlastníka stavby, hodnotu věcného břemene služebnosti: 250,- Kč/m
2
, v rozsahu dle 

geometrického plánu, nejméně však 10.000,- Kč + DPH a úplatu po dobu provádění stavby na 

pozemku v rozsahu cca 2.084 m
2 

do uzavření smlouvy o věcném břemeni – služebnosti  

ve výši 4.785,- Kč bez DPH za každý započatý měsíc  
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p o v ě ř u j e                          

 

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

smlouvy o smlouvě budoucí a konečné smlouvy o zřízení služebnosti 

                                                                                                 Z: vedoucí OSRM  

T: 31. 10. 2015                                                                                              

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 36, 1 se zdržel, 2 nehlasovali, usnesení bylo schváleno. 
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188/5ZM/2015 

14:14hod. 

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

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

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  188/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

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

 

1. výkup části pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1295/18  zastavěného částí gabionové 

opěrné zídky v rozsahu cca 14 m
2
, dle zaměření dokončené stavby 

vlastník pozemku: Jarmila Cimalová, ………………………………………………… 

kupní cena: bude stanovena dle znaleckého posudku vyhotoveného po dokončení stavby 

 

2. výkup části pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1295/22  zastavěného částí gabionové 

opěrné zídky v rozsahu cca 5 m
2
, dle zaměření dokončené stavby 

vlastníci pozemku: manž.  MUDr. Bronislav  Firla  a JUDr. Halina Firlová,  

……………………………………………… 

kupní cena: bude stanovena dle znaleckého posudku vyhotoveného po dokončení stavby 

 

3. výkup celého pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1295/16 o výměře 114 m
2
, dotčeného 

abrazí břehu a zastavěného částí gabionové opěrné zídky   

vlastník pozemku: Věslav Pawlas …………………………………………………………… 

kupní cena: bude stanovena dle znaleckého posudku vyhotoveného po dokončení stavby  
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p o v ě ř u j e 

 

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

smluv k bodu 1-3 

                                                                                                                

                                                                                                            Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                            T: po dokončení stavby         

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 39 usnesení bylo schváleno. 
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189/5ZM/2015 

14:14hod. 

38. Zřízení  služebnosti pro účely stavby „1. etapa cyklostezek –stavba 1./01  

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

      v k.ú. Havířov - město   

         

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  189/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

pro  účely  výstavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov – Žermanická  přehrada“,      

zřízení pozemkové  služebnosti na  části  pozemku k.ú. Havířov –město,   parc. č.  4340,   

spočívající  v právu oprávněného,  statutárního  města Havířova,  umístit  a provozovat  na 

pozemku  konstrukci a opěry lávky přes Lučinu pro pěší včetně opevnění koryta v rozsahu 

trvalého  záboru  cca 101 m
2
,  dle zaměření dokončené  stavby,  včetně  práva provést stavbu  

s  předpokládaným  rozsahem záboru cca 259 m
2
,   

vlastník:  ČR - Povodí Odry, státní podnik, Varenská  3101/49, 70200 Ostrava, Moravská 

Ostrava, IČO: 708 90 021 

hodnota pozemkové služebnosti: sjednána ve výši 150,-Kč/m
2
 x 101 m

2
, tj. cca 15.150,-Kč 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a právu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti a konečné smlouvy o zřízení pozemkové 

služebnosti 

                                                                                                                   Z: vedoucí OSRM  

                                                                                                                   T: 31.12.2015 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, 1 se zdržel,  usnesení bylo schváleno. 
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190/5ZM/2015 

14:15hod. 

39. Poskytnutí finančního daru na vybudování kanalizační přípojky pro  

      nemovitost na pozemku parc.č. 2136, k.ú. Bludovice 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   4      

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  190/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,-Kč, jako příspěvku na vybudování kanalizační 

přípojky  pro nemovitost na pozemku parc.č. 2136, k.ú. Bludovice, ve prospěch manželů Jana 

a Kataríny Růžičkových, ………………………………………, s tím, že nebudou požadovat 

úhradu za zřízení služebnosti pro uložení hlavního kanalizačního řadu na pozemcích v jejich 

vlastnictví, a to na pozemcích parc.č. 2136 a 2138, k.ú. Bludovice, jak bylo sjednáno  

ve smlouvě č. 1864/OSM/2011 ze dne 27. 12. 2011  

 

p o v ě ř u j e 

 

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

darovací smlouvy 

                                                                                                                Z: vedoucí OSRM                  

                                                                                                                T: 30. 9. 2015 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, 1 nehlasoval,  usnesení bylo schváleno. 
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191/5ZM/2015 

14:38hod. 

40. Úplatný převod technické infrastruktury v k.ú. Bludovice, ul. Datyňská  
 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

  

úplatný převod  dokončené infrastruktury – řad splaškové kanalizace, určené pro 4 rodinné 

domy,  ul. Datyňská, umístěné na pozemcích parc.č. 982, k.ú. Bludovice ve vlastnictví 

statutárního města Havířov, na pozemku parc.č. 945/1 , k.ú. Bludovice ve vlastnictví pana 

Gustava Kunčického, ………………………………………… a parc.č. 947/1, k.ú. Bludovice 

ve vlastnictví manželů Weiss Zdeněk a Weissová Ingrid, …………………………………… 

od investora –  manželů Weiss Zdeněk a Weissová Ingrid, ………………………  do  majetku 

města s tím, že město uhradí investorovi 25% skutečných nákladů + DPH, vyčíslených po 

dokončení stavby, maximálně však do výše 25%  předpokládaných pořizovacích nákladů + 

DPH předložených investorem takto: 

za stavbu řadu splaškové kanalizace na pozemcích parc.č. 982, parc.č. 945/1 a parc.č. 947/1, 

k.ú. Bludovice 25% předpokládaných nákladů 1.000.000,- Kč, tj. maximálně  250.000,- Kč + 

DPH s podmínkou, že  

a)stavba bude převedena do majetku města v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, včetně  

   zřízených věcných břemen  

b)kanalizační přípojky k jednotlivým RD zůstanou ve správě jednotlivých vlastníků RD 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy  

 

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  31.10.2015 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan náměstek Heczko. 

 

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

Tento bod jsme nebo obdobné body jsme v minulosti v zastupitelstvu projednávali už 

několikrát, kdy soukromý investor, vlastník pozemků připravuje toto území pro budoucí 

využití zejména zástavbou individuálního bydlení a vždy jsme projednávali i v zastupitelstvu 

pak i následný převod vybudovaných sítí té infrastruktury do majetku města. Měli jsme 

dlouhodobě takový uzus, že komunikace pro pěší i autodopravu jsme vykupovali ve výši do 

25% té hodnoty zrealizované stavby max. do určité hranice, to jsme si zjistili, aby ta stavby 

nebyla předražená nebo aby investoři „nespekulovali“ a nepočítali vyšší cenu než ve 

skutečnosti ta cena byla. A u kanalizací jsme rozhodovali o převedení za hodnotu ve výši 
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10%. Byl i jeden případ kdy se jednalo o kanalizaci, která musela mít čerpací stanici, protože 

nebyla to gravitační, tak tam jsme takovouto kanalizaci zcela odmítli. Chtěl bych naznačit, že 

pokud dneska schválíme i odkoupení kanalizace za hodnotu 25 % z té původně předpokládané 

ceny milion korun, je to precedens pro budoucí jednání v těchto případech, kdy pak i ostatní 

takto investující občané budou požadovat 25% i za kanalizaci. Já doporučuji zastupitelstvu, 

abychom usnesení schválili v té výši jak je uvedeno u té komunikace, ale u kanalizace, aby to 

bylo za 10%, čili bych požádal, aby se hlasovalo o návrhu, že kanalizace by byla převedena 

do majetku města pouze za hodnotu 10%, tzn. 100.000 Kč max. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji. Ještě se hlásí pan náměstek Bureš. 

 

Bc. Ivan BUREŠ, člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Já trošku do toho vstoupím. Vzhledem k mému rezortu. Odkanalizování této části těch 

Bludovic jsme nechali zpracovávat investicemi a zjišťovali jsme jestli ta cena, kterou nám 

nabízí je reálná, jestli bysme vůbec byli schopni za částku 250 tisíc vybudovat tu ten 

kanalizační řad v té výši a v té délce. Nechal jsem si zjišťovat kolik domů lze na ten řad 

připojit, je to 20 rodinných domů, v současné době se tam připojili 4 rodinné domy. 

Vzhledem k tomu, že místo je na okraji města, nepočítalo se s nějakým řadem a s kanalizací, 

protože ho nemáme ani naplánované, že by se tam někdy v nejbližší době něco podobného 

realizovalo. Proto z mého hlediska si myslím, že ta částka je reálná, ale já to nechám na 

uvážení ostatních. Jestli paní Mikulová by chtěla něco k tomu říct, tak může. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji. Jestli paní vedoucí? 

 

Ing. Kateřina MIKULOVÁ, pověřená zastupováním funkce vedoucího odboru správy a 

rozvoje majetku 

Dobrý den nepotřebuji doplnit, pan náměstek to řekl tak jak to je. My jsme počítali s částkou 

obvyklou, se kterou se potkáváme, kolem 7 tisíc korun, když jsme šli na nějakou hranu a 

poptávali jsme se, tak je to 5 tisíc korun za metr, takže za tu částku 250 tisíc dle našich 

propočtů bysme to opravdu udělat nemohli a těch rodinných domků 20 jsme požádali odbor 

územního rozvoje, aby se podíval do dané lokality, jestli je vůbec určena pro výstavbu, kolik 

tam v současné době je starých rodinných domků, kolik se bude stavět nových, takže těch 20 

je tam taky. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře děkuji. Dál do rozpravy hlásí se někdo? Vy jste přihlášen na interpelaci na tento bod? 

Tak bohužel. Já rozpravu končím a budeme hlasovat o návrhu pana náměstka Heczka v části 

kdy navrhuje 10% max. 100.000 Kč za kanalizaci. O tomto dílčím návrhu. 

 

Hlasování o návrhu usnesení pana Heczka: 
Pro:                            13 

Proti:                        3 

Zdržel se:                 21 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 13, proti 3, zdrželo se 21, nehlasovali 2 usnesení nebylo schváleno. A budeme hlasovat o 

původním usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            17 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 20 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   4      

Přítomno celkem 39 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 17, zdrželo se 20, nehlasovali 2, usnesení nebylo schváleno. Tak já využiju Jednacího 

řádu, který umožňuje dohadovací řízení v tomto bodě. Navrhuji dohadovací řízení. Poprosil 

bych jednoho zástupce z každé politické strany, abysme se sešli a o tomto bodu jsme se 

dohodli. Buď najdeme nějaké řešení nebo se tento bod odloží. Takže prosím předsedy 

politických klubů na jednání, děkuji. A vyhlašuji tím 10 minutovou přestávku. 

 

PŘESTÁVKA 

 
10 min. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Poprosím zastupitele ať se prezentují, budeme pokračovat v jednání. Poprosím o klid a prosím 

jednoho zástupce, zda je nějaký výstup, zda došlo ke shodě? Prosím o rozpravu. Pan náměstek 

Heczko. 

 

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

Dámy a pánové dohadovací řízení skončilo v tom smyslu, že je předložen nový návrh nebo 

úprava usnesení původního, kde místo 25% skutečných nákladů + DPH bude 20%, tzn. max. 

do částky 200 tisíc korun. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře děkuji, slyšeli jste a budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení. Všude 20%. Tak teď je 

to v pořádku. Prosím o hlasování. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            26 

Proti:                        0 

Zdržel se:                   12 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   4      

Přítomno celkem 39 členů 
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Přijaté usnesení č.  191/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

  

úplatný převod  dokončené infrastruktury – řad splaškové kanalizace, určené pro  

4 rodinné domy,  ul. Datyňská,   umístěné na pozemcích parc.č. 982, k.ú. Bludovice ve 

vlastnictví statutárního města Havířov, na pozemku parc.č. 945/1 , k.ú. Bludovice ve 

vlastnictví pana Gustava Kunčického, ………………………………………………  

a parc.č. 947/1, k.ú. Bludovice ve vlastnictví manželů Weiss Zdeněk a Weissová Ingrid, 

……………………………… od investora –  manželů Weiss Zdeněk a Weissová Ingrid, 

………………………………  do  majetku města s tím, že město uhradí investorovi 20% 

skutečných nákladů + DPH, vyčíslených po dokončení stavby, maximálně však do výše 20%  

předpokládaných pořizovacích nákladů + DPH předložených investorem takto: 

za stavbu řadu splaškové kanalizace na pozemcích parc.č. 982, parc.č. 945/1 a parc.č. 947/1, 

k.ú. Bludovice 20% předpokládaných nákladů 1.000.000,- Kč, tj. maximálně 200.000,- Kč + 

DPH s podmínkou, že  

a) stavba bude převedena do majetku města v rozsahu dle zaměření dokončené  

    stavby, včetně zřízených věcných břemen  

b) kanalizační přípojky k jednotlivým RD zůstanou ve správě jednotlivých  

    vlastníků RD 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

smlouvy  

                                                                                                        Z: vedoucí OSRM 

                                                                                                        T:  31.10.2015 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 26, zdrželo se 12, 1 nehlasoval, usnesení bylo schváleno. 
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192/5ZM/2015 

14:39hod. 

41. Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci 
 

            

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            36 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              3 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  192/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e      
 

předání  majetku statutárního města Havířova, a to drobná stavba,  inv. číslo 000000035939,  

dětský mobiliář, inv. číslo 000000035934 až 000000035938,   vše v celkové pořizovací ceně 

246 895,00 Kč,  situované v areálu sportovního hřiště u ZŠ Zelená,  k hospodaření 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, sídlo  

Havířov-Podlesí, Těšínská 2b,  IČO: 00306754,  dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 

u k l á d á 

 

vyhotovení úplného znění přílohy č. 1 zřizovací listiny     

                                                                                                                     

                                                                        Z: vedoucí OSRM  

                                                                                                       T: 20. 9. 2015 
 

vyhotovení dodatku k úplnému znění zřizovací listiny 

 

                                                                Z: vedoucí OPS  

                                                                                                                    T: 30. 9. 2015 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 36, 3 nehlasovali,  usnesení bylo schváleno. 

 

 

 



 

Zápis z 5. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 15.06.2015           

193/5ZM/2015 

14:39hod. 

42. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

      dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  193/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

SR, případně jiných zdrojů ke dni 26.5.2015 dle přílohy 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, 1 nehlasoval,  usnesení bylo schváleno. 
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14:40hod. 

43. Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru správy a rozvoje  

      majetku oddělení investic na rok 2015 po rozpočtových úpravách č. III 
  

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  194/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OSRM-OI na rok 2015 po RU III  

    dle Přílohy č. 1  

2. seznam akcí realizovatelných v případě uvolnění finančních prostředků schváleného  

    rozpočtu OSRM-OI na rok 2015 po RU III dle Přílohy č. 2 

                                                                                     

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, 1 nehlasoval,  usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis z 5. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 15.06.2015           

195/5ZM/2015 

14:41hod. 

44. Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2015 z  

      rozpočtu odboru školství a kultury 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  195/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. poskytnutí dotace na provoz na rok 2015 z rozpočtu odboru školství a kultury soukromé  

    mateřské škole MATEŘINKA s.r.o., Okružní 13, Havířov-Šumbark (IČO: 25372793)  

    ve výši 300.000,- Kč 

2. uzavření smlouvy s příjemcem dotace                         

 

                                                                                                                        Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                                        T: červen 2015 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, 1 nehlasoval,  usnesení bylo schváleno. 
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14:42hod. 

45. Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015  

      v rozpočtu odboru školství a kultury 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  196/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 
 

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 z rozpočtu odboru školství  

a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám v celkové výši 

587.840,- Kč na dofinancování plavání takto: 

 

64.240,- Kč Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková  

organizace (IČO:  70 95 81 22)  

 

20.680,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká, příspěvková  

organizace (IČO:  48 80 52 89)  

 

43.120,- Kč    Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  

                       (IČO:  48 80 55 13)  

 

50.600,- Kč   Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná  

            (IČO:  62 33 12 21)  

 

25.080,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, 

                       příspěvková organizace (IČO:  70 95 81 65)  

 

44.000,- Kč   Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  

                       (IČO:  48 80 54 24)  
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17.160,- Kč   Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

                       okres Karviná (IČO:  61 98 86 00)  

 

 34.760,- Kč   Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková  

organizace (IČO:  62 33 12 48)  

 

40.480,- Kč Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná   

                        (IČO:  48 80 54 75)  

63.800,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,   

                        příspěvková organizace (IČO:  70 95 81 14)  

 

40.040,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

                        příspěvková organizace (IČO:  70 95 81 31)  

   

44.880,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková  

organizace (IČO:  48 80 52 71)  

 

  7.040,- Kč Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov –  

                        Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČO: 75 02 75 77) 

   

18.040,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková  

organizace (IČO: 70 95 81 49)  

 

 28.160,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená, příspěvková  

organizace (IČO: 75 02 75 69)  

   

 45.760,- Kč Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  

(IČO:  62 33 12 30)  

                                                             

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním školám  

do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2015 o výše uvedené částky  

             

                                                                                                                        Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                                        T: září 2015 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 38, 1 nehlasoval,  usnesení bylo schváleno. 
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197/5ZM/2015 

14:43hod. 

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

      sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10  

      „Ostatní dotace a dary“  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Technická paní zastupitelka Kožmínová. 

 

Bc. Ivana KOŽMÍNOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den pane primátore, milé kolegyně, kolegové. Z důvodu střetu zájmů nebudu v tomto 

bodě hlasovat. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže končím rozpravu a dávám hlasovat o návrhu 

usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  197/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í   
 

žádosti o dotace z rozpočtu statutárního města Havířova dle důvodové zprávy 

 

ze sportovní sféry: 

1. České olympijské a.s, IČO: 25 26 87 08, na projekt „Odznak všestrannosti Olympijských 

Vítězů“, 

2. Maniak aerobiku Havířov, o.s., IČO: 22 71 37 78, na projekt „ME v aerobiku 

v holandském Dordrechtu“, 

3. Sboru dobrovolných hasičů Havířov – Město, IČO: 65 46 81 04, na nákup překážek  

pro požární sport, 

4. Sportovního klubu moderní gymnastiky Havířov, IČO: 26 59 51 09, o navýšení dotace  

na činnost klubu v roce 2015, 

5. Sportovního klubu volejbalu Havířov, IČO: 48 80 63 23, o navýšení dotace na činnost 

klubu v roce 2015, 

6. Střední školy a základní školy, Havířov – Šumbark, příspěvkové organizace,  

IČO: 13 64 42 97, o navýšení dotace na provoz krytého bazénu v Havířově – Šumbarku 
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z mimosportovní sféry: 

 

1. Polského kulturně-osvětového svazu v České republice, z.s., Český Těšín,  

IČO: 00 44 27 71, na úhradu nákladů spojených s organizací 26. Festiwalu PZKO, 

2. Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s,  

IČO: 25 84 08 86, na provoz vysoké školy v roce 2015, 

3. Junáka – Českého skauta, střediska Havířov, z.s., IČO: 18 05 59 58, na činnost skautského 

střediska v roce 2015, 

4. Junáka – Českého skauta, střediska Havířov, z.s., IČO: 18 05 59 58, na projekt „Kdo  

si hraje, nezlobí!“, 

 

s c h v a l u j e  

 

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

města Havířova na rok 2015 ze sportovní sféry: 

50 000,- Kč Maniak aerobiku Havířov, o.s., IČO: 22 71 37 78, na projekt „Mistrovství 

Evropy v aerobiku v holandském Dordrechtu“, které se uskutečnilo ve dnech  

12. – 16. 05. 2015. 

   

30 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Havířov – Město, IČO: 65 46 81 04, na nákup 

překážek pro požární sport, 

 

  50 000,- Kč Sportovnímu klubu moderní gymnastiky Havířov, IČO: 26 59 51 09,  

na navýšení dotace činnost na klubu v roce 2015, 

 

100 000,- Kč Střední škole a základní škole, Havířov – Šumbark, příspěvkové organizaci,  

IČO: 13 64 42 97, na navýšení dotace na provoz krytého bazénu v Havířově – 

Šumbarku 

 

2. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního 

města Havířova na rok 2015 z mimosportovní sféry: 

 

50 000,- Kč Junáku – Českému skautu, středisku Havířov, z.s., IČO: 18 05 59 58,  

na činnost skautského střediska v roce 2015, 

 

15 000,- Kč  Junáku – Českému skautu, středisku Havířov, z.s., IČO: 18 05 59 58, na projekt 

„Kdo si hraje, nezlobí!“, 

 

50 000,- Kč Vysoké škole sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov, 

o.p.s, IČO: 25 84 08 86, na provoz vysoké školy v roce 2015. 

 

3. uzavření věřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci 

 

Z: vedoucí OŠK  

T: srpen 2015 

 

n e s c h v a l u j e  

 

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

města Havířova na rok 2015 ze sportovní sféry: 
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155 000,- Kč České olympijské a.s., IČO: 25 26 87 08, na projekt „Odznak    

všestrannosti Olympijských Vítězů“, 

 

2 000 000,- Kč Sportovnímu klubu volejbalu Havířov, IČO: 48 80 63 23, na navýšení 

dotace na činnost klubu v roce 2015 

 

2. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního 

města Havířova na rok 2015 z mimosportovní sféry: 

 

100 000,- Kč Polskému kulturně-osvětovému svazu v České republice, z.s., Český Těšín,  

IČO: 00 44 27 71, na úhradu nákladů spojených s organizací 26. Festiwalu 

PZKO 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 37, 2 nehlasovali,  usnesení bylo schváleno. 
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198/5ZM/2015 

14:44hod. 

47. Výjimka z nejnižšího počtu  žáků  pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice  

      pro školní rok 2015/2016  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím a dávám hlasovat o 

návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            31 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 7 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  198/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole a Mateřské škole s polským 

jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace pro školní rok 

2015/2016 udělené Radou města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok 2015/2016 

 

u k l á d á 

 

odboru školství a kultury zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše 

jmenované škole 

 

Z: vedoucí OŠK  

                                           T: červenec 2015 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 31, zdrželo se 7, 1 nehlasoval, usnesení bylo schváleno. 
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199/5ZM/2015 

14:47hod. 

48. Návrh nového znění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu  

      statutárního města Havířova 
      

                     

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova ve znění přílohy č. 1 

tohoto materiálu, s účinností od 01. 07. 2015, s výjimkou bodu 1. článku VIII, který nabývá 

účinnosti od 1.2.2016 

 

u k l á d á  

 

odboru školství a kultury informovat veřejnost o nových Zásadách pro poskytování dotací 

z rozpočtu statutárního města Havířova  

 

          Z: vedoucí OŠK 

          T: červenec 2015 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan náměstek Vachtarčík. 

 

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

Vážení zastupitelé, dostali jste na stůl jeden papír týkající se tohoto bodu. Já to jen upřesním 

na 16. schůzi RMH v bodě 9 ještě radní upravili v článku 3, bodu 5, písmeno h) návrh nových 

zásad specifikující nastavení pravidel pro proplácení cestovních náhrad. K této úpravě se 

následně ještě vyjádřil odbor kontroly s návrhy, které Vám byly předloženy právě na stůl a 

které doporučuji schválit. Doporučuji tedy schválit nové znění Zásad s těmito úpravami, 

neboť se jedná pouze o terminologické úpravy. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji. Pan zastupitel Rapant. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak ještě jednou pěkné odpoledne, já mám k tomu jenom jednu věc, jak si to teď čtu, bylo by 

dobré, kdyby příslušný orgán upozornil příjemce dotace, aby si vnitřním předpisem nastavili 

ta pravidla, jak se tady píše z důvodu případné, následné kontroly orgánem města. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, tuto připomínku určitě bude sdělena na sportovní komisi i v dalších komisích, které se 

zabývají rozdělením dotací, aby upozornili žadatele o dotaci na tyto změny. Do rozpravy se 

nikdo nehlásí, takže já rozpravu končím a dávám hlasovat o návrhu usnesení, s tím, že jsou 
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tady návrhy na úpravy od pana náměstka Vachtarčíka, které nejsou, které by šly na změnu 

materiálu, pouze se jedná o terminologické pojmy. Takže není to protinávrh je to tento 

původní návrh s upřesněním odboru kontroly. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  199/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova ve znění upravené 

přílohy č. 1 tohoto materiálu, s účinností od 01.07.2015, s výjimkou bodu 1. článku VIII, 

který nabývá účinnosti od 1.2.2016 

 

u k l á d á  

 

odboru školství a kultury informovat veřejnost o nových Zásadách pro poskytování dotací 

z rozpočtu statutárního města Havířova  

 

          Z: vedoucí OŠK 

          T: červenec 2015 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 37, zdrželo se 1, 1 nehlasoval, usnesení bylo schváleno. 
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200/5ZM/2015 

15:00hod. 

49. Návrh změn v realizaci ,,Projektu rozšířené výuky míčových her  

      vybraných tříd základních škol ve Sportovní hale Žákovská (Míčové  

      hry)“ a projektu ,,Pohybová výchova“     
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. pan zastupitel Šlachta. 

 

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

Dámy a pánové, pane primátore ještě jednou dobrý den. Co k tomu mám. Je to čítánkový 

příklad šetření na nepravém místě. Prosím Vás, vy tady nahrazujete placené trenéry, 

odborníky, učiteli, já jsem z učitelské rodiny a proto vím, co ten učitel všechno už má dneska 

na hlavě. Je to hrůza. Já sice chápu, že jak bych to teď řekl nebo se mi doneslo, že máte 

k některým lidem averzi, každopádně tuto politiku neodnesou ani ti lidé, ani vy, ale děti. 

Takhle nám víceméně na školách už vymizely kroužky a ten důvod je ten, že učitelé dostávají 

za ty kroužky po své pracovní době 40 Kč na hodinu. Chápete to? Většinou víte, že je 

feminizace ve školství. Žena má doma 2 děti, odučí si svojin 8 hodin, pak je nějakou dobu 

v kroužku teď ještě byste jí dali míčové hry. A proto sociální demokracie bude hlasovat proti. 

Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji. Pan náměstek Vachtarčík. 

 

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

Já jenom v rychlosti zareaguji. Pan Šlachta tady míchá volnočasové aktivity po vyučování 

s aktivitami v přímé pedagogické činnosti. Já bych to spíš otočil. Tady tyto projekty byly 

nastavené tak, že v podstatě říkaly, máme tady sice vyučujícího, ale oni vlastně tu práci 

nezvládají, proto je třeba najmout nějaké profesionálnější lidi. Tzn. za chvíli by mohl přijít 

někdo s vystoupením, že učitel prvního stupně sice umí zpívat, ale na ten klavír hraje jenom 

jedním prstem nebo jednou rukou a bylo by dobré, aby ty děti učil oběma rukama hrát, proto 

pozveme profesionála ze základní umělecké školy, atd. Přijde fyzik a řekne ten Váš fyzik je 

dobrý, ale vy tu nemáte dobré vybavení škol, jezděte do dolní oblasti Vítkovice, tam mají 

hezčí pomůcky. Takže rozhodně bych nezaměňoval volnočasovou aktivitu s přímou 

pedagogickou činností, kde ten kantor je placen od toho, aby tam vykonával přímou 

pedagogickou činnost. Co se týče kroužků zase zazněla nepravda. Učitelé, kteří mají kroužek 

vedený pod městem, tak nedostávají 40Kč na hodinu, dostávají 80 Kč na hodinu, i za mně 

říkám, je to směšný pakatel, ale budu velmi rád, když opozice podpoří navýšení této částky, 

aby učitelé byli více motivováni se žákům věnovat i ve volnočasové aktivitě. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu náměstkovi a pan zastupitel Kozák. 
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Vojtěch KOZÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den pane primátore, kolegyně, kolegové. Já bych se chtěl zeptat pana náměstka jestli 

v této funkci už je víc než půl roku, jestli se byl podívat na základních školách třeba v učebně 

tělesné výchovy. Protože mám zkušenosti, jak to je na ZŠ s výukou tělesné výchovy, která 

patří tak samo jak se musí naučit děti psát, počítat, číst, tak by se měli umět i pohybovat a to 

na ZŠ opravdu chybí. Jsem svědkem sám, kdy chodím s malým na tréninky a ty děti neumí 

ani tím balonem hodit ani ho chytnout do ruky. Řeknu takových 90% dětí. A tam bychom 

právě potřebovali toho zkušeného trenéra, který naučí nejenom ty děti s tím míčem pracovat, 

ale i tu paní učitelku, která nemá zkušenosti, protože ta metodika se každým rokem mění, co 

se týče výuky těch dětí, tak proto bychom to chtěli my podpořit, aby tam ten kvalifikovaný 

trenér byl. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji pan náměstek chce reagovat, tak mu dávám prostor. 

 

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

Já bych ještě jednou se velmi rád zastal všech učitelů, protože tady to vystoupení vnímám 

jako útok na nízkou kvalitu vyučujících na školách. Pak je to otázka úplně nějakého jiného 

problému a znovu říkám. Za chvíli může přijít odborník na jinou věc a řekne, na té škole se to 

nedělá tak 100% a ….. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já bych poprosil o zdržení se projevu. 

 

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

Jinak bych chtěl říct, že pokud jste studovali ten materiál dostatečně, tak město jasně 

garantuje, že chce zajistit všem ZŠ a MŠ v dopoledních hodinách bezplatný pronájem 

sportovní haly ať už té velké haly nebo přilehlé tělocvičny s vybavením gymnastickým 

nářadím s rozpočtu města Havířova. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel Šlachta. 

 

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

Čas se krátí nebo čas je dlouhý, ale každopádně já to mám ze svých zkušeností. Podívejte se 

na mně, mně učila tělocvik právě učitelka klavíru. To je ten problém. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, paní zastupitelka Kožmínová. 

 

Bc. Ivana KOŽMÍNOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den já jsem byla minulý týden nebo dva týdny na to zpátky na školení, které 

organizoval český svaz aerobiku pod záštitou kraje a název bylo „Děti na startu“ bylo to 

strašně příjemné, přínosné, protože vlastně se vraceli k tomu na čem jsme vyrostli my, co nás 

neučily učitelky klavíru a snaží se děti dostat do kroužků a snaží se, aby ta populace, která teď 

vyrůstá, protože já s tím hodně přicházím do styku. Je to strašné, ty děti jsou otylé, neumí se 

hýbat, neumí se předklonit, neumí nic a já si myslím, že to je špatně. A já si myslím, že třeba 

pan Tabák rozjel v Havířově něco, co v nemělo v republice obdoby a momentálně všichni 

ostatní dělají totéž pod záštitou různých svazů a bijou se v prsa, jak je to úžasné, jak je to 

výborné, že přišli na něco nového. A já jsem teda přesvědčená, že i míčové hry, ale hlavně ta 
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gymnastika a pohybová výchova, to jak se v Havířově vede, a podle mě je úplně jedno pod 

jakým vedením, je úplně unikátní v republice, takže bysme se měli jakoby zastat tohoto. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, paní zastupitelka Feberová. 

 

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

Ještě jednou pěkné odpoledne. Já jenom se trošku zastavím a chci reagovat na slova pana 

náměstka Vachtarčíka. Mně trošku vadila formulace hned na začátku, jak jste řekl, že projekt 

byl realizován proto, že učitelé nezvládají svoji práci, což mně  trošku jako vadí, že jste to 

takhle formuloval a myslím si, že ti tělocvikáři dělají na školách hodně i v rámci 

volnočasových aktivit a že takoví ti trenéři, jako je pan Tabák a další mají určitou autoritu u 

těch malých dětí a měli by tam zůstat. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Necháme reagovat pana Vachtarčíka. 

 

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

Já bych chtěl říct, že jsem rád, že se pořizuje zvukový záznam, protože žádné tato slova jsem 

neřekl. A jenom ještě teda zacituji jistou část důvodové zprávy. Já bych chtěl říct, že je na 

zvážení každého ředitele školy, zda má potřebu, jestli bude na tyto aktivity v hale potřebovat 

kvalifikovaného trenéra, pokud ano, nechť si s ním uzavře sám dohodu o provedení práce.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, paní zastupitelka Georgiu. 

 

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

Dobrý den, já jenom bych chtěla upozornit, protože zřejmě tady někomu asi uteklo, že všichni 

kantoři jsou vzdělaní. Mají vysokoškolské vzdělání pro svůj daný obor, takže když učí 

tělocvik tělocvikář, tak to je vždycky. Když učí někdo matematiku, je to vlastně matematik, 

který to vystudoval, má vysokou školu a pokud chtějí rodiče své děti nějakým speciálním 

způsobem do nějakého kroužku zapojit, tak je to samozřejmě placená věc a je to každého věc. 

Ne každý je schopný na tělesnou výchovu, takže to jsou ty mimoškolní aktivity, které by si 

měl každý rodič zajistit pro své dítě sám a podle toho, jak to dítě, jaké má vlastnosti a 

schopnosti. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře děkuji. Paní zastupitelka Kočí Palkovská. 

 

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

Také zdravím všechny tady v sále, já bych jenom chtěla říci, že často svádíme tu 

zodpovědnost za své děti a sami za sebe na učitele, ale já si myslím, že je to především 

zásluha nás rodičů, jestli ty děti učíme běhat po tabletu a nebo po hřišti. Já mám taky 

šestiletou dceru a umí chytit míč, umí cokoliv a je to především naše zásluha i slovní zásoba, 

atd. Zvykli jsme si často dávat zodpovědnost i za své zdraví na lékaře, je mi špatně, pomožte 

mi, ale nikdy se neptáme, co já můžu udělat sám proto, aby to bylo lepší. Zkusme neházet tu 

zodpovědnost jenom na ty učitele, že naše děti něco neumí. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. A k tomuto bodu je také přihlášen občan Lumír Šenkýř. Prosím. 
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Lumír ŠENKÝŘ, ……………………………… 

Dobrý den, dámy a pánové, omlouvám se za své plážové oblečení a nemyslel jsem, že budu 

vystupovat. Víte, já Vám něco řeknu. Když jsem šel do první třídy uměl jsem plavat, uměl 

jsem bruslit, uměl jsem hrát hokej, uměl jsem lyžovat, jezdit na bobech, špičkově chránit 

svoje zájmy v sedmi letech. Nebudu říkat, co to byla ochrana mých zájmů. A dokonce jsem 

znal i základní fragmenty české historie, tak jak mně to tatínek učil. Když jsem potom přišel 

do školy, tak jsme samozřejmě tělocvik měli, pan učitel Ondračka mně zdokonalil 

v basketbalu, v atletice, to mluvím za sebe, a na gymnáziu to byl pan učitel Zinekr. Když se 

projdete po havířovských překrásných dvorcích a vidíte, jak kluk kopne do balonu, tomu se 

nemůžete zasmát, nad tím se musíte zamyslet. A v tom to je, v rodičích, tak, jak to řekla paní 

Kočí Palkovská. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. A dál do rozpravy se nikdo nehlásí. Takže já končím rozpravu a neeviduji žádný 

návrh na změnu usnesení, takže budeme hlasovat o návrhu usnesení. Prosím. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            28 

Proti:                        8 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  200/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 

návrh změn v realizaci ,,Projektu rozšířené výuky míčových her vybraných tříd základních 

škol ve sportovní hale Žákovská (Míčové hry)“  a projektu  ,,Pohybová výchova“ od školního 

roku 2015/2016 dle důvodové zprávy 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení výdajové části odboru školství a kultury (OJ 3)  

o částku 122. 000,00 Kč do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2015  

 

          Z: vedoucí EO 

          T: září 2015 
 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 28, proti 8, zdržel se 1, nehlasovali 2 usnesení bylo schváleno. 
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5599..  IINNTTEERRPPEELLAACCEE  
 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

A protože máme 15 hodinu a nějakou minutu, přichází bod číslo 59, to jsou interpelace 

zastupitelů a vystoupení občanů, takže otevírám interpelace. Technická, pan zastupitel 

Plawny. 

 

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

Ještě zpětně, ono je po, ale to bylo to, proč jsem předběhl. Pán tady učí v Havířově ve škole, 

chtěl k tomu vystoupit, nicméně má trvalé bydliště v Ostravě, dámy u stolíku mu řekly, že 

vystoupit nemůže, ale měly upozornit, že pokud to dá nějaký zastupitel, tak vystoupit mohl. Já 

bych to, a ne že to je ten pán, ale vezmu si to za své, takže navrhuju, aby mohl vystoupit, sice 

už jsme hlasovali, ale já bych si tohleto určitě rád vyslechl. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já bych k tomu řekl, že určitě mi potvrdí, že pán byl upozorněn na jednací řád i na možnosti, 

které mu jsou dány, tzn. oslovit zastupitele. Nevyužil této možnosti, tudíž je to více méně 

problém občana, že nevyužil. Takže jsou otevřené interpelace. Přihlášen je zastupitel pan 

Rapant. 

 

 

IINNTTEERRPPEELLAACCEE  čč..11                                  MMMMHH//5533778800//22001155  

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak ještě jednou pěkné odpoledne. Já bych měl jenom jeden návrh, já bych chtěl, pokud by to 

bylo možné, aby usnesení z Rady stejně jako odpovědi na interpelace zastupitelů bylo možné 

ukládat do složky, odkud si stahujeme materiály do zastupitelstva, protože, jako na jednu 

stranu ušetříme tím spoustu finančních prostředků za papíry, za tonery, lidé, kteří se distribucí 

těhletěch materiálů zabývají, se můžou věnovat jiné užitečné práci a ušetříte čas i mě, když si 

musím pro ty odpovědi lítat na poštu. Takže bych byl rád, kdybyste tohleto zkusili, myslím si, 

že to pro IT oddělení to určitě nebude žáden problém. Děkuji pěkně. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře děkuji, dále je přihlášen pan zastupitel Šlachta. 

 

 

IINNTTEERRPPEELLAACCEE  čč..22                                  MMMMHH//5533778822//22001155  

 

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

Ještě jednou dobrý den. Už jsem řekl pár slov, tak teď několik vět. Prosím Vás, prvně mám 

žádost na vedení města. O co se mi jedná. Merkur, Impuls. Víme, že odkoupil Merkur a 

Impuls nějaká tajná firma Development Frýdek –Místek. Já bych osobně a myslím si, že 

všichni bysme strašně rádi věděli nebo, aby nám osvětlili záměry, jaké s tímto mají. Četl jsem 

sice v deníku, ale moc tomu nevěřím, tak bych žádal vedení města, jestli bysme nemohli na 

příští zastupitelstvo pozvat zástupce této firmy, aby nám osvětlil co s Impulsem a Merkurem 

bude. Pak se chci zeptat, co hodlá vedení města s přistěhováním z jiných měst, kdy připraví 

jasná kritéria doplatku na bydlení. Dneska, pokud jste se dopoledne dívali na televizi, tak jste 

zjistili, že jsou bouře v Ostravě na třech místech, v Bohumíně a hrozí tady opravdu stěhování 

do našeho města. Já vím, že za to asi moc nikdo nemůže, když RPG to pronajalo například 
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Šumbaráku, atd. Dneska už se ví, že nějaké pražské firmy skupujou baráky RPG, ale odnesou 

to všichni obyvatelé tohoto města. Děkuji Vám. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji. Já možná odpovím na první část. Minulý týden byla neohlášená schůzka. U mne 

se ohlásil jednatel pan Fígl, který koupil Merkur a následně Impuls. Já jsem ho požádal, aby 

na dalším jednání zastupitelstva nějakým způsobem prezentoval svůj projekt. Z toho krátkého 

setkání, opravdu chvilkového, mi řekl, že plánuje celý objekt zrenovovat v letošním roce, 

jestli si dobře pamatuji, říkal, že budovu B chce již opravit celou. Z jedné budovy chce udělat 

hotel kvalitního typu, z druhého objektu kancelářské prostory, kde říkal, že už jedná 

s nějakým větším zájemcem, který by měl zájem o kancelářské prostory a třetí, vlastně 

výstavba sociálních bytů nebo takové startovací byty s tím, že v přední části by byly komerční 

záležitosti. Protože myslím si, že na Podlesí tam moc toho není, takže působil na mne pan 

jednatel seriózním dojmem. Ptal jsem se ho taky, jestli ty obavy, zda je ten projekt života 

schopný. Myslím si, že jeho minulost podnikatelská mne přesvědčila o tom, že se jedná o 

seriózní podnikatelský projekt a hodně zastupitelů se dívalo do obchodního rejstříku, kde 

všude pan figuruje. Víme taky, že v mnoha firmách je nějak krátkou dobu, ale to s ohledem na 

změnu obchodního zákoníku, takže říká, že podniká prakticky 25 let v developerské činnosti, 

takže má s tím dlouholeté zkušenosti. Takže za sebe můžu říct, že mě pan majitel přesvědčil, 

ale samozřejmě požádal jsem ho, aby na dalším zastupitelé byli na dalším jednání 

informováni. Myslím si, že teď má dostatek času, další zastupitelstvo je v září, říkal mi, co mi 

utkvělo v paměti, a což svědčí o serióznosti, že už v této chvíli najal architektonickou 

kancelář, má 5 architektů na plný úvazek, které zaměstnává přímo na tento projekt. Takže , 

myslím si, že už v této chvíli probíhají poměrně vysoké investice a je to obchodník, takže 

nechce, aby jeho investice byla zmařena. Zeptal jsem se ho, samozřejmě, na ubytované na 

Merkuru, protože si nedokážu představit, že by došlo najednou k nějakým hromadným 

výpovědím, to by nám způsobilo taky problémy i v návaznosti na Váš druhý dotaz. Byl jsem 

ubezpečen, že nedojde k tomuto masivnímu ukončení nájemních smluv a vyklízení domu do 

nějakého období. Samozřejmě ty seriózní ubytované, protože ne všichni na tom Merkuru jsou 

problémoví, tak by jim bylo nabídnuto následně ubytování na Impulsu. S těma problémovýma 

by se rozloučil. Tam se vyskytne problém v návaznosti na naše souhlasy, co s těma lidma dál, 

ale to už je věc meziobecní spolupráce, protože ty problémy jsou stejné jak v Bohumíně, tak 

v Karviné, Ostravě, Orlové, tento problém je opravdu značný. Sám jste přesně řekl a 

vydefinoval, město, vedení města má v tom poměrně omezené možnosti a když jste narážel na 

Šumbarák, tak já sám jsem měl několik jednání s Šumbarákem i potažmo s jednateli RPG, 

kdy jsem poměrně ostře jim řekl, že se mi jejich politika nelíbí, ale bohužel, ctíme soukromé 

vlastnictví a, bohužel, vlastník si se svojí nemovitostí může dělat prakticky cokoliv, takže je 

to neseriózní přístup trošičku, já jsem řekl, že město využije svých možností, jak společnosti 

RPG znepříjemnit život. Myslím si, že naší mocností jsou média, takže v tomto by mohli být 

oni nám nápomocní. Ne jen kritizovat politiky, ale v tomto společným tlakem vytvořit, 

víceméně, apel na společnost RPG. Navíc u společnosti RPG, jak víte , je vlastnická struktura 

na burze v Maďarsku je anonymní vlastník, spojovat RPG s Bakalou už dneska nelze, takže je 

to takové házení stížnosti na neznámého vlastníka akcionáře. Ale myslím si, jsou tady 

jednatelé a my musíme ta tyto jednatele apelovat a město může blokovat určité podnikatelské 

aktivity tohoto subjektu, pokud by nechtěl seriózním přístupem postupovat v pronajímání 

svých bytů a respektive množstevním pronajímáním bytů společnostem, jako je Šumbarák, 

Porubák a jim podobné. A samozřejmě vám odpovíme písemnou formou. 

 

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

Mimo mikrofon poděkoval a řekl, že písemnou odpověď nepožaduje. 



 

Zápis z 5. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 15.06.2015           

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Pan zastupitel Jantoš. 
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Ing. Pavol JANTOŠ, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den pane primátore, vážení zastupitelé. Chtěl bych poděkovat za rozsáhlou zprávu 

k mé poslední interpelaci co se týče komunikace Zátiší a U Hájenky. Já bych měl dotaz na 

pana náměstka. Vy jste předtím pracoval jako manager stavební společnosti, jestli se nepletu, 

slyšel jsem to, četl jsem to v médiích. Vy jste předával někdy nějakou zakázku v druhé 

jakosti? 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Prosím o reakci. 

 

Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ANO 2011) 

Nikdy jsem nepředával nějakou takovou zakázku. Já bych se za to styděl. 

 

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

Děkuju, tak to je v pořádku. Tak proč teda město přebírá něco v druhé jakosti? Viz. tato 

stavba. 

Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ANO 2011) 

Druhá jakost byl povrch, který splnil podmínky, ale není ve třech vrstvách. Nechali jsme si na 

to udělat znalecký posudek a podle toho jsme potom postupovali. To je co Vám k tomu mohu 

říct. 

 

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

Já jsem ten posudek četl a jistě moc dobře víte, že když přeberu něco v nižší kvalitě, tak 

potom nemám, co reklamovat. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Samozřejmě odpovíme písemnou formou. Pan zastupitel Plawny. 
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Bc. Marek PLAWNY, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Já bych měl možná 3 věci, takže začnu, postupně. Chtěl bych prostřednictvím pana primátora 

požádat někoho z jednatelů MRA, aby se vyjádřili k tomu, že snad, a já neříkám, že to je 

špatně, ale že snad se nyní byty vybírají tak, že se losují. Jestli můžou, mi někdo…..že se 

změnila nějaká kriteria? 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, máme tady přítomné dva jednatele, takže bych poprosil jednoho z jednatelů, zda by se, 

zhostil odpovědi, vyzvu pana Masaroviče. Další dotazy směřují k MRA? 

 

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

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

Takže bych poprosil hned o reakci. 

 

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

Dobrý den přeji. Nelosujou se byty, losujou se členové komise výběrové, která ty byty vybírá. 

Je to tak jak předtím, akorát, abychom ztransparentnili ten proces tak dopředu není jasné, kdo 

bude vybírat. To je celé. Ten model připravil pan Merta a používal ho nějak 2 roky dozadu, 

připadal nám rozumný. 

 

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

Dobře já jsem se jenom zeptal, protože ono se různě říká. Minule tady jsem zjistil, že kolega 

měl už lepší informace než vedení města, že se odstupuje za Zámku, takže dobře, díky, mě to 

stačí. Druhá věc je, já se vrátím ještě k těm interpelacím, všiml jsem si, že tady není pan 

Blažek, my jsme se o tom bavili na kulatém stole. Já, popravdě, když jsem si to přečetl, tak 

bych taky nebyl zrovna nadšený z té odpovědi, nicméně bych chtěl říct kolegům , že jsme se 

na kulatém stole domluvili, snad to platí i dnes, po týdnu, že by jsme všichni zastupitelé 

dostávali spolu s materiály na zastupitelstvo interpelace z minulého zastupitelstva spolu i 

s odpověďmi tak, abychom věděli, jak úřad odpovídá, protože často to nezjistíme. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano to samozřejmě platí a potom dáme slovo i panu tajemníkovi, aby s touto interpelací, 

kterou máte na stole, vystoupil, abychom se s ní nějakým způsobem vypořádali. 

 

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

A třetí věc, že  bych chtěl požádat, aby pan Panáček mohl vystoupit ještě teda k té …..a 

protože není občan města Havířova pouze, v uvozovkách , tady učí, tak bych si to vzal za své, 

ale myslím, že o tom musíme hlasovat. Nicméně chcu říct, že pana Panáčka neznám, nevím, 

ani se možná neztotožním s tím, co řekne, ale myslím si, že je to slušnost ho nechat vystoupit, 

když nám tady učí naše děti. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře je tady návrh, abychom povolili vystoupit na zastupitelstvu pana Panáčka, takže já 

poprosím zastupitele o hlasování. 

 

Hlasování o vystoupení občana p. Panáčka - občan Ostavy: 
Pro:                             33 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 6 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 33, 6 se zdrželo. Pana Panáčka necháme vystoupit až po zastupitelích. Budeme 

pokračovat dál. Pan zastupitel Bělica. 
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Bc. Josef BĚLICA, člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Dobrý den dámy a pánové, pane primátora, vážení kolegové zastupitelé, vážení občané. Já 

jsem chtěl říct jenom jednu takovou připomínku tady k vystoupení pana Šlachty ohledně 

schvalování těch příspěvků na bydlení. Rada se tím zabývá v podstatě teď na poslední radě už 

podruhé, přistupuje k tomu velmi zodpovědně, není to žádný paušální dekret ne to, že to 

všichni dostanou. Rozhodli jsme se k tomu přistoupit velmi sofistikovaně oproti Bohumínu 

nebo jiným městům, které to plošně zakazují, opravdu se snažíme posuzovat jednotlivé 

případy a diskutujeme nad každým tím jménem. Je tam několik hodnotících kriterií, které nám 

do toho vstupují, nicméně, jakoby paušalizovat se to nedá. Takže ono opravdu i ten zákon je 

postaven tak, že nás to nutí opravdu nad každým tím člověkem diskutovat a strávit nad tím 

nějaký čas, abychom neublížili někomu, kdo opravdu se dostane do tíživé sociální situace a 

potřebuje pomoct, na rozdíl od těch, kteří jsou, řekněme, zneuživatelé toho systému. Takže je 

to velmi těžké, snažíme se k tomu přistupovat velmi zodpovědně. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji, zastupitelka paní Šillerová. 
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Ing. Eva ŠILLEROVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Ještě jednou dobrý den, já jsem se chtěla zeptat. V pátek posílal pan Ing. Szturc, 

předpokládám, že všem zastupitelům, podnět k reklamaci Severka a ještě nějaké body týkající 

se dětských hřišť a v tomto případě by mě zajímalo, jestli se tím bude magistrát zabývat i 

z pohledu té skutečné reklamace, jestli je možné to náměstí Severka v tomto bodě reklamovat 

a případně, jestli bychom mohli obdržet odpověď, která bude potom směřována panu 

inženýrovi. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Ano, určitě dám slovo panu náměstkovi. Já osobně jsem se ještě podrobně neseznámil s touto 

problematikou, takže samozřejmě budu i za sebe jako zastupitel reagovat. Takže poprosím 

pana náměstka jestli k tomu něco ví. 

 

Bc. Ivan BUREŠ, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ANO 2011) 

Já řeknu podobné slova, co tady pan primátor i já jsem ještě tady tu zprávu nedostal, ale když 

ji dostanu, určitě se tomu budu plně věnovat a celý náš odbor. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže určitě bude odpovězeno jak panu Szturovi, tak samozřejmě, pokud je to ve vztahu 

k zastupitelům tak i jim. Dále je přihlášen pan zastupitel Gongol. 
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Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já myslím, že to bylo 3 zasedání, jsem měl interpelaci ve věci taxíku pro jako imobilní lidi, 

dostal jsem odpověď, že byl pověřen nějaký odbor, myslím že sociální a dosud jsem nedostal 
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ani zamítavou ani potvrzující zprávu. Myslím si, že to není zas tak náročné pro 

administrativu, aby se nemohlo o tom rozhodnout dřív, pokud byste si nevěděli rady, zajděte 

ku příkladu do Horní Suché nebo do Karviné, oni Vám určitě poradí. Čili to je jedna věc. Proč 

tady vystupuji, já možná trošku překvapivě řeknu, že Havířov nevzkvétá. Nepovažujte mě za 

pravdoláskaře, já říkám, že Havířov se vylidňuje, a to myslím, že mě dáte za pravdu všichni. 

Proto jsem uvítal program, který byl předložen našimi koaličními partnery a kde v prvém 

bodě se říká, že by se měla řešit otázka zaměstnanosti. Plně to podporuji a já myslím, že 

najdeme i u opozice, prostě, podporu. To je ale papír. A teď je třeba se zamyslet nad realizací. 

Já doporučuji, aby rady města Havířova napsala dopis panu premiérovi, protože podle mých 

informací tady bude zasedat vláda v Moravskoslezském kraji, myslím, že ke konci tohoto 

měsíce nebo na začátku příštího měsíce, a my bychom měli dát najevo panu primátorovi, že 

opravdu v tomto regionu je zle a já bohužel musím říci, že trošičku znám situaci v hornictví a 

předpokládám, že hornictví bude podrobeno dalšímu útlumu. Vidíme to na světových trzích, 

vidíme to i v ostatních zemích, kupříkladu, když některé jiné země likvidovaly hornictví. Byla 

to Francie, byla to Německo a vidíme, co se děje v Polsku, kde mají jenom tu výhodu, že 

neprivatizovali hornictví, kdežto u nás jsme je zprivatizovali a vypadá situace taková, jaká je. 

Doporučuji tedy, abychom napsali otevřený dopis, rada, aby napsala, protože já jinou formu 

nevidím, panu premiérovi, který by se měl při tom jednání v Moravskoslezském kraji touto 

otázkou zabývat a doporučuji, abychom na příštím zasedání pozvali pana Ing. Ciencalu jako 

člověka, který je pověřenec vlády pro moravskoslezský a severočeský kraj. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře děkuji. Takže tady není návrh na usnesení, je to požadavek na radu, aby rada města 

Havířova přijala takové usnesení. Děkuji. Pan zastupitel Jantoš. 
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Ing. Pavol JANTOŠ, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Ještě jednou dobrý den, já bych navázal na to vystoupení mého kolegy a odpovědi pana 

Masaroviče. Jestli jsem to dobře pochopil, před dvěmi lety se losovali zájemci o byt? Jestli 

ano, tak je tady pan ředitel Merta, ať nám to vysvětlí, ale já si nepamatuju tady toto. Může 

vystoupit hned, sedí tam vzadu. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Chtějí reagovat ještě páni jednatelé? Poprosím, jestli je tady pan ředitel Merta, prosím o 

krátké vyjádření. A samozřejmě tato problematika bude písemnou formou zodpovězena. 

 

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

Merta u telefonu, ředitel Městské realitní agentury, pardon, telefon beru zpět. Byl jsem 

vyzván, abych reagoval, zřejmě došlo k posunu významu slova, protože ne, že by se losovalo, 

ale byla tady obálková metoda, kdo víc nabídne, podle toho se přiřazovaly byty. Jelikož 

potom z toho vznikly určité nepříjemnosti, že vlastně dva nájemci ve stejném domě, ve 

stejném bytě přes chodbu platili významně rozdílné nájmy, tak se ustoupilo od toho po 

projednání v radě a dnes je losování pouze u komise, která doporučuje. Čili ta komise, je třeba 

vysvětlit význam té komise, ona nerozhoduje, ona pouze projedná všechny obálky, které 

došly pro daný byt a jestliže potom je 5 nebo 6 stejně kvalitních nájemců, tak se, právě proto, 

že byly různé dotazy a podezření, tak se dohodlo, že ta komise doporučí losováním některého 

z těchto stejných nájemců a předkládá se to radě ke konečnému rozhodnutí. Může rozhodnout, 

může schválit. Asi tak. 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Samozřejmě bude písemnou formou odpovězeno pro zastupitele. Pan zastupitel Plawny. 

 

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

Já jsem poněkud zmaten. Teď jsem slyšel, že se tedy vyberou nějací lidé a ti, kteří jsou na 

stejné úrovni, tak z nich se vylosuje jeden a ten se pošle radě. Pochopil jsem to správně? 

 

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

Celé jednání této komise se předává radě, tzn. všichni, kteří byli přihlášeni, kteří, nesplnili 

kritéria i ti, kteří byli v osudí. Všichni, celý tento komplex informací se předává radě ke 

konečnému rozhodnutí, komu bude příslušný byt dán do nájmu. 

 

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

Takže já bych si to zrekapituloval, pan jednatel mi říkal, že se nelosujou byty, ale že se 

losujou členové komise. Slyšel jsem to správně. Losujou se ti členové komise také anebo… 

 

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

Vkládá se do osudí čísla bytů….čísla lidí, těch zájemců, jako, protože na daný byt je třeba 10 

zájemců 5 nevyhoví v tom, že tam je něco nesprávného a následných 5 stejných nájemců 

potom je, ale koneckonců paní radní tady je přímo členkou komise, čili jestli může ještě…. 

 

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

To znamená, já mám teď dvě odpovědi, v jedné se říká že se losujou členové komise, v druhé 

se říká, že se losujou byty, budu si to muset nějak přebrat. Nicméně bych se chtěl zeptat, ti 

členové komise se ať už jsou losováni tak z koho jsou losováni a pokud nejsou losováni, tak 

z jakých lidí se ta komise skládá? 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já bych doporučil, protože už je těch otázek spousta, aby bylo písemnou formou odpovězeno. 

Navíc jsme se shodli na tom, že interpelace budou pro všechny zastupitele. Protože se do toho 

začínáme zamotávat. 

 

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

Já myslím, že když se to napíše přesně, tak jak to probíhá, nebudou diskuze a v té odpovědi 

bude i to stanovisko k tomu předchozímu, kdy se to pálkovalo a dneska jak se to rozhoduje. 

Myslím , že to bude nejrozumnější. 

 

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

Je to teda teď v tuto chvíli tajné a pošle se to nám to potom dopisem, kdo jsou lidé v té 

komisi? Mi to nepřipadalo, pane primátore, že jsme se ztratili. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Určitě, ale já nejsem členem komise a nejsem žádným jednatelem MRA. Máme tady dva 

jednatele, máme tady pana ředitele, jedině ti Vám řeknou kvalifikovanou odpověď. A máme 

tady paní náměstkyni z MRA. Ti jsou jediní tady fundovaní Vám odpovědět. 

 

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

Dobře poslední dotaz, pak mi odpovíte písemně. Vy víte, pane primátore, kdo jsou členové 

komise? 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Neřeknu Vám všechno, když čtu důvodovou zprávu, tak vím, ale některé jména vím, ale 

skutečně nestuduji, věřím zvoleným členům té komise, že svoji práci odvádějí tak, jak mají, 

ale abych studoval přesné složení komise, tak to Vám teď celou komisi neřeknu. Takových 

komisí jsou desítky, ne-li stovky v rámci různých jiných záležitostí celého magistrátu a 

městských společností. Já bych dal slovo paní Hegyi, která je skutečně členem této komise. 

 

Alice HEGYI, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Takže dobrý den, já jako v téhle chvíli člen komise bytové MRA můžu říct přesně jak to 

vlastně je. Na každý byt, který je na úřední desce se přihlásí určitý počet zájemců. Komise, 

která je sestavena ze zájemců realitky, což jsou vedoucí agentur, právní oddělení, manageři, 

můžou být přítomni i jednatelé plus jeden zástupce z města. Některý z vedoucích odborů, 

který je jmenován na každou komisi někdo jiný. V případě, že na byt je vícero zájemců, každá 

žádost se jednotlivě posoudí a je-li vícero vhodných, tak ti se vylosují s tím, že před 

losováním se ještě losuje kdo bude losovat. Tzn. je tam dvojité losování. Ano, je to právě 

proto, aby nedocházelo k tomu, že se něco domluví nebo, že členové komise, kteří většinou 

jsou stálí to vezmou nějak už lehkovážněji. Příklad. Když je na jeden byt 35 žadatelů, z těch 

35 žadatelů 30 odpovídá všem podmínkám, jsou zaměstnaní, jsou dlouholetí obyvatelé 

Havířova, mají děti, z 30 vhodných kandidátů vybrat jednoho a nestranně je velice složité, to 

znamená, že ten los vezme opravdu jen z těch vhodných. Do losovacího zařízení nejdou ti, 

kteří vlastně by nebyli bráni v potaz, kdyby se vybíralo na uvážení členů. A v konečné fázi 

vždy poslední slovo, rozhodnutí o byt má rada města, která to může změnit. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže to je odpověď a samozřejmě tohle bych poprosil písemnou formou pro všechny 

zastupitele. Pan zastupitel Jantoš. 

 

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

Já děkuju za obsáhlou odpověď, já jsem to znal i z předchozího působení. Možná, já to 

nepotřebuju písemně, já to vím, možná by to chtělo dát jednatelům, ať to ví taky. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. V tuto chvíli nejsou do rozpravy přihlášeni žádní zastupitelé, takže první z občanů je 

přihlášen a hlasovali jsme o něm, pan Panáček David, takže já mu uděluji slovo, prosím. 
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David PANÁČEK, ……………………………………………………… 

Dobrý den, pane primátore, dobrý den všem přítomným. Jmenuji se David Panáček a už 3 

roky tady vyučuji na ZŠ Žákovské míčové hry. Jednu věc. Chtěl jsem tady objasnit nějak 

takhle, neměl jsem s žádnou paní učitelkou nebo tělocvikářem nikdy problémy. Co vím já, 

všem se to líbilo, protočí se tam 47 tříd za rok, je to kolem 1000 dětí. Tady, co mám v tom 

projektu poznačené, tady mám projekt míčové hry, chtěl jsem se zeptat pana náměstka 

Vachtarčíka jaké byly reakce škol a jaké byly reakce pedagogů a jaké byly reakce žáků. Jestli 

se to zjišťovalo. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Jestli tak dokončete svoji interpelaci já dám potom slovo panu náměstkovi, tady nejsme 

v konfrontačním nějakém, aby se tady zodpovídalo přímo na místě. On samozřejmě, pan 
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náměstek Vám odpoví, takže přečtěte celou svoji interpelaci a my Vám odpovíme, co budeme 

vědět. 

 

David PANÁČEK, ………………………………………… 

Ta interpelace byla moje všechno, co jsem tady řekl. To je všechno. Jen jsem se chtěl zeptat 

tady na ty body. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře tak pan náměstek jestli chce reagovat. 

 

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

Celý projekt jsem šetřil, když to tak řeknu, velmi podrobně, a právě prvním impulsem byly 

reakce některých ředitelů a některých vyučujících. Mám písemně zpracované veškeré 

podklady, protože na jednání ředitelů jak ZŠ tak MŠ jsem tady tento bod na základě jejich 

požadavků, v podstatě, sám otevřel. 

 

David PANÁČEK, …………………………………………… 

A žáků? Vyjádření žáků? Protože tady v tom projektu je vyjádření žáků, jo protože to je pro 

děti, tak já jsem se chtěl zeptat jestli jste udělali nějaký rozbor…… 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pan náměstek Vám odpověděl v tuto chvíli co ví, není tady vševědoucí, může být milion a 

jedna dotazů z pléna, takže samozřejmě pan náměstek Vám odpověděl a Váš dotaz bude 

zodpovězen písemnou formou. 

David PANÁČEK, ……………………………………………… 

Ale přece odbor školství a kultury tady tuto zprávu, ty míčovky, měli nějak rozebrat, ne? 

Takže asi by mělo být nějaké vyjádření, já bych ho rád slyšel, jo, nějaké vyjádření k tomu. 

Protože co já mám zprávy, tak se to všem líbilo, jestli to jsou děti, jestli to jsou učitelé, já 

nevím o tom, že by se to někomu nelíbilo, tak ať se tady řekne na kterých školách nebo komu 

se to nelíbilo, já bych to rád věděl. 

 

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

Já myslím, že pokud budete chtít pane Panáčku, tak můžete zveřejnit za jakých podmínek jste 

to dělal a pak se možná najdě přímo kolona učitelů, kterým se nebude líbit to, jaký máte plat 

za to, že v době, kdy mají oni učit, jakoby berete vy ten plat. Tzn. kde jaký učitel by rád si 

vyměnil pozici s Vámi. 

 

David PANÁČEK, …………………………………………………… 

Já jenom bych chtěl ještě tady dodat…… 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Vy jste řekl, že jste celou svou interpelaci přečetl. Já Vám dávám poslední minutu a 

nebudeme už dále reagovat, protože to bysme se tady mohli o tom půl hodiny se bavit a 

nevedlo by to k žádnému konci. K tomu interpelace neslouží. 

 

David PANÁČEK, …………………………………………………… 

Já bych chtěl ještě jednu věc dodat, že 3 roky tady působím, za ty 3 roky se vybralo do sportu 

a mám to zjištěný 80 dětí za rok, takže když si to spočítáme, tak začalo sportovat 

v odpoledních hodinách 80 dětí za rok. Já si myslím, že je to dobré číslo, co mám i z jiných 
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měst reference a jestli se to někomu nelíbí nebo tak, tak to už nechám na Vás, ale toť vše. 

Děkuju nashle. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře děkuji za Vaši interpelaci a samozřejmě na Vaše dotazy bude odpovězeno. Dále je 

přihlášen pan Mohyla Zdeněk a je to v záležitosti vyjádření k pískařům a k městské policii 

Havířov, takže mu dávám slovo. 
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Zdeněk MOHYLA, ……………………………………… 

Pane primátore, dámy a pánové, chtěl bych se vrátit znova k pejskařům, ale za Lučinou, za 

levým břehem. Jak možná víte, tak máme tady památku meandry Lučiny, jo, přírodní, dále tu 

máme, dále pak v té památce jsou pak soukromé pozemky, jo je tam honitba a na ulici Na 

Důlňáku pak pokračují rodinné domky. Co Vám můžu říct, tak jak přejdou pejskaři od 

Lučiny, protože já to sleduji, bydlím za Lučinou, jak je altán. Pejskaři, kteří přejdou Lučinu, 

tak automaticky vypouštějí psy. Buď mají náhubky nebo jich pouštějí navolno i bez náhubku. 

Třeba jsem se někoho ptal, proč to vypouštíte  a říkal, no on je celý den doma, tak se musí 

proběhnout, tak to je potom pes jak urvaný z řetězu, jak se říká. Ale chcu říct druhou věc 

ještě. Tam chodí hlavně děcka buď ze školy až do Šenova a ženy, jako to je důležité, protože 

ti psi někteří fakt jsou bojová plemena a to chcu říct ještě, že tam drasticky klesá stav pernaté 

zvěře a srnčí se už tam málem bojí chodit, jo. Pan Muras, který je u myslivců to určitě ví, že 

když pes vyhodí bažantí slepici z hnízda tak ona se už tam nikdy nevrátí anebo co se stane, 

když pes odežene srnu od koloucha. Byl jsem svědkem několikrát, protože jsem v důchodě, 

jak psi hnali srny až do Šenova až na Topolovou ulici, pak jsem tam chytil tu majitelku jednu, 

tak se mi přiznala, že je v kynologickém kroužku u rybníka. Dělají se tam 

fakt…nedávno….protože tam chodím po té přírodě…nedávno jsem viděl jak vyběhl pes 

z křáku a šla asi osmiletá nebo desetiletá holka a kdybych tam nebyl, tak ten pes může na ní 

skočit a může mít trauma až do konce života a to chcu ještě říct jednu věc. Nám to tak připadá 

jak by ten konec toho Havířova-Města byl úplně odepsaný. Jenom na to abychom dávali hlasy 

a přispívali nebo něco, protože my už jsme tam bavili ze sousedka, neviděli jsme tam policii 

žádnou přejet minimálně rok. Jo, tam nikdo nejezdí. Před x rukama tam jezdili na kolech, pak 

mňam ten jeden řekl, že už tam nebude jezdit, protože na to nejsou peníze, tak asi kolo je 

dražší náklady na to než auto. A další věc ještě stahuje se tam fetující mládež na soutok 

mezidolního potoka a Lučiny. Stahují se tam bezďáci, zloději, mě vykradli dvakrát za rok a 

některé sousedy taky vykradli. Pálí tam kable, je tam nebezpečno chodit hlavně pro ženy a 

děcka, tak já bych se chtěl zeptat, jestli by se tam nemohlo jezdit třeba v autech před ty ulice 

Spádovou a Na Důlňáku dvakrát za noc, protože to fakt to nejde. Kdyby tam někdo nasadil 

hlídky třeba jak ti psíčkaři to pouští třeba dvakrát týdně tak to už je prevence a nemusí jich 

pokutovat, ale říct jim, že tam nemůžou jezdit a chodit, protože vyhláška platí pro celý 

Havířov.  

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře pro tuto chvíli je to těžké rozhodování, protože ta kritika je na stranu pejskaře a pak se 

dočteme zase kritiku na městskou policii, když kontroluje pejskaře. Já bych poprosil pana 

ředitele městské policie jestli by v krátkosti reagoval, samozřejmě Vám odpoví písemně on je 

i aktivní myslivec, takže se může vyjádřit opravdu fundovaně k této problematice pernaté 

zvěře a vůbec srnčího, jak to tady je. 
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Ing. Bohuslav MURAS, člen Zastupitelstva města Havířova (HpH) 

Já jen stručně budu odpovídat potom na všechny ty témata, ale co se týče kontroly právě 

pejskařů  v okolí Lučiny, tak tam velmi často spolupracuje MP s mysliveckou stráží, se stráží 

ochrany přírody a loni jsme začali spolupracovat i s rybářskou stráží, takže jsme jedno z měst 

tady v okolí, které na to hodně dbá. Bude to asi trošičku i tím, že myslivost je mi velkým 

koníčkem a je to takový boj s větrnými mlýny. My tam projdeme a za chviličku je to tam zase 

stejné. Snažíme se, ale vyřešit to definitivně asi nepůjde. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře pro tuto chvíli, samozřejmě, řekl pan ředitel, bude Vám všechno zodpovězeno písmně. 

Dále máme tady pana zastupitele pana Bělicu, má přednost. 

 

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

Zdravím já bych k tomu chtěl říct jenom jedno, já bych ty pejskaře neházel do jednoho pytle. 

Spousta z nich je zodpovědných, uklízí exkrementy po svých pejscích chovají se k nim tak, 

jak mají, mají je na vodítcích, mají je s náhubky a i mezi něma se najdou lidé, kteří toho psa 

vypustí tam kde nemaj, i mezi něma se najdou lidí, kteří nedají náhubek, tak jako mezi 

myslivci se najdou pytláci, takže já bych to nerad paušalizoval, ale já si myslím, že ono to 

řešení se asi bude muset hledat, ale nebude to jednoduché, děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji pan zastupitel Baránek. 
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Ing. Ondřej BARÁNEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Dobrý den dámy a pánové, já bych ještě rád odpověděl tady reagoval na příspěvek pana Ing. 

Gongola. Pravda je taková, že Havířov nevzkvétá a my máme v bodech, v bodu, jedním 

z nich je právě přilákání investorů do města. Havířov, jenom bych chtěl informovat, že 

Havířov není v situaci, kdy si může nějakým způsobem vybírat a poměrně těžce se o to 

snažíme a právě dneska v bodě 14 firma Abakap Magrathea bylo nedoporučeno jí schválit 

pozemky na dolu Dukla z důvodu toho, že byli klasifikováni do tzv. těžkého průmyslu. 

Informace je taková, že Havířov v současné době nemá pozemky, podle mých informací, pan 

Ing. Mokroš možná potvrdí, ani metr pozemků pro výrobní podniky tohohle typu, proto bych 

pokud by bylo možno, pokud máte další návrhy nebo pokud existuje nějaká možnost toho 

rozšíření, tak bych jí uvítal. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji pane zastupiteli. Dále je přihlášen do rozpravy občan pan Podloučka Michal ve věci 

autobusové nádraží, dopravní terminál Hranečník a dopravní hřiště, takže mu uděluji slovo. 

 

 

IINNTTEERRPPEELLAACCEE  čč..  1122                                                          MMMMHH//5533880000//22001155  

 

Michal PODLOUČKA, …………………………………………… 

Dobré odpoledne pane primátore, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté. Mám na 

Vás dnes připraveno pár stručných otázek, na které bych rád znal odpověď, a to nejen já. Po 

první vlně odporu po přestavbě autobusového nádraží, kritika utichla, média zvolnila a ze 

strany magistrátu jsem vyjádření k občanům nezaregistroval. Jaký je tedy stav jednání 
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s ČSAD? Zlepší se něco v dohledné době? I když máme červen, zima se blíží a obchodní 

centrum ještě nestojí, ve své podstatě celý prostor vypadá úplně stejně jako při otevření 

autobusového nádraží. Upřímně si tak říkám, že město přispělo ČSAD Havířov přibližně 24 

milionů korun na rekonstrukci autobusového nádraží, a to dopadlo, jak dopadlo. Když to jen 

pro připomenutí zrekapituluji, není tam čekárna pro cestující, je špatně kryté nástupiště pro 

cestující při čekání na autobus. Přepravní kancelář je s odbavením ve své podstatě zvenku, 

takže při zimě stojíte venku a fouká na Vás. A další nedostatky, na které si občané stěžují. 

Nemělo by město zažádat navrácení části anebo celé poskytnuté dotace ČSAD? Já na rovinu 

říkám, že 24 milionů by se dle mého dalo využít jiným způsobem, např. cyklostezky, opravy 

chodníků, opravu komunikací, a další. Na minulém zastupitelstvu jsem upozorňoval na stavbu 

dopravního terminálů Hranečník a nabízel, že mě mohou zastupitelé kontaktovat. Vlastně 

jsem ani neočekával, že by se mi někdo ze zastupitelů ozval, přeci jen na zastupitelstvech 

nějaký ten pátek vystupuji a chci věřit, že všichni zvolení zástupci občanů ví, co se chystá a 

budou dělat vše pro to, aby to nemělo negativní dopad na občany, protože nezahálím, 

průběžně komunikuji jak s magistrátem, odborem komunálních služeb, tak s krajským 

koordinátorem. Rád bych v tomto zastupitele a především radní upozornil, že plánované 

změny zásadně změní zvyklosti cestování mezi Havířovem a Ostravou v případě autobusové 

dopravy a zásadně ovlivní dostupnost zaměstnání pro občany Havířova. Přeci si nemůžeme 

myslet, že pokryjeme 100% zaměstnanosti pouze v Havířově. Přesto, že  se snaží radní získat 

investory bude se dojíždět za prací, a to do Ostravy, jako velkého krajského města, kde se 

nabízí více možností zaměstnání. Proto se nedržme zažitých zvyklostí, když se situace kolem 

mění a snažme se dopravu lidem maximálně přiblížit. Proto na Vás apeluji. Udělejme vše pro 

to, aby se doprava v tomto směru zlepšovala, nikoliv, že svou nečinností dovolujeme její 

degradaci. Krátce k tématu dopravního hřiště. Má otázka zní, protože se některé zdroje 

informací liší, zda bude dopravní hřiště přístupné veřejnosti či veřejné, či nikoliv? Pokud totiž 

bude přístupné veřejnosti, je vyřešen příjezd rodičů s dětmi buď přímo na kole nebo parkovací 

místa, občerstvení? Jestli bych mohl poprosit o chvilku, protože to…. Dále budou tam cvičit 

autoškoly? Pokud tam totiž nebude moi ani veřejnost a nebudou tam cvičit ani autoškoly se 

svými vozidly, mělo doopravdy smysl investovat 15,5 milionů korun? V tomto totiž není 

omluva získání financí z EU. Snad všichni víme, že peníze z EU nevznikají samy, a to, že 

dostaneme tyto peníze neobhajuje automaticky jakoukoliv nesmyslnou stavbu. Děkuji za 

pozornost, odpovědi a přeji pěkný den. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Také děkuji. Samozřejmě je to spousta otázek, na některé opravdu nejsme schopni v tuto 

chvíli určitě odpovědět, co můžu říct za sebe některá jednání s pane generální ředitelem 

Vavříkem proběhnou v letních měsících. Jsme na to přibližně domluveni, konkrétní termín 

nemáme a já bych chtěl jen upozornit, protože tady je neustále kritika na nově zbudovaný 

terminál a neustále je zpochybňována cena, tak si myslím, že nám to nepřísluší hodnotit. 

Nejsme nikdo z nás stavaři nebo někteří z Vás jsou, ale myslím si, že ta cena je reálná. Co se 

týče podílu města a výši příspěvku. My jsme sice 10% akcionář, ale taháme za ten kratší 

konec, to si musíme uvědomit a bohužel trend dnešní doby je takový a to opravdu i znalci 

dopravních infrastruktur ví, že doba velkých přestupních terminálů je za námi. To v dnešní 

době už tak není, není to ani v západní Evropě, není to nikde, navíc Havířov z dřívější doby 

už není přestupním terminálem, kdo si pamatuje, tak v 90 letech tady ještě jezdily autobusy 

směr východní Evropa, Moldávie, Ukrajina, východní Evropa, Pobaltí, ale to už tady taky 

není, protože v současné době tyto linky jsou přesunuty přes Valašské Meziříčí a jede se 

přímo na Slovensko. Takže význam přestupního terminálu Havířov se ztratil. My chceme, aby 

tady byla zajištěna infrastruktura v Havířově, což je i autobusové nádraží, na druhou stranu i 

stejný argument by mohl být toho 90% vlastníka akcií majitele, který by řekl, tak nepostavíme 
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v Havířově vůbec nic. My za ty peníze radši koupíme kamiony a budeme daleko víc 

vydělávat, takže chci upozornit, že my taháme skutečně za kratší konec, těch 10% akcií nám 

neumožňuje nějaký maximální prostor. Všichni zastupitelé ať jsou koaliční nebo opoziční, 

tady toto se schvalovalo v minulém volebním období, tak všichni se zabývají touto 

problematikou a chcou, aby tady fungovala dobrá dopravní obslužnost, aby tady bylo nějaké 

autobusové nádraží, ale bohužel žijeme v tržní společnosti, kdy musíme ctít soukromé 

vlastnictví a já chci upozornit, že celý tento projekt tady byl projednáván na půdě 

zastupitelstva, včetně toho projektu, ten byl tady taky prezentován. Takže ta kritika je 

oprávněná, my se snažíme tyto podněty zapracovat do vyjednávání s ČSAD a věřím, že byť 

neříkám ve 100%, ale že se v konečné fázi podaří celé to území udělat tak, aby to splňovalo, 

pokud možno, všechny zájmy, ať ekonomické, tak i občanské, tzn. zájmy občanů, aby měli 

kvalitní dopravní terminál, pokud možno v rámci možností. To říkám za sebe, samozřejmě 

Vaše otázky jsou i do dalších témat, na které Vám nejsem v tuto chvíli schopen odpovědět, 

jestli kolegové chcou reagovat, ale samozřejmě Vám bude odpovězeno písemnou formou. Pan 

zastupitel Šlachta. 

 

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

Klub sociální demokracie žádá o 10 minutovou přestávku. Děkuji Vám. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

V interpelacích, nejsem si jistý, jestli bysme dokončili interpelace, protože v Jednacím řádu se 

přestávka v interpelacích nezmiňuje. Dobře, po interpelacích bude přestávka. Další 

přihlášenou je občanka paní Majkútová Helena. Ve věci přidělení bytu MRA. 
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Helena MAJKÚTOVÁ, ……………………………………… 

Pozn. vystoupila ústně, z důvodu špatné srozumitelnosti projevu nebylo možné doslovně 

přepsat 
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Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkujeme paní Majkútová, víme dostatečně co chcete, poprosím jednatele MRA 

prostřednictvím pana ředitele, aby se tímto problémem zabývali, samozřejmě odpověděli, my 

budeme žádat odpověď, abychom byli informováni, jak tento problém byl vyřešen, takže 

poprosím o písemnou formu odpovědi paní Majkútové. Děkuji. Tak a aby byly interpelace 

úplné, musíme dát slovo ještě panu tajemníkovi, která zhodnotí interpelace, které byly 

30.3.2015 na zastupitelstvu. A máme tady jednu interpelaci, kde interpelující vyslovil 

nesouhlas a měli bysme se k tomu vyjádřit. Takže pane tajemníku ve stručnosti, prosím. 

 

 

IINNTTEERRPPEELLAACCEE  čč..  1144                                                        MMMMHH//5533880033//22001155  

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník Magistrátu města Havířova 

Děkuju, dobrý den. Takže na minulém zasedání zastupitelstva bylo podáno 14 interpelací, 

dále bylo zodpovězeno na 4 dotazy, které byly vzneseny v průběhu rozprav k dalším bodům 

programu. Ze 14 interpelací bylo zodpovězeno na 13, protože pan Ing. Šlachta nepožadoval 

odpověď na svou interpelaci a nemáme žádnou informaci, že by se dalším interpelujícím 

sdělení, které jim bylo zasláno z magistrátu nějakým způsobem nelíbilo nebo by ho chtěli 

povysvětlit. S výjimkou pana Oldřicha Blažka, který, všichni jste dostali tu jeho připomínku 

k té interpelaci. Teď je otázka zda mám přečíst jak interpelaci, tak odpověď nebo stačí pouze 

odpověď. Ta interpelace byla o autobusovém nádraží, nicméně byla tak rozsáhlá, že si ji 

všichni pamatují. Já bych teda v té chvíli přečetl teda pouze ty odpovědi, kterou připravil 

odbor komunálních služeb ve spoluprácí s dopravcem ČSAD Havířov a podepsal ji pan 

náměstek Bureš. Tato odpověď byla doručena 30.4. a byla ve znění: „Vážený pane Blažku, 

k vaší interpelaci vznesené na jednání Zastupitelstva města Havířova ve věci rekonstrukce 

autobusového nádraží v Havířově sdělujeme, že všichni dílčí podněty byly projednány 

s dopravcem ČSAD Havířov a posouzeny všemi zainteresovanými odbory magistrátu města.“ 

Ze stanoviska ČSAD Havířov citujeme: Staré autobusové nádraží již plně nevyhovovalo 

současným požadavkům, respektive nárokům na dopravu z dřívějších dob, kdy autobus byl 

hlavním přepravním prostředkem, bylo nádraží předimenzované a v posledních letech sloužilo 

spíše jako odstavná plocha autobusů. Z bezpečnostních důvodů jsme chtěli oddělit provozní 

prostory od veřejných tak, aby cestující již nemuseli pobíhat mezi zaparkovanými autobusy. 

Současná podoba nádraží je jen jednou z plánovaných realizovaných etap. V letošním roce 

dokončíme oplocení areálu, provedeme výsadbu zeleně, vzrostlých stromů, dokončíme 

výstavbu malé pekárny a kavárny s vnitřním posezením, která bude částečně suplovat 

uzavřenou čekárnu. Pro tyto účely jsme v době výstavby správní budovy vyvedli na 

zamýšlené místo také inženýrské sítě. Nicméně již náš dřívější provoz ve staré rotundě ukázal, 

že využívání čekárny bylo naprosto minimální, ne-li žádné. Autobusové nádraží Havířov není 

klasickým přestupním terminálem, nezajíždí se prakticky žádné dálkové linky, většina spojů 

je výchozích a cestující dochází cíleně na konkrétní spoje. Stávající umístění zastávek je pro 

cestující nesrovnatelně bezpečnější. V minulosti nebyly všechny zastávky zastřešeny a 

cestující byli odkázáni na pohyb mezi zaparkovanými autobusy. Tento stav jsme zcela 

eliminovali a provedli jsme zastřešení všech zastávek, přičemž samotné zastřešení je 

provedeno přesně po vzoru toho starého. Nádraží je uzpůsobeno bezbariérovému vstupu, 

všechna WC jsou přístupná bez překonání jediného schodu. Dlažba v celém areálu je 

upravena pro snadnější orientaci nevidomých. Plánujeme ještě tzv. digitalizaci autobusového 

nádraží, tedy úpravu zastávek tak, aby informovaly o aktuálním zpoždění a příjezdu 

nejbližších spojů. Nové vybudované přechody pro chodce v letošním roce navážou na 

plánované obchodní centrum a zároveň zjednoduší přechod přes ulici u stadionu. Máme za to, 

že jakmile dojde k dokončení všech zamýšlených úprav, bude konečná podoba nádraží plně 
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vyhovovat všem požadavkům, zde konec citace ČSAD. Dále pokračuje text magistrátu. 

„Výběr zhotovitele stavby i samotnou její realizaci zajišťovala společnost ČSAD Havířov na 

základě vlastních smluvních ujednání. Pokud se týká podílu města Havířova na financování 

stavby autobusového nádraží v Havířově uvádíme, že usnesení ZMH bylo schváleno 

poskytnutí přijaté dividendy, o které rozhodla řádná valná hromada ČSAD Havířov, a.s., jako 

účelově investiční dotaci na 4. etapu rekonstrukce výstavby autobusového nádraží na ul. 

Těšínská v Havířově-Podlesí, konkrétně.“ Zde jsou citace dvou usnesení, kterými bylo 

rozhodnuto o poskytnutí těch dvou dotací ve výši 24 214 201, 52 Kč. V souladu se shora dvou 

citovaných usnesení byla statutárním městem Havířov společnosti ČSAD Havířov uzavřena 

smlouva číslo o poskytnutí dotace a její dodatek. Citovaná smlouva stanoví základní 

podmínky pro vyplácení schválené investiční dotace a specifikuje rozsah prací 4. etapy 

rekonstrukce výstavby autobusového nádraží na ul. Těšínská v Havířově-Podlesí takto. Teď je 

citace ze smlouvy. „V prvním pololetí roku 2014 bude zahájena 4. Etapa projektu, jejíž 

součástí bude rekonstrukce výpravní budovy rotundy, rekonstrukce nástupních a výstupních 

stanovišť, zastřešení navazujících zpevněných ploch, rekonstrukce přípojek, technické 

infrastruktury, veřejné osvětlení, doplnění městského mobiliáře, realizace parkových úprav a 

osazení zeleně, propojení vodovodního řadu v jižní části a vodovod v ulici u stadionu a 

dobudování elektrické závory oddělující horní část autobusového nádraží od provozní části. 

Obě části účelové investiční dotace byly vyplaceny. Ve smyslu ustanovení citované smlouvy 

je příjemce dotace povinen umožnit městu Havířov provedení případné kontroly účelu a 

podmínek poskytnuté dotace. Vlastní stavba rekonstrukce autobusového nádraží byla 

realizována na základě rozhodnutí společného územního a stavebního povolení vydaného 

odborem stavební a silniční správní úřad MMH. Ve svém řízení odbor stavební úřad 

postupuje podle stavebního řádu zákon  č.500/2014 a dále ustanovení §2 odst.3 citovaného 

právního předpisu jako správní orgán, který uplatňuje svoji pravomoc pouze k těm účelům, k 

nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena a v rozsahu k jakému mu pravomoc 

svěřena byla. Stavební úřad je zásadně vázán žádostí žadatele jejím obsahem a doloženou 

dokumentací. V rozsahu takto konkrétně vymezených kompetencí bylo vydáno příslušné 

územní rozhodnutí a stavební povolení. Na závěr uvádíme, že po vzájemné dohodě zástupců 

statutárního města Havířova a společností ČSAD Havířov budou pracovníci tohoto dopravce 

průběžně monitorovat provozní situaci v prostoru autobusového nádraží s tím, že případná 

zjištění nedostatků budou iniciovat realizaci nutných opatření.“ 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkujeme za přečtení interpelace my bysme se teď jako zastupitelé rozhodnout, zda tato 

odpověď je dostačující a zda vystihla to na co se občan Oldřich Blažek tázal. Takže za sebe 

dávám, protože jsem to prostudoval tu odpověď, dle mého názoru odpovídá na dotazy pana 

Blažka a já za sebe dávám návrh na usnesení, že Zastupitelstvo města Havířova souhlasí 

s odpovědí zaslanou na interpelaci pana Blažka podanou dne 30.3.2015. To je můj návrh, 

že ta odpověď je dostačující. Samozřejmě máte možnost dalších návrhů. Takže pokud se už 

do rozpravy nikdo nehlásí, tak já rozpravu končím a poprosím, zda by mohl se zobrazit můj 

návrh usnesení. Upozorňuji pana Jantoše, že už byla ukončena rozprava, už budeme hlasovat. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                             23 

Proti:                        1 

Zdržel se:                 13 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   0       

Přítomno celkem 39 členů 
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Přijaté usnesení č. 201/5ZM/2015:  

 

Souhlas s odpovědí na interpelaci pana Oldřicha Blažka 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s odpovědí zaslanou na interpelaci pana Blažka podanou dne 30.3.2015 

 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 23, proti 1, zdrželo se 13, 2 nehlasovali, usnesení bylo schváleno. Jsou  ještě otevřené 

interpelace, já se ptám, zastupitelů jestli se ještě někdo chce hlásit? Není tomu tak, takže já 

končím bod 59 Interpelace a na návrh pana zastupitele Šlachty vyhlašuji 10 min. přestávku. 

 

 

PŘESTÁVKA 

 
10 min. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže kdo ještě není přihlášen, nechť se přihlásí. Takže budeme pokračovat v jednání. 
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202/5ZM/2015 

16:26hod. 

50. Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

Přijaté usnesení č.  202/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

r o z h o d l o  

 

1) nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), ust. § 44 

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

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  

v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 4647/1 v k.ú. Havířov - město  

v rozsahu příloh č. 1 a 2  

 

2) pořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), ust. § 44 

písm. d), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů za podmínky úplné úhrady nákladů na 

její zpracování navrhovatelem dle ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona 

v  lokalitě č. 2 – na severní části pozemků parc.č. 2208, 2206/6 v k.ú. Prostřední Suchá 

v rozsahu příloh č. 1 a 2 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 37, nehlasovali 2, usnesení bylo schváleno. 
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203/5ZM/2015 

16:30hod. 

51. Kompenzace předpokládaných finančních nákladů na výstavbu nového  

      oplocení pozemku – Ing. Darina Vážanská  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní zastupitelka Šillerová. 

 

Ing. Eva ŠILLEROVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Opět dobrý den. Četla jsem si materiál a cítím z toho, že paní opravdu bylo jí ubráno na újmě 

nebo na majetku tím, že ten plot je takto snížen, protože když si představím plot ve výši 90 

centimetrů nebo 95 cm, jak je zmíněno, tak opravdu nesplňuje funkci, kterou splňoval dříve 

před výstavbou chodníku a zastávky. Proto bych navrhovala, zda není možné třeba i nějak 

částečně přispět paní na tu výstavbu nového plotu, jak žádá, např. polovinou úhradu nákladů. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Mám to brát jako návrh na usnesení? 

 

Ing. Eva ŠILLEROVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Berte to jako návrh na usnesení. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře tak já bych poprosil písemnou formou dát tam ke stolíku, jestli to napíšete rychle. 

Dobře děkuji, takže já končím rozpravu k tomuto bodu a máme tady návrh paní zastupitelky 

Šillerové. 

 

Hlasování o návrhu usnesení paní Šillerové: 
Pro:                             8 

Proti:                        10 

Zdržel se:                 18 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   6       

Přítomno celkem 37 členů 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 8, proti 10, zdrželo se 18, nehlasoval 1 usnesení nebylo schváleno. A teď budeme 

hlasovat o původním návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            29 

Proti:                        2 

Zdržel se:                 5 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   6       

Přítomno celkem 37 členů 
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Přijaté usnesení č.  203/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

n e s c h v a l u j e  

 

budoucí kompenzaci vynaložených finančních nákladů na výstavbu nového oplocení 

pozemku parc. čís. 1693 v k.ú. Prostřední Suchá, ve výši prokázaných vynaložených nákladů 

na stavbu, max. 60.000 Kč  paní Ing. Darině Vážanské, trv. bytem …………………………… 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 29, proti 2, zdrželo se 5, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 
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52. Změny zástupců města v obchodních společnostech 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Šlachta. 

 

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

Dobrý den, ještě jednou. Dámy a pánové, nechci a nemíním komentovat tyto změny, ale 

opozice žádá vedení města kvůli své kontrolní činnosti o přidělení míst v dozorčích radách 

v městských organizacích. Děkuji Vám. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji. Paní zastupitelka Šillerová. 

 

Ing. Eva ŠILLEROVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Já jsem dneska aktivní. Já jsem se chtěla zeptat, protože na kulatém stole padlo, že dojde tím, 

že bude pouze jeden jednatel na Zámku, že dojde k ušetření, k nějaké úspoře. Chci se zeptat 

k jaké úspoře dojde, když bude naopak nový ředitel, alespoň v materiálu je navrženo, že bude 

vybrán nový ředitel. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já bych možná poprosil v tuto chvíli druhého jednatele, ať představí nějakou svoji, 

v krátkosti, filozofii fungování Zámku Havířov, s.r.o. pana Ondráčka. Prosím pana jednatele. 

 

David ONDRÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobré odpoledne, samozřejmě k úspoře nedojde, pokud bude obsazena pozice ředitele. 

K fungování zámečku, nevím jestli se dokážu v krátkosti vyjádřit. Je to společnost, která 

samozřejmě musí něco vyrobit a pak to musí prodat….omlouvám se, nejsem zvyklý mluvit na 

mikrofon, takže budu to trénovat, je to pro mě poprvé kdy mluvím na mikrofon, takže pokud 

někdo bude chtít nějaké konkrétní informace k této společnosti, tak samozřejmě mimo 

mikrofon nemám problém hovořit. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Já si osobně myslím, že Zámek, s.r.o., kdo se trošičku pohybuje v té komunální politice, 

jakými martýrii prochází, tak s nad na dva léta, když jsem se podíval do historie, tak byl 

Zámek, s.r.o. dlouhodobě ve ztrátě. Myslím si, že v systému tak malé obchodní společnosti 

dvou jednatelů postrádá logiku, když máme dozorčí radu, která by měla plnit tu kontrolní 

činnost. Na druhou stranu si myslím, že výkonný ředitel může tuto společnost posunout dále 

než jednatel, který má svoje občanské zaměstnání a nemá čas se na plný úvazek věnovat 

tomuto provozu. Takže můj názor je, že určitě nedojde ke snížení nákladů, na druhou stranu 

ten funkční manažer výkonný může skutečně tuto společnost posunout, přijít s kreativními 

nápady a věnovat se na plný úvazek firmě tak, aby vynášela svému majiteli zisk. Takže 

věříme, že tento koncept se může osvědčit. Budeme sledovat. Pokud ne, tak budeme muset i 

my jako zastupitelé do budoucna se rozhodovat, co se zámečkem, ale věřím, že nový jednatel 

a potažmo nový management, který se tam objeví, tak nám to pomůže dostat do černých čísel. 
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Ne jako v předcházejících obdobích, samé červené ztráty. To opravdu není dobré, není to 

dobrá vizitka, protože si myslím, že tato společnost má nadstandardní výhody oproti jiným 

společnostem, takže věřím tomu, že se to podaří otočit do černých čísel. Takže pokud se dál 

nehlásí nikdo do rozpravy, tak končím rozpravu. A technická, paní zastupitelka Tomaniecová. 

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Dobrý den, pane primátore, vážení zastupitelé, dámy a pánové. Já bych jenom chtěla opravdu 

technickou. V mém jméně se vyskytla chyba. Takže v tom usnesení, když máte Darii, tak tam 

patří Darji. Děkuju. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře, opravíme. Takže to byla technická, rozprava je ukončena, takže budeme hlasovat o 

návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            25 

Proti:                        7 

Zdržel se:                 5 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   6       

Přítomno celkem 37 členů 

 

Přijaté usnesení č.  204/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

ústní rezignaci podanou dne 3.6.2015 na 16. schůzi RMH paní Alicí Hegyi na funkci členky 

představenstva společnosti Technické služby Havířov a.s., IČO 25375681 

rezignaci Bc. Aleny Olšokové na funkci členky dozorčí rady společnosti ZÁMEK Havířov, 

s.r.o., IČO 25385534 

rezignaci Mgr. Ivy Georgiu na funkci jednatelky společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., IČO 

25385534 

rezignaci Petera Hrabčáka na funkci člena dozorčí rady společnosti Městská realitní agentura, 

s.r.o., IČO 64084744  

 

s c h v a l u j e 

 

změnu usnesení ze dne 15.12.2014,  č. usnesení 52/2ZM/2014, v části „navrhuje“ bod 1 takto: 

„1. v obchodní společnosti ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081                                                                                

odvolání RNDr. Vladimíra Macha z funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov a.s.                                                               

zvolení Bc. Daniela Pawlase do funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov a.s.“ 

 

n a v r h u j e 

 

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

předpisů 

zvolení Ivety Kočí Palkovské do funkce členky představenstva společnosti Technické služby 

Havířov a.s., IČO 25375681 
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zvolení Bc. Darji Tomaniecové do funkce členky dozorčí rady společnosti ZÁMEK Havířov, 

s.r.o., IČO 25385534 

zvolení Mgr. Ivy Georgiu do funkce členky dozorčí rady společnosti Městská realitní 

agentura, s.r.o., IČO 64084744  

 

u k l á d á  

    

zaslat návrh na zvolení nového zástupce města v dozorčí radě obchodní společnosti ČSAD 

Havířov a.s.   

 

Z: vedoucí OPS       

T: 17.6.2015 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 25, proti 7, zdrželo se 5, usnesení bylo schváleno. 
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53. Návrh na odepsání pohledávky 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. pan zastupitel Plawny. 

 

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

Možná pane primátore bych prosil o krátký komentář, protože ten návrh usnesení je v rozporu 

s tím, co navrhuje škodní komise. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Bych poprosil tajemníka, aby se k tomuto vyjádřil. 

 

Ing. Milan MENŠÍK, tajemník Magistrátu města Havířova 

Takže rada města tento případ projednávala třikrát, jedenkrát v minulém volebním období, 

v minulém volebním období ho odložila proto, aby škodní komise nějakým způsobem to 

prodiskutovala s těmi osobami, které měly tu škodu způsobit. První návrh, který byl předložen 

radě v tomto volebním období byl totožný s doporučením škodní komise, nicméně potom se 

objevil názor nezávislého právníka, který ten případ posuzoval a ten polemizoval s tím, jakou 

úspěšnost bude mít město, pokud se dostane do soudního sporu s těmito osobami. Ty důvody 

z toho právního stanoviska jsou vypsány v důvodové zprávě. Je to zejména v případě té 

stavby toho multifunkčního hřiště, rekonstrukce chodníku v parku na Lučině. Ty důvody byly 

postaveny na tom, že ta zpráva ministerstva financí nebo toho auditního orgánu nebo to 

kontrolní zjištění přišlo po dvou a půl letech od doby kolaudace stavby, kdy stavba byla 

veřejně přístupnou, byla užívána veřejností a samozřejmě k nějakému zmizení nebo ztrátě 

těch prvků, o kterých je hovořeno mohlo dojít v mezidobí bez zavinění těchto dvou osob, ale 

škodní komise měla jiný názor. No a ten první případ je v podstatě jakoby obdobný. Takže to 

posouzení nebylo jen z hlediska vzniku samotné škody, ale i s hlediska vymožitelnosti té 

náhrady v případném soudním sporu. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Takže to byla odpověď.  

 

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

Možná, že je teda škoda, že jako příloha nebyla i ta zpráva od toho právníka. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji za připomínku. Takže pokud se dále nehlásí do rozpravy, já rozpravu končím a dávám 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis z 5. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 15.06.2015           

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            32 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 3 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   6       

Přítomno celkem 37 členů 

 

Přijaté usnesení č.  205/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

prominutí pohledávky a její odepsání z účetnictví města: 

a) ve výši 26.802 Kč, která vznikla úhradou odvodu do Národního fondu za porušení  

    rozpočtové kázně při realizaci projektu „Vzdělávání v eGovernmentu v ORP Havířov“  

b) ve výši 124.985,70 Kč, která vznikla vrácením neoprávněně nárokovaných a proplacených   

    výdajů Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko při realizaci projektu  

    „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na Nábřeží“  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 32, zdrželi se 3, nehlasovali 2, usnesení bylo schváleno. 
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54. Informativní zpráva z jednání řádné valné hromady Depos Horní  

      Suchá, a.s.  
  

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tuto končím a dávám 

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.  206/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu zástupce města o průběhu jednání mimořádné valné hromady společnosti  

Depos Horní Suchá, a.s.  IČ: 47677287, dne 26. března 2015 v 8:00 hodin v sídle společnosti 

Solecká 1321/1, Horní Suchá   

                                                               

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 36, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 
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55. KIC Odpady, a.s., Ostrava - informace z jednání valné hromady  

      společnosti 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tuto končím a dávám 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   6       

Přítomno celkem 37 členů 

 

Přijaté usnesení č. 207/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu z jednání valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., IČO 28564111, konané dne 

26. března 2015 v budově KÚ MSK v Ostravě, dle důvodové zprávy  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 37 usnesení bylo schváleno. 
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56. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o    

      průběhu řádné valné hromady 
 

             

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tuto končím a dávám 

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.  208/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í   
 

zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s., IČO  45193665 konané dne 26. května 2015 v hotelu Imperial Hotel Ostrava, dle 

důvodové zprávy  

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 36, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. 
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57. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 
            

           

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. pan zastupitel Plawny. 

 

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

Jako předseda kontrolního výboru okomentuju dvě kontroly, které máte v přílohách. První 

komentář bude ke kontrole usnesení dotace autobusového nádraží. Na té kontrole jsem byl já 

s paní Kočí Palkovskou. Musím říct, že ta kontrola proběhla tak, že je vše v pořádku, nicméně 

na kontrolním výboru jsme myslím jednohlasně se shodli, že se nám nikomu nelíbila ta částka 

v rámci toho, že město má 10% a zaplatilo půlku, ale to je z minulého volebního období, to je 

krátký komentář. A druhá věc, okomentování kontroly, která proběhla na městském kulturním 

středisku. Ten závěr té kontroly, která v 90% proběhla v pořádku, pouze v určité části došlo 

k jakémusi pocitu komise, která tam byla, že není to účtování úplně v pořádku. A protože 

nikdo ani v kontrolním výboru není účetní není auditor shodli jsme se v tom usnesení dát, že 

kontrolní výbor doporučuje vedení města udělat v MKS finanční audit. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Dobře děkuji, já se zeptám paní ředitelky MKS jestli se chce v krátkosti vyjádřit? Dávám jí 

prostor, prosím. 

 

Mgr. Yvona DLÁBKOVÁ, ředitelka MKS 

Dobré odpoledne vážený pane primátore, vážené zastupitelstvo, vážení přítomní. Ekonomický 

úsek MKS zastává stanovisko, že nedochází a nedošlo k žádnému pochybení na půdě 

organizace. Já zastávám stejné stanovisko. Posouzení materiálu, které byly kontrolní skupině 

předloženy, bylo ve stručnosti, my jsme napsali podrobné stanovisko, ve stručnosti. První, 

kdy je uváděná jiná metráž při vysoutěženém nájmu dlouhodobém v kině Centrum a dle 

skutečnosti. Kino se soutěžilo, nájemce se soutěžil v době, kdy objekt byl v plné rekonstrukci 

a soutěž probíhala pouze podle projektové dokumentace. Když byla část objektu předávána 

dle skutečnosti, byla zjištěna fakta, že se jedná i o prostory, kde je jeden hluchý a další, které 

jsou v provozu MKS. Takže místo 295 byl podepsán nájem na 258. Je to zcela ověřitelné, je 

to oprávněné, zde necítíme žádnou chybu z naší strany. Já bych jen upozornila, že nešťastné 

v objektu kina Centrum je to, že 3 gastroprovozy může provozovat pouze jeden nájemce, což 

je nešťastné pro daný subjekt, který provozuje tyto prostory, protože mu vyvstává vysoký 

nájem. V době kdy byly prostory soutěženy, byl to leden až jaro 2012, byla stanovena cena 

podle ceny obvyklé a tím nájemci pouze za nájem vyvstává povinnost měsíčně platit zhruba 

65 tisíc plus další služby a další povinnosti. Nájemce požádal v roce 2013 o snížení nájmu, 

snížení nájmu bylo projednáno řádně radou a rada odsouhlasila a proto snížení nájmu o 12 

tisíc měsíčně je oprávněné a podle schválení rady. Nájemce, který v současnosti 

gastroprovozy v kině provozuje se dostal do platební neschopnosti, požádal o splátkové 

kalendáře, které řádně platí i s postupným snížením částek splátkového kalendáře, ale řádně 

platí. Dva splátkové kalendáře budou splaceny, jeden je v současnosti splacen, druhý bude 

splacen a třetí bude splacen do konce tohoto kalendářního roku. Poté bude společnosti, která 

provozuje gastroprostory vypočítáno penále. Je to zcela v souladu s účetními zákony, je to 
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potvrzeno naším daňovým poradcem. Necítíme z naší strany jakoukoliv chybu v účetnictví 

MKS Havířov. Děkuji. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Do rozpravy se dál už nikdo nehlásí, takže rozpravu končím 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.  209/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. zápisy ze schůzí Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova  

    dle Přílohy č.1.1, 1.2 

2. zprávy o provedených kontrolách dle předložených protokolů v Příloze č. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

3. zprávy o provedených kontrolách plnění usnesení dle Přílohy č. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6  

za období březen – květen 2015 

 

 
Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 35, nehlasovali 2, usnesení bylo schváleno. 
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210/5ZM/2015 

16:51hod. 

58. Informativní zpráva o činnosti vedení města 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Rapant. 

 

Pavel RAPANT, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak dnes už naposled. Já bych měl dotaz na pana primátora. Všiml jsem si, že jste během 

svého pestrého programu měl dne 13.4.2015 slavnostní přijetí pana Mayera hokejisty 

působícího v NHL. Mně to jméno možná uniklo, i když se o sport celkem zajímám. Jestli 

byste mi mohl říct kdo to je, čím se proslavil, kde hraje, nebo hrál, neznám ho. 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Samozřejmě hrál a v současné době hraje, jestli se nepletu za Ženevu ve Švýcarsku. 

Švýcarskou ligu působil v NHL, kde stále působí na farmě. Montreal Canadians, pan Hrabčák 

mně doplňuje. Farma to je nižší soutěž v NHL.  Pokud už nikdo není dál do rozpravy, 

rozpravu končím a dávám hlasovat o usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            36 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   6       

Přítomno celkem 37 členů 

 

Přijaté usnesení č.  210/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova  

za období od  19.03.2015 do 03.06.2015 

 

 

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města (KSČM) 

Pro 36, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno. Tím jsme vyčerpali program jednání 

zastupitelstva. Dovolte mi, abych Vás požádal k hojné účasti na 19. Setkání hornických měst 

a samozřejmě Havířov v květech. Myslím si, že program bude krásný, příprava byla náročná, 

myslím si, že to je čest pro město Havířov, že může tuto akci hostit. Máme 16:51 a končím 5. 

Zasedání Zastupitelstva města Havířova. Děkuji za aktivní účast. Nashledanou. 
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V Havířově dne: 23.06.2015 

Zapsala: Veronika Richterová, DiS.   

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

 

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

Příloha č. 2 - Materiály pro 5. zasedání ZMH (originály včetně svolání) 

 

 

O  V  Ě  Ř  E  N  Í 
 

zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 15.06.2015 

v sále Kulturního domu RADOST 
 ___________________________________________________________________________ 

 

      Ověřil/la jsem zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

          konaného dne 15. června 2015  v sále Kulturního domu RADOST. 

 

 Potvrzuji svým podpisem, že zápis odpovídá průběhu zasedání  

 a přijatým usnesením. 
 

 

 

Ing. Ondřej BARÁNEK               

člen Zastupitelstva města Havířova                                …………..………………………. 

 

 

Eva RADOVÁ 

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

 

 

 

 

 

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

 

Bc. Daniel PAWLAS                         Ing. Eduard HECZKO 

primátor města                                                             náměstek primátora  

                                                                    pro ekonomiku a správu majetku  

 

 

 



 

Zápis z 5. zasedání  

Zastupitelstva města Havířova 

                             konaného dne 15.06.2015           

PROTOKOL O NAHLÍŽENÍ DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 

5. zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného 15.06.2015 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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