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

 
 
VÁŠ DOPIS Č. j.: 

 
 

 
ZE DNE:     13.4.2015 
NAŠE Č. j.:            MMH/45545/2015 
NAŠE Sp. zn.: - 
POČET STRAN DOPISU: 2 
  
VYŘIZUJE:   B.K. 

TEL.: 596 803 362 

FAX: 596 811 276 

E-MAIL:  

  

DATUM: 27.5.2015 

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v.z.p.p. 

 

Na základě Vaší žádosti ze dne 26.2.2015 a rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje č.j. MSK 53882/2015 ze dne 11.5.2015 Vám poskytujeme doslovný přepis celého úseku 

zvukového záznamu ze zasedání ZMH ze dne 22.9.2014, a to posledních dvou vět, vyřčených 

k bodu 65 programu (včetně sdělení, kdo tyto poslední dvě věty vyřkl), a všech vyjádření, 

týkajících se následujícího bodu č. 66 programu (včetně sdělení, kdo jednotlivé výroky 

vyslovil: 
 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, budeme hlasovat o návrhu usnesení k bodu 

65.    

Pro - 42 usnesení bylo schváleno.  

Bod 66 – stížnost pana T.R. otevírám rozpravu.  

Řečník neidentifikován 

mohu se přihlásit do rozpravy?  

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města (ČSSD) 

do rozpravy se… a pan Kronenberg, pan zastupitel Kronenberg má slovo 

Miroslav KRONENBERG, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Vážený pane primátore, vážení zastupitelé, zastupitelky, dneska jsme udělali velký precedens. 

Já souhlasím, že jsme nepustili do diskuse v minulosti pana T.R., poněvadž není občanem 

Havířova, zastupoval zde jednu paní učitelku, která tu pracovala, ale dneska jsme pustili do 

diskuse advokátku nebo prostě doktorku pana P. To je prostě taky v rozporu to co hlasovali 

před tym, tak držme jednotný metr. Buď pro všechny stejně anebo každému prostě 

individuálně, ale jestliže tu nemá bydliště, že tu podniká, podnikat tu může cokoliv, ale nemá 

tu bydliště, tak nemůže prostě vystupovat na Zastupitelstvu města Havířova a obhajovat 

někoho, který tu taky nemá bydliště. Čili prosím vás pěkně já myslím za to, že bychom jsme 

měli se každý zamyslet nad sebou, jak přistupujeme k řešení těch problémů, které tu jsou, 

děkuji vám.  

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města (ČSSD) 

Ano, děkuji za názor, je to názor, děkuju. Pan Lukaštík, pan zastupitel Lukaštík 
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Leoš LUKAŠTÍK, člen Zastupitelstva města Havířova (ODS) 

Pane Kronenberg, nemáte pravdu, že neměříme všem stejným metrem, poněvadž já osobně 

jsem minule inicioval a odhlasovalo se, že pan T.R. tady mohl vystoupit, vystoupil, jak 

vystoupil, prostě dneska mě také znova oslovil, jestli bych nebyl znova ochoten se toho 

zhostit, ale já jsem mu říkal už dávno v minulosti, že pakliže má pochybnosti o tom, že něco 

není v rámci zákona, nebo že mu někdo ubližuje, nebo paní, kterou zastupuje, nechť se obrátí 

na orgány činné v trestním řízení případně na občanskoprávní soud.   

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města (ČSSD) 

Děkuji panu zastupiteli. Dál se nikdo nehlásí do rozpravy, takž tuto končím a pojďme 

hlasovat o návrhu usnesení.  

Pro - 37, zdrželi se - 3, 2 - nehlasovali, usnesení bylo přijato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Bohuslava Kochová 

vedoucí odboru právních služeb  
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