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2 
Zápis ze 23. zasedání 

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 29.01.2018 
 

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO 
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, je právě 13:00 a oficiálně zahajuji 23. zasedání 
Zastupitelstva města Havířova a všechny Vás srdečně vítám v prostorách Kulturního domu 
RADOST, v tomto předvánočním čase. V této chvíli je z celkového počtu 43 členů 
Zastupitelstva podle prezenční listiny přítomno všech 43 členů. Je nás tedy nadpoloviční 
většina, takže dnešní zasedání je schopno se platně usnášet. 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.  
 

 

885/23ZM/2018  

13:01 hod. 

1. Schválení předsednictva 23. zasedání ZMH dne 29.01.2018 
 

 

Průběh rozpravy: 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Otevírám rozpravu a přečtu návrh usnesení, Zastupitelstvo města Havířova schvaluje 
předsednictvo 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 29.01.2018  
ve složení: Mgr. Jana Feberová, primátorka města Havířova, Bc. Josef Bělica, náměstek 
primátorky pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro 
hospodářský rozvoj, Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj a Ing. 
Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova. Chce někdo doplnit toto pracovní 
předsednictvo o další členy? Nikdo. Vzhledem k tomu, že návrh na doplnění předsednictva 
nebyl podán, nechávám hlasovat o pracovním předsednictvu v navrženém složení.  
 

Hlasování o předsednictvu: 
Pro:                            43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 
 

Přijaté usnesení č. 885/23ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 29.01.2018 

ve složení: 

 

Mgr. Jana Feberová, primátorka města Havířov 

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

Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj 

Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  
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Zápis ze 23. zasedání 

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 29.01.2018 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Pro 43, konstatuji, že navrhované předsednictvo bylo schváleno.  

Dále bych vás kolegyně a kolegové chtěla krátce informovat o činnosti orgánů obce. O činnosti 

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

zveřejňována na úřední desce MMH a na internetových stránkách www.havirov-city.cz. Rada 

města v loňském roce zasedala 23x a bylo přijato celkem 1284 usnesení. V letošním roce zasedala 

již 2x a bylo přijato 93 usnesení Magistrát města plní úkoly uložené zastupitelstvem a radou a 

pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností pro správní obvod města Havířova a obcím Albrechtice, Horní 

Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko. V souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., je zřízen zvláštní 

orgán obce - Komise sociálně právní ochrany dětí, která v loňském roce zasedala 6x, letos ještě 

nezasedala. Z každé schůze této komise je pořizován zápis, který je založen na odboru kancelář 

primátorky. Nyní přistoupíme ke schválení programu dnešního zasedání. Otevírám rozpravu 

k tomuto bodu. 

 

 

886/23ZM/2018  

13:06 hod. 

2. Schválení programu 23. zasedání ZMH, konaného dne 29.01.2018 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Program dnešního zasedání ZMH jste  obdrželi spolu s materiály v elektronické podobě. 

Otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo nějaké připomínky nebo doplnění? Pan zastupitel 

Gongol. 

 

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

Dobrý den. Paní primátorko, já jsem se už pokoušel minulý, minulé zasedání zastupitelstva 

rozšířit náš jednací řád, a sice o možnost faktické poznámky. Neuspěl jsem. Doufám, že si 

zastupitelé ověřili, že taková možnost existuje. A proto navrhuji, abychom rozšířili dnešní 

program o bod, a sice navrhuji do programu zařadit nový bod tohoto znění „Doplnění 

Jednacího řádu Zastupitelstva města Havířova o faktickou poznámku“. Bod zařadit za bod, 

zařadit jako bod č. 7, ostatní body přečíslovat. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji Vám. Takže pokud se už nikdo další nehlásí do rozpravy. Necháme hlasovat o návrhu 

pana zastupitele Gongola o doplnění jednacího řádu o tzv. faktickou poznámku jako bod č. 7. 

Prosím budeme hlasovat. Takže budeme hlasovat o návrhu pana zastupitele Gongola. 

 

Hlasování o návrhu zastupitele Ing. Gongola: 

Pro:                           15 

Proti:                         22 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              6 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

 

 

http://www.havirov-city.cz/
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Zápis ze 23. zasedání 

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 29.01.2018 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 15, proti 22, nehlasovalo 6. Tento návrh nebyl přijat. A budeme se vracet k původnímu 

návrhu programu 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova. Budeme hlasovat.  

 

Hlasování o návrhu programu: 

Pro:                            43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 886/23ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 29. ledna 2018 

dle přílohy  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 43, program byl schválen. Já bych chtěla ještě pane zastupiteli Gongole jenom k tomu. 

Minule jsme na zasedání zastupitelstva doplňovali harmonogram akcí o jeden pietní akt o 

Duklu. O jiné pietní akty se tady vůbec nehovořilo, jenom ten jeden, což mi připadá taky jako 

vůči těm ostatním trošku jako… neříkám diskriminující, to ne… Ale prostě je to tak a dneska 

zase chceme vkládat nějakou faktickou poznámku. Možná bychom se o tom měli pobavit na 

jiném jednání. …diskuze mimo mikrofon.. No když neexistuje, tak se o tom musíme pobavit 

určitě někdy jindy, co to vlastně ta faktická poznámka je. Jo?! Děkuji. Takže program byl 

schválen. Takže ještě jednou konstatuji, že navrhovaný program byl schválen. Součástí 

každého programu zasedání zastupitelstva jsou vystoupení občanů a interpelace zastupitelů. V 

programu jsou zařazeny jako bod č. 28, budou zařazeny dvě hodiny po začátku dnešního 

zasedání, zhruba v 15:00 hod. Usnesení k jednotlivým bodům schváleného programu dnešního 

zasedání zastupitelstva se schvalují zvlášť, vždy po ukončení rozpravy k danému bodu. 

Vzhledem k plynulosti našeho zasedání žádám zastupitele, kteří podají pozměňovací návrh 

usnesení ke schválení hlasováním, aby jej neprodleně předali obsluze hlasovacího zařízení pro 

zapsání na plátno. Hlasování proběhne, až bude zobrazen přesný pozměňovací návrh.  

Přejdeme k bodu č. 3 Zvolení ověřovatelů zápisů o průběhu 23. zasedání ZMH, konaného  

dne 29.01.2018.  
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Zápis ze 23. zasedání 

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 29.01.2018 
 

887/23ZM/2018  

13:10 hod. 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 23. zasedání ZMH,  

konaného dne 29.01.2018 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu a přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města Havířova volí 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 

29.01.2018 pana Bc. Ivana Bureše a pana Martina Porembského. Teď bych se zeptala, zda má 

někdo jiný návrh? Nikdo. Takže bych poprosila, aby navržení členové zastupitelstva pan Bc. 

Ivan Bureš a pan Martin Porembski tuto nominaci buď přijali nebo ne? Prosím Vás, nejdříve 

pana Bc. Bureše. 

 

Bc. Ivan BUREŠ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Dobrý den všem v sále. Nominaci přijímám. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji Vám. Pan zastupitel Martin Porembski. Děkuji Vám. Vzhledem k tomu, že jiný návrh 

nebyl podán, a ověřovatelé nominaci přijali, končím rozpravu a nechávám hlasovat o 

předneseném návrhu.  
 

Hlasování o zvolení ověřovatelů: 
Pro:                            43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 887/23ZM/2018:  
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelé zápisu o průběhu 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 29.01.2018  

pan Bc. Ivan BUREŠ (KSČM) 

pan Martin POREMBSKI (ČSSD) 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 43, ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návrhu.  

Bod č. 4 Zpráva o ověření zápisu z 22. zasedání ZMH, konaného dne 18.12.2017. 
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Zápis ze 23. zasedání 

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 29.01.2018 
 

888/23ZM/2018  

13:12 hod. 

4. Zpráva o ověření zápisu z 22. zasedání ZMH, konaného dne 18.12.2017 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Havířova bere na 

vědomí zprávu ověřovatelek zápisu z 22. zasedání ZMH, konaného dne 18. prosince 2017.  

Na tomto zasedání ZMH byly jako ověřovatelky zápisu zvoleny paní Soňa Ryšánková 

Dosedělová a paní Mgr. Iva Georgiu, které zápis z 22. zasedání ZMH ověřily a potvrdily svým 

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

paní Soňu Ryšánkovou Dosedělovou, aby v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města 

Havířova podala zprávu o ověření správnosti zápisu.   

 

Soňa RYŠÁNKOVÁ DOSEDĚLOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobré odpoledne všem, svůj zápis jsem přečetla, byl v pořádku a tím pádem jsem ho 

podepsala.   

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji Vám. A nyní bych požádala paní Mgr. Ivu Georgiu, aby v souladu s Jednacím řádem 

Zastupitelstva města Havířova rovněž podala zprávu o ověření správnosti zápisu.   

 

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

Dobrý den, správnost zápisu z 22. zasedání ZMH jsem přečetla a svým podpisem stvrdila jeho 

správnost.  
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

ZMH. Protože ke zpracovanému zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného 18. prosince 2017 nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, budeme hlasovat 

o tom, že zprávy ověřovatelek Zastupitelstvo města Havířova bere na vědomí. Prosím, můžeme 

hlasovat. 

 

Hlasování o schválení zápisu: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 888/23ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 22. zasedání ZMH, konaného dne 18. prosince 2017  
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Zápis ze 23. zasedání 

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 29.01.2018 
 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 42, nehlasoval 1. Konstatuji, že zpráva ověřovatelek byla schválena.  

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

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

3 a §17 Zákona o obcích.  Přejdeme k bodu č. 5, Kontrola plnění usnesení ZMH.  

 

 

889/23ZM/2018  

13:13 hod. 

5. Kontrola plnění usnesení ZMH 
   

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 889/23ZM/2018:  

 

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

 

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

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

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

úkoly: krátkodobé (tabulka 05.01.) 

 

285/7ZM/2015 Vypořádání pozemků k.ú. Šumbark v majetku Moravskoslezského kraje  

– Správy silnic Moravskoslezského kraje 

736/19ZM/2017 Prodej pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti nDive s.r.o 
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Zápis ze 23. zasedání 

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 29.01.2018 
 

796/20ZM/2017 Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Šumbark 

812/20ZM/2017 Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních 

prostředků z rezervního fondu do fondu investic a s pořízením 

investičního majetku – ZŠ Gorkého 

839/21ZM/2017 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z výdajové části OJ 10 – Ostatní 

dotace a dary 

853/22ZM/2017 Prodej pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice 

856/22ZM/2017 Prodej pozemku parc.č. 1629/43, k.ú. Bludovice 

862/22ZM/2017 Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím 

863/22ZM/2017 Vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace 

864/22ZM/2017 Předání majetku k hospodaření a vynětí majetku z hospodaření příspěvkové 

organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov a úpravy 

zřizovací listiny 

865/22ZM/2017 Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o souhlas se snížením 

příspěvku na provoz a poskytnutím investičního příspěvku 

 

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

 

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

983/18/ZM/09 Smluvní vztahy pro účely stavby „Rekonstrukce velkého rondelu sil. 

I/11v Havířově“ 

1125/22/ZM/10 Správa aktiv pro město Havířov 

1143/22/ZM/10 Výkup části pozemku parc.č. 1697/2, k.ú.Prostřední Suchá, pro účely stavby: 

„Autobusová zastávka MK ul. Kpt. Jasioka, Havířov – Prostřední Suchá“ 

591/15ZM/2016 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Oprava opěrné zdi  

ul. Na Bartošůvce“ v Havířově – Dolní Suché 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 42, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato. Nyní přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů 

programu dle schválení.  

Bod č. 6. Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací z Programu 

prevence kriminality na místní úrovni 2018  

 

 

890/23ZM/2018  

13:14 hod. 

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

z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018  

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 
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Zápis ze 23. zasedání 

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 29.01.2018 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 890/23ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

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

    úrovni 2018 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR a přijetí dotací na realizaci těchto  

    dílčích projektů:  

projekt „Havířov – Asistent prevence kriminality 2018 - 2020“ 

projekt „Havířov – Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2018“  

projekt „Havířov – Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami – Nové hrozby“  

 

2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova v předpokládané výši v roce 2018: 

99 800,- Kč na projekt „Havířov - Asistent prevence kriminality 2018 - 2020“ 

20 050,- Kč na projekt „Havířov - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2018“  

13 900,- Kč na projekt „Havířov - Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami  

               – Nové hrozby“  

 

3. uplatnit při podání projektu „Havířov - Asistent prevence kriminality 2018 - 2020“  

    možnost schválení víceletého financování MV ČR, a to na období 3 let 

   

u k l á d á  

  

ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím návrhu úprav rozpočtu 

na rok 2018 navýšení výdajů MP Havířov ve výši schváleného podílu města na 

spolufinancování projektů finančními prostředky z Fondu bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti 

a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, a to za 

předpokladu, že projekty budou schváleny Republikovým výborem pro prevenci kriminality 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 42, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 7. Záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží v k.ú. Bludovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
Zápis ze 23. zasedání 

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 29.01.2018 
 

891/23ZM/2018  

13:15 hod. 

7. Záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží v k.ú. Bludovice      

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 891/23ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. záměr prodeje pozemku parc.č. 3097, k.ú. Bludovice o výměře 19 m
2
manželům  

Ing. Janu Boháčkovi a Jarmile Boháčkové, oba bytem ……………………………, pod již 

postavenou stavbou garáže 

 

2. záměr prodeje pozemku parc.č. 3117, k.ú. Bludovice o výměře 20 m
2 

panu Lumíru Lepíkovi,  

bytem ……………………………, pod již postavenou stavbou garáže 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 43, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 8. Předání majetku k hospodaření, vynětí majetku z hospodaření a darování majetku 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov a úpravy zřizovací 

listiny 
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892/23ZM/2018  

13:15 hod. 

8. Předání majetku k hospodaření, vynětí majetku z hospodaření a darování  

majetku příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov a úpravy zřizovací listiny 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 892/23ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové 

organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 

Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, a to: 

a) majetku dle přílohy č. 1 pořízeného v rámci investiční akce 15021 – Multifunkční hřiště,  

Havířov-Životice, v celkové účetní ceně 8.208.095,04 Kč a pozemků v k.ú. Bludovice 

parc. č. 2575/14, ostatní plocha – jiná plocha o výměře 402 m
2
 v účetní ceně 18.492,00 Kč, 

parc. č. 2575/16, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 1.287 m
2
 

v účetní ceně 59.202,00 Kč a parc. č. 2575/17, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m
2
 

v účetní ceně 920,00 Kč, které jsou pod stavbou  

b) technického zhodnocení majetku – stavba šaten ve VÚH, pořízená v rámci investiční akce  

č. 12066 - VÚH – šatnové zázemí HC AZ Havířov v celkové účetní ceně 15.024.858,38 Kč  

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

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové 

organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 

Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, a vypuštění tohoto majetku z části 2. zřizovací listiny 

Majetek movitý a majetek nehmotný  

a) majetku dle přílohy č. 2 pořízeného v rámci investiční akce 5065 – Sportovní hala lokalita  

ZŠ Žákovská v účetní ceně 990.294,06 Kč a majetku dle přílohy č. 3 pořízeného v rámci 

investiční akce 8008 - Víceúčelové hřiště v lokalitě Nový Svět, Havířov - Prostřední Suchá 

v účetní ceně 78.909,00 Kč 

b) demontovatelného vleku pořízeného v rámci investiční akce 8011 – Rekonstrukce  

chodníku v parku Lučina podél ul. Na Nábřeží v účetní ceně 150.000,00 Kč 
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3. darování movitých věcí příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení  
Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754 
a) majetku dle přílohy č. 2 pořízeného v rámci investiční akce 5065 – Sportovní hala lokalita  

ZŠ Žákovská v účetní ceně 990.294,06 Kč a majetku dle přílohy č. 3 pořízeného v rámci 
investiční akce 8008 - Víceúčelové hřiště v lokalitě Nový Svět, Havířov - Prostřední Suchá 
v účetní ceně 78.909,00 Kč 

b) demontovatelného vleku, inv. číslo 000000022708, pořízeného v rámci investiční akce  
8011 – Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ul. Na Nábřeží v účetní ceně 
150.000,00 Kč 

c) mobilní bezbariérové WC, inv. číslo 000000071664, pořízené v rámci investiční akce  
15021 – Multifunkční hřiště, Havířov-Životice, v účetní ceně 8.470,00 Kč 

d) majetku dle přílohy č. 4 pořízeného v rámci investiční akce č. 12066 - VÚH – šatnové  
zázemí HC AZ Havířov, v celkové účetní ceně 2.013.926,18 Kč 

4. změnu usnesení Zastupitelstva města Havířova ze dne 18. 12. 2017 č. usnesení  
864/22ZM/2017, kdy se v bodě 1 b) vypouští text - chodník u Sportovní haly Žákovská, inv. 
číslo 000000071601 v účetní ceně 715.780,65 Kč a nahrazuje se textem - chodník u 
Sportovní haly Žákovská, inv. číslo 000000071641 v účetní ceně 242.617,05 Kč 

 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
a) skutečnost, že byly sloučeny pozemky - parc. č. 1355/2, k.ú. Bludovice, o výměře 3 m

2
 a  

parc. č. 1353/2, k.ú. Bludovice, o výměře 820 m
2
 do jednoho pozemku parc. č. 1353/2 k.ú. 

Bludovice, o nové výměře 823 m
2
 

b) skutečnost, že byly sloučeny pozemky - parc. č. 301, k.ú. Dolní Datyně, o výměře 113 m
2
  

a parc. č. 303/1, k.ú. Dolní Datyně, o výměře 11.608 m
2
 do jednoho pozemku parc. č. 303/1, 

k.ú. Dolní Datyně, o nové výměře 11.721 m
2 

c) skutečnost, že byly sloučeny pozemky - parc. č. 306/2, k.ú. Dolní Datyně, o výměře 5 m
2
  

a parc. č. 303/2, k.ú. Dolní Datyně, o výměře 978 m
2
 do jednoho pozemku parc. č. 303/2 k.ú. 

Bludovice, o nové výměře 983 m
2 

d) skutečnost, že byla nově samostatně oceněna správní budova koupaliště, včetně restaurace,  
šaten a sociálního zázemí v účetní ceně 14.655.510,00 Kč a o tuto cenu byla snížena celková 
účetní cena areálu koupaliště ze 44.828.226,04 Kč na 30.172.716,04 Kč 

 
s c h v a l u j e  
 
úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních 
a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, 
ve znění přílohy č. 5 tohoto materiálu 

 
u k l á d á 
 
vyhotovit dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních 
zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754 v souladu s tímto 
usnesením       
          Z: vedoucí OPS  

T: 28. 2. 2018 
 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Pro 43, usnesení bylo přijato.  
Bod č. 9.  Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím - Městské kulturní 
středisko Havířov a Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá 
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893/23ZM/2018  

13:16 hod. 

9. Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím - Městské  

kulturní středisko Havířov a Základní škola Kapitána Jasioka  

Havířov – Prostřední Suchá  

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 893/23ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

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

 

1. technického zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce 17030 - Rekonstrukce  

střechy KD Petra Bezruče v celkové účetní ceně 3.287.148,47 Kč příspěvkové organizaci 

Městské kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov-Město, IČO: 

00317985 

 

2. technické zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce 17013 - ZŠ Kpt. Jasioka –  

bezbariérové WC v celkové účetní ceně 126.880,68 Kč příspěvkové organizaci Základní 

škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, Kapitána 

Jasioka 685/57, 735 64  Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 61988600  
 

3. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní středisko  

Havířov, Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov-Město, IČO: 00317985, ve znění přílohy č. 1 

tohoto materiálu 

 

4. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Kapitána  

Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, Kapitána Jasioka 

685/57, 735 64  Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 61988600, ve znění přílohy č. 2 tohoto 

materiálu 
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u k l á d á  

 

vyhotovit dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací Městské kulturní středisko 

Havířov, Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov-Město, IČO: 00317985 a Základní škola 

Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, Kapitána 

Jasioka 685/57, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 61988600, v souladu s tímto 

usnesením 

          Z: vedoucí OPS  

          T: 28. 2. 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 43, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 10. Návrh úprav rozpočtu VIII. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 152. – 156. 

 

 

894/23ZM/2018  

13:18 hod. 

10. Návrh úprav rozpočtu VIII. na rok 2017 – rozpočtová opatření  

č. 152. – 156. 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Vachtarčík. 

 

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

Hezké odpoledne vážení zastupitelé, všichni přítomní v sále. Stanovisko finančního výboru 

k tomuto bodu. Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 

rozpočtová opatření č. 152 a 153, schválit rozpočtová opatření 154, 155 a 156. A na jejich 

základě schválit nové závazné ukazatele Rozpočtu města Havířova na rok 2017. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji Vám, pane zastupiteli. Nikdo další se do rozpravy nehlásí, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 
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Přijaté usnesení č. 894/23ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

  

rozpočtová opatření č. 152. - 153., dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 154. – 156., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 152. – 156. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu  

města Havířova na rok 2017: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 097 704,55 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 988 284,84 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 48 686,33 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 14 300,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 1 046 433,38 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 378 869,58 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 016 177,84 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 876,62 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 19 888,54 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 219,70 tis. Kč 

 

odbor organizační 236 898,70 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 6 309,03 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 294 110,94 tis. Kč 

 

odbor správy a rozvoje majetku  604 609,29 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 80 805,30 tis. Kč 

 

ekonomický odbor 763 148,32 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 9 311,40 tis. Kč 

    b) příspěvky organizacím 362 691,74 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 785,48 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 102,74 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 1 053,64 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 021,60 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 322,92 tis. Kč 

 

MŠ Kosmonautů 472,70 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 2 019,77 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 372,02 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 2 478,82 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 1 157,86 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 3 296,17 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 307,67 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 415,51 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 302,03 tis. Kč 
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MŠ Resslova 861,40 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 1 196,78 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 1 010,44 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 1 260,41 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 1 159,67 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 932,94 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 6 052,42 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 3 635,74 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 4 701,59 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 4 983,03 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 4 078,96 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 974,50 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 3 554,93 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 3 385,20 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 4 559,91 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 4 229,96 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 4 298,03 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 6 579,22 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 7 495,50 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 2 617,10 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 3 194,06 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 678,88 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 4 707,22 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času Havířov 2 707,40 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 49 205,06 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 20 608,48 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 39 986,23 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
17 771,30 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 45 721,65 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 33 898,80 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 52 536,00 tis. Kč 

    III. Financování celkem +281 165,03 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěry) +160 000,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -94 335,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +215 500,03 tis. Kč 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 43, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 11. Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 1. – 5. 
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895/23ZM/2018  

13:19 hod. 

11. Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 1. – 5.  

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Opět pan zastupitel Vachtarčík. 

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

Také u tohoto bodu finanční výbor jednohlasně doporučuje Zastupitelstvu města Havířova 

schválit všechna rozpočtová opatření č. 1-5 a na jejich základě schválit nové závazné ukazatele 

Rozpočtu města Havířova na rok 2018. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji Vám. Nikdo další není přihlášen do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o 

návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 895/23ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

a) rozpočtová opatření č. 1. - 5., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 5. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města 

Havířova na rok 2018: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 960 980,29 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 051 641,00 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 26 143,00 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 2 450,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 880 746,29 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 062 392,19 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 757 999,19 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 1 027,73 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 22 372,00 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 401 109,00 tis. Kč 

 

odbor organizační 254 419,36 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 5 825,00 tis. Kč 



 

18 
Zápis ze 23. zasedání 

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 29.01.2018 
 

 

odbor komunálních služeb 290 000,00 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 86 761,00 tis. Kč 

 

ekonomický odbor 671 942,20 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 24 542,90 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 304 393,00 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 953,00 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 910,00 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 908,00 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 070,00 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 060,00 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 450,00 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 090,00 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 1 946,00 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 864,00 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 690,00 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 000,00 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 089,00 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 935,00 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 0,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 872,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 715,00 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 905,00 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 1 010,00 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 700,00 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 3 886,00 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 3 003,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 456,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 3 822,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 3 450,00 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 668,00 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 2 843,00 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 2 792,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 3 895,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 3 612,00 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 3 461,00 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 5 721,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 867,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 924,00 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 2 714,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 052,00 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 3 933,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 857,00 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 27 000,00 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 22 160,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 39 220,00 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
9 449,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 44 831,00 tis. Kč 
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Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 35 310,00 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 44 300,00 tis. Kč 

    III. Financování celkem +101 411,90 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +206 411,90 tis. Kč 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 43, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 12. Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace města Havířova na období let 

2019 a 2020 - aktualizace 

 

 

896/23ZM/2018  

13:20 hod. 

12. Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace města Havířova  

na období let 2019 a 2020 - aktualizace 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Vachtarčík. 

 

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

Tak dnes do třetice a naposledy v rámci finančního výboru. K tomuto bodu finanční výbor 

doporučuje Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí aktualizovaný střednědobý výhled 

rozpočtu příspěvkové organizace města Havířova a to MŠ Radniční na období 2019 a 2020 dle 

důvodové zprávy a přílohy. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji Vám. Nikdo další není přihlášen do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o 

návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 
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Přijaté usnesení č. 896/23ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace města Havířova, a to  

Mateřské školy Havířov – Město Radniční 7/619, IČO: 61988715 na období let 2019 a 2020, 

dle důvodové zprávy a přílohy 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 43, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 13. Zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za rok 2017 

 

 

897/23ZM/2018  
13:20 hod. 
13. Zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova  

za rok 2017 

 
 

Průběh rozpravy: 
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme 
hlasovat o návrhu usnesení. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            43 
Proti:                        0 
Zdržel se:                 0 
Nehlasoval:              0 
Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 
 

Přijaté usnesení č. 897/23ZM/2018:  
 

Zastupitelstvo města Havířova  
 

b e r e   n a  v ě d o m í 
 

zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období leden  
až prosinec 2017. 
 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Pro 43, usnesení bylo přijato.  
Bod č. 14. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
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898/23ZM/2018  
13:22 hod. 
14. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 

 
Průběh rozpravy: 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Martinek.  
 
Ing. Jiří MARTINEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 
Vážená paní primátorko, vážení kolegové, kolegyně. Já bych si dovolil u toho bodu pouze 
poděkovat vedoucí oddělení strategického rozvoje za práci, kterou odvádějí na získávání dotací 
pro naše město. A samozřejmě za pravidelnou zprávu o jejich průběžném vývoji a čerpání. 
Děkuji. 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji. Já děkuji celému týmu strategického rozvoje rovněž. Ale my jim děkujeme pravidelně 

a často. A přejdeme k tomu, že už nikdo další se do rozpravy nehlásí, končím rozpravu a 

budeme hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 898/23ZM/2018:  

 

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 09.01.2018 dle příloh 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 43, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 15. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol 

zřízených statutárním městem Havířov 
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899/23ZM/2018  

13:22 hod. 

15. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských  

škol zřízených statutárním městem Havířov  

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 899/23ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

v y d á v á 

 

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených 

statutárním městem Havířov, ve znění přílohy č. 1 

                                                                                                                  Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                                  T: únor 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 42, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 16. Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivů 

 

 

900/23ZM/2018  

13:23 hod. 

16. Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivů 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 
 

Přijaté usnesení č. 900/23ZM/2018:  
 

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“ dle přílohy č. 1 v pořadí: 

 

1. Mgr. Zuzana Kowalová, Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 

      

2. Mgr. Gabriela Němcová, Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace  

 

3. Mgr. Alena Adamková, Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace  

     

4. Mgr. Břetislav Holesz, Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,  

příspěvková organizace 

     

5. Mgr. Marie Darebníková, statutární zástupce ředitele Základní školy Havířov-Podlesí  

K. Světlé 1/1372 okres Karviná 

 

6. Mgr. Petr Choma, statutární zástupce ředitele Základní školy Havířov-Město  

M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace 

 

7. Mgr. Jiří Okrouhlý Ph.D., Střední průmyslová škola stavební, Havířov,  

příspěvková organizace     

 

8. Mgr. Eliška Tomíčková, ředitelka Základní školy Havířov-Šumbark, Moravská 29/497  

okres Karviná, příspěvková organizace 

 

9. p. Magdalena Švábová, Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov,  

příspěvková organizace 

 

10. PaedDr. Dagmar Fárková, Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark,  

Lidická 1a/600, příspěvková organizace 

 II.  

udělení ocenění žákům v kategorii „Žák základní školy“ dle přílohy č. 2 v pořadí: 

1. Robert Gemrot, Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace 

2. Milan Kolář, Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 

3. Karolína Kozlová, Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 

4. Marek Trecha, Základní škola Havířov-Šumbark, Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace  
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III.  

udělení ocenění žákům v kategorii „Žák střední školy“ dle přílohy č. 2 v pořadí: 

1. Šimon Karch, Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace  

2. Evžen Wybitul, Gymnázium, Havířov-Podlesí příspěvková organizace 

3. Matyáš Zima, Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace  
 

IV.  

udělení ocenění v kategorii „Kolektiv základní školy, víceletého gymnázia“ dle přílohy č. 2  

v pořadí: 

1. Jiří Nykl, Karolína Gracová, Dominik Šafrata, Kristýna Ewa Grzelińská,  

Vanesa Marija Grzelińská, Miroslav Pokuta, Hana Sihelská, Jan Šušla, Základní škola 

Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace  

2. Barbora Gavendová, Robert Gemrot, Matěj Malysa, Petr Šulc, Gymnázium,  

Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace  
 

u k l á d á  
 

zaslat oznámení o ocenění školám, oceněným pedagogickým pracovníkům, žákům, kolektivům 

a informování veřejnosti o udělení ocenění   

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 42, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 17. Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2017. 

 

 

901/23ZM/2018  

13:24 hod. 

17. Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2017 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 
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Přijaté usnesení č. 901/23ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

1. udělení ocenění městem Havířov v těchto oblastech a kategoriích: 

 

a) Sociální a zdravotní oblast – kategorie: 

- „Osobnost v sociální nebo zdravotní oblasti“ 

1) MUDr. Milan Juchelka 

- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní práci v oboru anesteziologie, resuscitace  

a intenzivní medicíny a významný přínos k jejich rozvoji 

2) Anna Kožinová 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou obětavou pomoc nevidomým a slabozrakým  

v Havířově a okolí, aktivizaci členů, předávání vlastních zkušeností a inspiraci vlastním 

příkladem 

3) František Novotný 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobý přínos v oblasti prevence a léčby drogových  

závislostí mládeže i dospělých 

 

- „Kolektiv v sociální nebo zdravotní oblasti“  

1) Kolektiv pracovníků Respitní péče Sociálních služeb města Havířova 

- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za dlouhodobé poskytování nadstandardní péče  

seniorům a osobám se zdravotním postižením a podporu rozšíření této služby do dalších 

měst 

2) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Havířov 

- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za podporu sdružování a péči o osoby zrakově  

postižené napomáhající jejich integraci do společnosti 

 

b) Kulturní oblast – kategorie: 

- „Osobnost kultury“ 

1) Ladislav Borkovský 

- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní úspěšnou tvorbu v oboru kresba a reprezentaci  

města 

2) akad. sochař Václav Fidrich 

- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní úspěšnou tvorbu v sochařském oboru  

a umělecké obohacení města i kraje 

3) Mgr. Milada Kaďůrková 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouholetý přínos v kulturní oblasti ve městě Havířově 

 

- „Kolektiv“  

Místní skupina PZKO v Havířově-Bludovicích 

- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za bohatou kulturní činnost a dlouhodobý  

podíl na rozvoji kulturního dění ve městě 

 

- „Talent“  

1) Marek Chmiel, klasická kytara 

- jmenovaný obdrží ocenění za dosažení vynikajících výsledků v celostátní soutěži 

a vzornou reprezentaci města Havířova 
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2) Josef Štefl, Josef Novák, Šimon Karch, film 

- jmenovaní obdrží ocenění za obohacení kulturního života ve městě a propagaci města  

v rámci kraje 

 

c) Oblast volnočasových aktivit – kategorie: 

- „Ocenění za  dlouhodobou práci s dětmi a mládeží“ 

1) Dušan Bernatík 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobou nezištnou práci s dětmi a mládeží 

2) Bořivoj Holub 

- jmenovaný obdrží ocenění za rozvoj skautingu ve městě a celoživotní záslužnou práci  

s dětmi a mládeží v rámci havířovských oddílů Junáka 

 

d) Oblast ostatních společensky prospěšných aktivit: 

1) Alena Chovancová 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobý přínos k rozvoji společenského života ve městě  

Havířově 

2) Ing. Miroslav Szop 

- jmenovaný obdrží ocenění za zásluhy o rozvoj a zachování historie Dolní Datyně 

 

e) Sportovní oblast - kategorie: 

- „Sportovec roku“ -  s členěním dle skupin:  

- žáci - jednotlivci 

1) David Čurilla (krasobruslení, Kraso klub Havířov, z. s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

2) Adam Janek (kick box, SK Kick Wolf Team, z. s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové i  

mezinárodní úrovni 

3) David Polák (box, BOX Havířov, z. s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové i  

mezinárodní úrovni 

 

- žáci - družstvo 

Maniak aerobik Havířov (aerobik)  

ATS - aerobik team show 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

 

- dorost - jednotlivci 

Nikolas Březina (vzpírání, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov)  

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové i  

mezinárodní úrovni 

 

- dorost/kadeti - družstvo 

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z. s. (stolní tenis)  

(Nikita Petrovová, Gabriela Štěpánová a Klára Hrabincová) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

 

- junioři - jednotlivci 

1) Eliška Adamovská (lezení a bouldering, TJ Baník Karviná, z. s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové i  

mezinárodní úrovni  
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2) Petr Navrátil (karate, Sportovní klub karate Budo Havířov, z. s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové i  

mezinárodní úrovni  

3) Tomáš Wykret (vzpírání, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z. s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové i  

mezinárodní úrovni 

4) Viktor Žíla (kick box, SK Kick Wolf Team, z. s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové  

i mezinárodní úrovni 

 

- junioři – družstvo 

Maniak aerobik Havířov, z.s. (aerobik) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

na národní i mezinárodní úrovni 

 

- dospělí - jednotlivci  

1) Petra Klementová (atletika - vrh koulí, Atletický oddíl Slavia Havířov, z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové i  

mezinárodní úrovni 

2) Michaela Kohutová (kulturistika a fitness, SK LUNA Fitness Havířov, z. s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové i  

mezinárodní úrovni 

3) Sebastián Otisk (kulturistika a fitness, FC Karo Havířov, z. s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

 

4) David Pastrňák (lední hokej, Boston Bruins NHL) 

- jmenovaný obdrží ocenění za vynikající reprezentaci města Havířova a České  

republiky 

5) Kateřina Pauláthová (sjezdové lyžování, Ski club Paulát Havířov z. s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové i  

mezinárodní úrovni 

 

- dospělí - družstvo 

   TJ Slovan Havířov, z. s. (florbal - oddíl florbalu - muži A) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 

 

- handicapovaní sportovci 

1) Jan Bajtek (boccia, Handicap sport club Havířov, z. s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové i  

mezinárodní úrovni 

2) Daniel Horut (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z. s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové i  

mezinárodní úrovni 

 

- „Trenér“ 

1) Jana Bělicová, (karate, Karate Havířov, z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou systematickou práci s dětmi a mládeží  

a dosahování úspěšných výsledků na republikové i mezinárodní úrovni 

2) Marek Franta, (karate, Sportovní klub karate Budo Havířov, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných výsledků v práci se  

svými svěřenci na republikové i mezinárodní úrovni 
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3) Lucie Gorecká, DiS., (aerobik, Maniak aerobik Havířov, z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou systematickou prací s dětmi a mládeží  

a dosahování úspěšných výsledků na republikové i mezinárodní úrovni 

4) Jaroslav Kubíček, (box, BOX Havířov, z. s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných výsledků v práci se  

svými svěřenci na republikové i mezinárodní úrovni 

5) Mgr. Zuzana Raszková, (aerobik, Maniak aerobik Havířov, z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou systematickou prací s dětmi a mládeží  

a dosahování úspěšných výsledků na republikové i mezinárodní úrovni 

 

- „Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu“ 

1) Jan Daněček, (lední hokej) 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetou úspěšnou práci s mládeží a rozvoj  

havířovského hokeje 

2) František Horváth, (volejbal) 

- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní rozvoj havířovského volejbalu 

3) Jan Kozubík, (rugby) 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetou úspěšnou práci s mládeží a rozvoj  

havířovského rugby 

4) Bronislav Šimša, (fotbal, Městský fotbalový klub Havířov) 

- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní rozvoj, propagaci a reprezentaci  

havířovského fotbalu 

 

2. udělení Ceny města za rok 2017: 

 

plk. Janu Ihnatíkovi 

- za hrdinství v boji, zásluhy na osvobození Československa a šíření autentického historického  

povědomí o událostech v období 2. světové války 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 42, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 18. Pořízení nemovitých věcí a předání majetku k hospodaření – ZŠ a MŠ Frýdecká, 

Havířov 

 

 

902/23ZM/2018  

13:24 hod. 

18. Pořízení nemovitých věcí a předání majetku k hospodaření  

– ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 902/23ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

 

1. pořízení nemovité věci do vlastnictví zřizovatele z rozpočtu příspěvkové organizace města  

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace  

(IČO 48805289) 

- pískoviště v pořizovací ceně 30 893,70 Kč včetně DPH; 

2. předání majetku dle bodu 1 tohoto usnesení k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č.  

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

příspěvkové organizaci města Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, 

příspěvková organizace (IČO 48805289) 

3. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace města Základní škola 

a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace (IČO 48805289),  

ve znění přílohy č. 1; 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace města Základní škola a Mateřská 

škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace (IČO 48805289) v souladu 

s tímto usnesením. 

Z: vedoucí OPS 

T: únor 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 43, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 19. Pořízení nemovitých věcí a předání majetku k hospodaření – MŠ Petřvaldská 

Havířov 
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903/23ZM/2018  

13:25 hod. 

19. Pořízení nemovitých věcí a předání majetku k hospodaření  

– MŠ Petřvaldská Havířov 
 

 

Průběh rozpravy: 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 
 

Přijaté usnesení č. 903/23ZM/2018:  
 

Zastupitelstvo města Havířova   
 

s c h v a l u j e  
 

1. pořízení nemovitých věcí do vlastnictví zřizovatele z rozpočtu příspěvkové organizace města  

Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO 619 88 570): 

- souprava šplhací šestiboká v pořizovací ceně 71 625,90 Kč včetně DPH pro MŠ Sadová, 

- síta do pískoviště v pořizovací ceně 22 970 Kč včetně DPH pro MŠ Sadová, 

- pružinové houpadlo v pořizovací ceně 13 431 Kč včetně DPH pro MŠ Petřvaldská; 

2. předání majetku dle bodu 1 tohoto usnesení k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č.  

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

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO 

619 88 570) 

3. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov- 

Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO 619 88 570), ve znění přílohy č. 1; 
 

u k l á d á 
 

vyhotovit dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-

Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO 619 88 570) v souladu s tímto usnesením. 
 

Z: vedoucí OPS 

T: únor 2018 
 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 42, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 20. Pořízení nemovitých věcí a předání majetku k hospodaření – MŠ Čs. armády 

Havířov 
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904/23ZM/2018  

13:25 hod. 

20. Pořízení nemovitých věcí a předání majetku k hospodaření  

– MŠ Čs. armády Havířov 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 904/23ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

 

1. pořízení nemovitých věci do vlastnictví zřizovatele z rozpočtu příspěvkové organizace města  

Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 (IČO 61988561) 

- písková laboratoř v pořizovací ceně 86 736,00 Kč včetně DPH, 

- zahradní domek v pořizovací ceně 70 611,33 Kč včetně DPH; 
2. předání majetku dle bodu 1 tohoto usnesení k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 
(IČO 61988561) 

3. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace města Mateřská  
škola Havířov-Město Čs. armády 5/201(IČO: 61988561), ve znění přílohy č. 1; 

 
u k l á d á 
 
vyhotovit dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace města Mateřská škola Havířov-
Město Čs. armády 5/201(IČO 61988561) v souladu s tímto usnesením. 
 

Z: vedoucí OPS 
T: únor 2018 

 

 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Pro 43, usnesení bylo přijato.  
Bod č. 21. Změna účelu poskytnutého investičního příspěvku – MŠ Puškinova Havířov 
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905/23ZM/2018  
13:26 hod. 
21. Změna účelu poskytnutého investičního příspěvku – MŠ Puškinova  

Havířov 
 
 
Průběh rozpravy: 
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme 
hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            43 
Proti:                        0 
Zdržel se:                 0 
Nehlasoval:              0 
Omluveni:   0    
Přítomno celkem 43 členů 
 
Přijaté usnesení č. 905/23ZM/2018:  
 
Zastupitelstvo města Havířova   
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
změnu účelu poskytnutého investičního příspěvku na rok 2016 ve výši 80 000 Kč příspěvkové 
organizaci města Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČO 61988707) a to takto: 
 
z pořízení „povrchu pro dětské hřiště Smart Soft“ na pořízení „robotu do školní jídelny“. 
 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 43, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 22. Pořízení nemovitých věcí a předání majetku k hospodaření – MŠ E. Holuba Havířov 

 

 

906/23ZM/2018  

13:27 hod. 

22. Pořízení nemovitých věcí a předání majetku k hospodaření  

– MŠ E. Holuba Havířov 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 906/23ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

 

1. pořízení nemovitých věcí do vlastnictví zřizovatele z rozpočtu příspěvkové organizace města  

Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace 

(IČO 70958220): 

- tunel s hrazdou v pořizovací ceně 34 893 Kč včetně DPH, 

- věšák s hadicí v pořizovací ceně 27 527 Kč včetně DPH, 

- had v pořizovací ceně 13 580 Kč včetně DPH, 

- trampolína v pořizovací ceně 74 000 Kč vč. DPH; 

2. předání majetku dle bodu 1 tohoto usnesení a zahradního domku v pořizovací ceně  

48 400 Kč včetně DPH k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové 

organizaci města Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace 

(IČO 70958220); 

3. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace města Mateřská škola  

Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace (IČO 70958220), ve znění 

přílohy č. 1; 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace města Mateřská škola Havířov-

Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace (IČO 70958220) v souladu s tímto 

usnesením. 

Z: vedoucí OPS 

T: únor 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 43, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 23. Předání majetku k hospodaření – MŠ „U kamarádů“ Havířov 
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907/23ZM/2018  

13:27 hod. 

23. Předání majetku k hospodaření – MŠ „U kamarádů“ Havířov 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 907/23ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

 

1. předání majetku nemovité věci - vzduchové trampolíny v pořizovací ceně 79 935 Kč včetně 

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

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové 

organizaci města Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, 

příspěvková organizace (IČO 70958289); 

2. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace města Mateřská škola  

„U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1240/4, příspěvková organizace  

(IČO 70958289), ve znění dle přílohy č. 1; 

 

u k l á d á  

 

vyhotovit dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace města Mateřská škola  

„U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace 

(IČO 70958289) v souladu s tímto usnesením. 

Z: vedoucí OPS 

T: únor 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 43, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 24. Nerealizované akce se zpracováním projektové dokumentace do roku 2015  

a odúčtování pořizovacích nákladů vybraných akcí z účetnictví města  
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908/23ZM/2018  

13:28 hod. 

24. Nerealizované akce se zpracováním projektové dokumentace  

do roku 2015 a odúčtování pořizovacích nákladů vybraných akcí 

z účetnictví města  

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 908/23ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

odpis pořizovacích nákladů vybraných akcí z účetnictví města dle přílohy 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 43, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 25. Ladislav Kodytek – dohoda o splátkách dluhu 

 

 

909/23ZM/2018  

13:29 hod. 

25. Ladislav Kodytek – dohoda o splátkách dluhu    

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            43 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 890/23ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření dohody o splátkách dluhu představující náhradu škody s dlužníkem, bývalým 

zaměstnancem Ing. Ladislavem Kodytkem, bytem Tolstého 941/1, Havířov-Město, takto: 

 

Jistina (bez úroku z prodlení): 217 017,00 Kč 

Náklady řízení:   11 751,00 Kč 

Celkem dluh: 228 768,00 Kč 

Počet splátek:          46 měsíců 

Výše měsíční splátky:      5 000,00 Kč 

První splátka zaplacena dne:        19.12.2017 

Poslední splátka zaplacena nejpozději dne:         20.9.2021 

Výše poslední splátky:      3 768,00 Kč  

             V případě nezaplacení jedné splátky nastává splatnost celého dluhu.   

             Úrok z prodlení z částky 217 017 Kč ve výši 8,05 %  ročně  od 29.4.2016 do  

             zaplacení bude vyčíslen a uplatněn po zaplacení celé dlužné částky. 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 43, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 26. Souhlas zřizovatele s vypracováním prováděcí projektové dokumentace EPS  

a CCTV jako technického zhodnocení budovy střediska Luna  

 

 

910/23ZM/2018  

13:29 hod. 

26. Souhlas zřizovatele s vypracováním prováděcí projektové dokumentace  

EPS a CCTV jako technického zhodnocení budovy střediska Luna  

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

  



 

37 
Zápis ze 23. zasedání 

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 29.01.2018 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                      0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 910/23ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem Jaroslava Seiferta 

1530/14, Havířov - Město, zadání vypracování projektové dokumentace EPS a CCTV střediska 

Luna v předpokládané hodnotě 85.000 Kč  

Z: ředitel DsH, p.o. 

T: březen 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 42, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 27. Informativní zpráva o činnosti vedení města 

 

 

911/23ZM/2018  

14:03 hod. 

27. Informativní zpráva o činnosti vedení města 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Heczko. 

 

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

Dobrý den vážená paní primátorko, vážení zastupitelé, vážení hosté. Já budu mít celkem 3 

dotazy k výkazu činnosti nebo k tomu, co jste uvedli. Jeden bude společný pro paní primátorku, 

pana náměstka Bělicu i pana náměstka Šlachtu. 11.12. jste měli společné jednání se zástupci 

Assentalu ve věci spolupráce na Průmyslové zóně Dukla. Byl bych velice rád, zda byste mohli 

sdělit, o čem se jednalo a jaký je další postup nebo případně, co je nového v této lokalitě. a pak 

bych měl dva dotazy na pana náměstka Bělicu. 8.12. měl jednání se zástupci Městské realitní 

agentury panem Valáškem a panem Klimšou ve věci obdržené petice. Jestli by nám mohl sdělit, 

o co se jednalo v té petici, a jestli bylo to něco závažného nebo potřebného tady sdělit nějakou 

informaci. A rovněž na pana Bělicu. 8.1. měli jednání s občanem panem Štybarem ve věci 

zájmu o pronájem Zámku. To je taky dlouhodobá záležitost. O tom pronájmu se už hovořilo 

dříve nebo byl ten záměr pronájmu. Čili o čem spolu hovořili a k jakému závěru došli. Děkuji. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Tak děkuji Vám, pane zastupiteli. Já bych řekla k té schůzce s tím Assentalem. To nebyla první 
schůzka, již byla asi druhá, třetí. Ta první, která byla jenom taková seznamovací, jakože přišly 
paní jednatelky obě dvě  se představit tady. U této schůzky jsme už chtěli, protože této schůzce 
předcházela jedna, kde jsme se bavili o cenách pozemků, jejich pozemků v Průmyslové zóně 
Dukla. A o tom, jak bychom chtěli tam dostat nové investory. A ti, kteří mají zájem a třeba 
mají zájem i o pozemek Assentalu, tak nakonec ta jednání veškerá jdou vniveč. Vzhledem 
k tomu, že se nedozvědí pořádně… Buď se pořádně nedozvědí cenu anebo už tu cenu ví 
odněkud jinud, která je trošku odlišná od té naší ceny. Na té poslední schůzce paní jednatelky, 
my jsme jim teda na té předchozí schůzce navrhli, ať nám odkoupí ty pozemky, že je 
odkoupíme od nich. A abychom mohli investory za jiných podmínek prostě přilákat do 
Havířova. S tím ony, ne že nesouhlasily, ale říkaly, že to samozřejmě musí projednat 
v Assentalu se svými nadřízenými. Teď na té poslední schůzce přišly s tím, že se rýsuje nějaký 
velký investor, ale že nás budou informovat až na jaře. Takže čekáme na další schůzku. A 
zatím nic víc jsme se od nich nedozveděli. Takže to je tady tato schůzka. Ještě pan náměstek 
Šlachta. 
 
Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 
Dobrý den všem taky, především milým dámám. Já k té schůzce ještě. Pane bývalý náměstku, 
my jsme měli na té první schůzce, a nejen na té první schůzce, ale k Assentalu dosti velké 
výhrady. Jednal jsem osobně například s CZECH INVESTem a CZECH INVEST si mi 
stěžoval, že při jednání s Assentalem se investor potenciální nedoví cenu, mlží se atd. Takže 
jsme se na první schůzce rozešli dost tak nazlobeně. Takže drahé dámy, jak paní ředitelka, tak 
paní jednatelka vyvolala ještě jednu schůzku. Kde jsme vlastně došli k nějakému takovému 
smíru. Slíbily nápravu ve své jednání. Slíbily, že nás budou informovat o stavu jednání 
s investory atd. atd.  
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Děkuji a pan náměstek Bělica. 
 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 
Dobrý den paní primátorko, zastupitelé, dámy a pánové. Já bych se vyjádřil k oběma těm 
dotazům. 8.12. jednání ohledně petice MRA, jestli se nemýlím, když tak by mohl pan Klimša 
potom doplnit. Jednalo se o petici ohledně jednoho ze správců domu. Ano?! Takže jsem 
správně. Byl to správce domu, který i nastoupil, který se dohodl v rámci MRA, že bude 
vykonávat i jinou činnost. Nicméně potom odešel na nemocenskou, jestli si dobře pamatuju. A 
jelikož ta petice přišla na magistrát, tak já jsem projednával se zástupci MRA detaily celého 
toho případu. A předal jsem to k řešení i na MRA, tak aby mi mohli poskytnout podklady. 
Takže z mého pohledu se nejednalo o nic závažného. Jestli Vám to tak stačí? Tak a pronájem 
budovy Zámek, 8.1. Objednal se u mě pan Štybar, Štybnar?! S tím, že by měl zájem o pronájem 
zámku. Nicméně nepřišel ani s žádnou konkrétní nabídkou. A já jsem mu sdělil, že v případě, 
že o ten pronájem má, ať zpracuje pro město nabídku a podá ji písemně přes odbor správy 
majetku. Ale nemám doposud žádnou informaci, že by tak učinil. Takže pane zastupiteli i tím 
to pro mě končí a úplně stejně jako to začalo. To je všechno, jestli Vám to tak stačí? Děkuju. 
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Děkuji, paní zastupitelka Tomaniecová. 
 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 
Dobrý den vážená paní primátorko, vážení zastupitelé, dámy a pánové. Já mám dotaz na pana 
náměstka Bělicu. A chtěla jsem se zeptat, jestli se naučil cestovat časem?! Já jsem si totiž 
všimla, že 17. ledna byl zároveň v Praze a zároveň ve svém výkazu práce byl na RMH? 
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Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Slečno zastupitelko to může být jenom chyba v tom zápisu.  

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Kde jste teda byl? 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Tak na to se musím podívat, je možné, že jsem byl v Poslanecké sněmovně, ale je možné, že 

jsem taky byl na radě. Já nevím, podívám se. V tom případě tam může být chyba. Já nevím, 

jestli je to něco, za co bychom měli.. Byl jsem na jednání Poslanecké sněmovny, takže v tom 

zápise je chyba.  

 

Bc. Darja TOMANIECOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Jenomže v souvislosti s Vaší vysokou aktivitou na všech možných pozicích a funkcích si 

myslím, že přichází vhod můj návrh na hlasování. A chtěla bych doplnit bod jednání a to o 

odvolání náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Josefa Bělici. Předložím, 

děkuju.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji. Ano pane zastupiteli?! 

 

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

Paní primátorko, já bych za náš klub požádal o 10 minut přestavku. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Dobře, takže ještě před hlasováním o návrhu paní zastupitelky Tomaniecové, dáme 10 minut 

přestávky, ano?! 

 

 

P Ř E S T Á V K A 

 

10 min. 
 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Tak prosím Vás o přihlášení se. Tak budeme pokračovat. Takže já se vrátím k návrhu paní 

zastupitelky Tomaniecové. A budeme… Jo a ještě prosím… Já se omlouvám, já bych ještě… 

Můžu až potom? Dobře, děkuji. Já to udělám ještě jináč. My dokončíme ten program plánu 

činnosti. Já teď nevím, paní zastupitelko, jestli k tomu? Já bych Vás pozvala k mikrofonu. Paní 

Halíkovou jsem teď pozvala. 

 

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

Děkuji. Dobré odpoledne ode mě. Paní primátorko já mám jeden dotaz na Vás z Vašeho 

přehledu činnosti, který se podle mě týká velice důležité věci, která je tam sice uvedena 

v uvozovkách jako sociální bydlení, ale myslím si, že je to záležitost, o které je potřeba tady 

hovořit. A jednání, které uvádíte s datem 13. prosince, si myslím velice, velice závažné. 

Protože dovolím si jenom připomenout, že koncepce sociálního bydlení, která byla součástí 
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vládního prohlášení minulé vlády pod vedením vašeho premiéra, paní primátorko. Nebyla za 

celé 4 roky v České republice přijata. Hlavním důvodem byla nesoučinnost dvou významných 

ministerstev a to Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí. Takže 

naše republika dodneška koncepci sociálního bydlení nemá. A je to podle mě velký nedostatek 

a velký problém, s dopadem samozřejmě na obce a města, a s dopadem na konkrétní občany. 

Vy ve svém přehledu uvádíte, že jste jednala s organizací PORTAVITA. Podle mých informací 

je tato organizace napojena na jinou nechvalně známou organizaci působící rovněž na 

Šumbarku, o které už tady všichni víme své a slyšeli jsme. Takže bych ráda věděla, co toto 

jednání občanům Havířova přineslo nebo přinese do budoucna. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já Vám taky děkuji za dotaz. To nebyla jenom PORTAVITA, která mě zajímala. Ale zajímala 

mě taky druhá nezisková organizace a to je Centrum, která je. Ta schůzka proběhla v jednom 

dni. Na PORTAVITU jsem jela se svým panem policejním inspektorem s panem Kopečkem. 

Sama jsem tuto schůzku iniciovala, protože jsem slyšela z mnoha různých míst, že 

PORTAVITA ubytovává ve svých bytech, které má pronajaté od RESIDOMA, lidi nebo 

občany z jiných měst. Takže oni, když si žádali o nějaké… Chtěli si žádat o nějaké dotační 

tituly, o příspěvky na ty svoje byty, tak potřebovali od města formální podporu. A jedná 

podmínka z toho byla, že budou ubytovávat pouze občany Havířova. Takže já jsem byla na 

Šumbarku na PORTAVITĚ. Měli jsme tam jednání s paní ředitelkou Šejbanovou a ještě s jejím 

zástupcem, teď to jméno si už nevzpomenu, ale toto není důležité. A hovořili jsme o různých 

věcech, ptala jsem se, jak jsou financováni. To mi nedokázali říct. Chtěla jsem vědět, kreslili mi 

tam různá schémata, kdo pod ně patří. Že pod ně patří, že pod PORTAVITU patři Šumbarák, 

Orlovák, Stabilita a ještě jedna neziskovka. Pak nakonec řekli, že je řídí, a že je platí nějaká 

správní rada a jmenovali, že ve správní radě je Šumbarák.. ano… Šumbarák, RESIDOMO a 

jmenovali tam Armádu spásy, což jsem se úplně zarazila a hned jsem volala panu Kolondrovi. 

Ten to samozřejmě vyvrátil, protože mi připadalo nesmyslné, že mi dáváme dotace Armádě 

spásy a Armáda spásy by měla platit PORTAVITU. Tak mi to připadalo postavené na hlavu. 

No a pak jsme se dostali k tomu, které občany tam ubytovávají v těch svých bytech, které mají 

od RESIDOMA. Takže když jsem řekla, že půjdeme spolu teď hned před obchod na náměstí 

TGM, že jim přesně ukážu, který občan je tady náš, a který je odněkud úplně jinud, že je 

dokážu rozpoznat, protože jsem 27 let, ještě před 3 lety, jsem bydlela na náměstí TGM na 

Obránců míru. Takže byli z toho takoví zaskočení. Oni chtěli totiž PORTAVITA ještě rozšířit 

jednu svoji terénní službu, kterou jsme neodsouhlasili v radě. A byla jsem z toho trošku spolku 

zklamaná. A odpoledne jsem měla paní Kovalčíkovou z neziskovky z Centrumu. Ta přišla 

k nám. Oni mají byty taky, taky ubytovávají lidi, kteří mají hmotnou nouzi, ale mají byty 

převážně v Prostřední Suché, něco na Šumbarku, ale tam to fungování mi připadá trošku lepší. 

Mluvila jsem i s paní zastupitelkou Goreckou o těchto spolcích, protože ona taky dlouho 

pracovala v RESIDOMU. Takže jsme si povykládaly. A úplně jako nejvíc takové čestné a 

přímé mi připadá jednání Armády spásy, kteří se aspoň starají o ty své lidi, které ubytovávají 

v těch svých bytech, kontrolují je. A PORTAVITA mi připadá, že jenom žijou z těch dávek 

hmotné nouze těchto lidí, těchto občanů a nic víc je nezajímá. Takže celkem to jednání tam 

bylo dost takové, z mé strany takové dost pro ně překvapující asi, protože si mysleli, že jdu asi 

jenom na takovou obyčejnou návštěvu. Ale ubezpečila jsem se v tom, že jsme udělali na radě 

dobře, že jsme žádnou další službu, kterou chtěli registrovat, a za kterou bysme platili provozní 

ztrátu, neschválili, a že to bylo jenom dobře. Takže to je tady k návštěvě těch dvou spolků. 

Stačí to tak paní zastupitelko? 

 

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

Já určitě chci poděkovat za obsáhlé vysvětlení, ale chybí mi tam paní primátorko trošku nějaký 

závěr. Takže víme, že tady takové organizace existují. Že.. Není to poprvé, kdy se zkoušejí 



 

41 
Zápis ze 23. zasedání 

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 29.01.2018 
 

mimo jiné i napojit na rozpočet města. Tentokrát jste je tedy v radě odhalili a nepřistoupili na 

to. Ale přeci jenom si myslím, že by to chtělo ještě tedy nějaký ten závěr. Takže budeme je 

nějakým způsobem sledovat do budoucna? Můžeme na dané téma jednat i s tím RESIDOMEM 

nebo kdo sem ještě další přijde, protože výsledkem je potom samozřejmě ta nespokojenost a 

zejména ty velké obavy občanů, zejména v městské části Šumbark, kdože se tam vlastně 

stěhuje. Kdo tam vlastně přichází a jak se tam teda mění skladba obyvatelstva a s tím i 

samozřejmě bezpečnostní situace, o které tady budeme hovořit někdy jindy. Takže podle mého 

názoru jsou to věci velice související a vyžadovaly by si nějaký konkrétnější závěr. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já Vám taky děkuji. Já jsem strašně proti tomu, aby tyto neziskovky nám tady přiváželi lidi 

odjinud, ale kdyby to byli lidé, kteří mají zájem tady pro město něco vytvořit, pracovat. Děti, 

aby řádně chodily do školy. Tak nemám nic proti tomu, aby tady občané z jiných měst přijeli, 

ale to je ten projekt Moravskoslezského kraje, ale to je pardon o něčem jiném. Já jsem úplně 

proti tomu, aby se tady vozili lidé odjinud a hlavně na Šumbark takoví ti nepřizpůsobiví, a aby 

v takovém prostředí dělali ještě větší peklo. Protože si myslím, že toto není dobré, a určitě to 

budeme sledovat. Budeme mít ještě jednání, v RESIDOMU je nový generální ředitel. A já mám 

s ním sjednanou schůzku. Ještě termín musíme doladit, ale budu hovořit i tady o tomto. Protože 

mně se nelíbí totiž, já to vím třeba z vlastní zkušenosti z učiliště, kdy jsem dostala do třídy 4 

romské děti, kteří tady byli přistěhováni v jejich 8. třídě. 9. třídu si odchodili na Základní škole 

Jarošova. A přišli do prvního ročníku na učiliště, ale oni totiž ani nejsou tady přihlášeni 

pořádně, nemají zdravotní průkazky pojištěnce. Chodí k lékaři na průkazky svých bratranců 

nebo nějakých vzdálených příbuzných a pak donesou omluvenky na úplně jiné jméno. Takže 

já, když jsem to zjistila, že je to vlastně vystaveno na úplně cizího člověka, tak jsem volala 

doktorovi, sestřičce, jak je možné, že ošetřují cizí lidi na cizí průkazku. A to je asi jenom malý 

zlomek toho, co tady vlastně se s těmi lidmi děje. Takže já jsem proti tomu, aby se Šumbark 

takto osídloval. Věřím Armádě spásy, že ti si svoje lidi, které mají prověřené, posunou do těch 

bytů, jak jim říkají takové ty startovací byty. Ale jsem proti tomu, aby tady byli přiváženi takto 

nepřizpůsobiví lidé odjinud. To jsem byla vždycky, i když jsem tam bydlela. A určitě budeme 

mít řadu dalších jednání paní zastupitelko. A první z nich bude s panem ředitelem, generálním 

ředitelem z RESIDOMA. Takže to je teď k tomu všechno. A ještě dám prostor panu 

náměstkovi Bělicovi. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Dámy a pánové ještě jednou dobrý den. Já bych se vyjádřil k tomu bodu, který tady padl 

v rámci této diskuze. Samozřejmě hlasování o mém odvolání nebo zařazení tohoto bodu na 

program je zcela legitimní, jakým způsobem proběhne. Není to poprvé v historii tohoto města, 

kdy člen vedení zároveň kromě toho, že pracuje ve vedení města, je i členem Poslanecké 

sněmovny. Jestli mě paměť neklame, to v minulosti dokonce byla i primátorka za vaši partaj. 

Takže tady z tohoto titulu si myslím, že je to zvládnutelné. Myslím si, že ty funkce se 

kombinovat dají. Já jsem zvyklý tvrdě pracovat, mně to nevadí. A jenom, slečno zastupitelko, 

v tomto směru bych Vám řekl, že opravdu není co závidět. Je to opravdu tvrdá práce. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji. Takže já bych ukončila hlasováním… Končím rozpravu k bodu č. 27 a budeme 

hlasovat o návrhu unesení a pak budeme… Dobře… Já bych chtěla nejdřív odhlasovat bod č. 

27. Takže budeme hlasovat o návrhu usnesení k bodu č. 27.  
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                           42 

Proti:                      0 

Zdržel se:                0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

Přijaté usnesení č. 911/23ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

předložené informativní zprávy o činnosti vedení města Havířova za období od 7.12.2017  

do 17.1.2018 dle příloh 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 42, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

A nyní přikročíme k návrhu paní zastupitelky Tomaniecové a to doplnění programu 

schváleného na začátku ZMH o bod 29 a to odvolání náměstka primátorky pro ekonomiku a 

správu majetku. Takže budeme hlasovat o tomto návrhu. 

 

Hlasování o návrhu Bc. Tomaniecové: 
Pro:                            14 

Proti:                         26 

Zdržel se:                0 

Nehlasoval:              3 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 14, proti 26, nehlasovali 3, tento návrh nebyl schválen. Vážené dámy a vážení pánové, my 

jsme vyčerpali veškeré body schváleného programu, jaký jsme si schválili na začátku 

Zastupitelstva města Havířova a v 15 hodin se tady sejdeme na interpelace. Děkuji vám.  

 

 

= od 15 hodin se omluvili zastupitelé  

Mgr. Tomáš Ptáček (KSČM) a Ing. Eva Šillerová (KDU-ČSL) = 

 

 
15:00hod. 
28. Vystoupení občanů a interpelace zastupitelů 
 

 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Prosím přihlaste se. Tak děkuji. Takže máme 15 hodin a začínají interpelace z řad občanů a 
zastupitelů. Já ještě než přizvu prvního občana, tak mám tady povinnost informovat vás o 
petici, která přišla za spravedlivé odměny členů volebních komisí. Tato žádost o rozeslání 
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petice dorazila datovou schránkou 24. ledna 2018. Jedná se o petici za úpravu odměn členů 
okrskových volebních komisí. A v současnosti jsou odměny nastaveny takto, že předseda má 
2100 korun, zapisovatelé 2000 a členové okrskových volebních komisí 1300 korun. Vyhláškou 
č. 475 došlo ke zvýšení o 500 korun u předsedy a zapisovatele a pro 2. kolo u volby prezidenta, 
u volby do senátu pouze 200 korun zůstalo beze změny. Petice reaguje právě na situaci, kdy 
odměna člena okrskové volební komise zůstala nezměněna a dále na druhé kolo voleb je 
honorováno pouze 200 korunovou částkou. Petici jsme nerozesílali, dorazila ve středu před 
volbami. Zastupitelům jsme předali v obálce webovou adresu, kde je možno.. zapisovatelům 
pardon.. jsme předali webovou adresu, kde je možno se online přihlásit a petici podpořit. 
Autora jsme o této skutečnosti informovali. Sdělili jsme mu, že je zákonnou povinností 
magistrátu zajistit důstojný průběh hlasování a sčítání hlasů voličů, a ne rozesílat petici 
z veřejných prostředků. A pokud by měli zastupitelé zájem, je možné petici také elektronicky 
všem zastupitelům zaslat. Takže petiční výbor kontakt na toho pána, to je Patrik Koranda, má. 
A určitě pokud budete mít zájem, a myslím si, že nemusíme čekat na vaši zpětnou vazbu, že 
vám zastupitelům rozešleme kontakt na to, abyste se mohli buď připojit k petici či nikoliv. Tak 
to je jedna věc, kterou jsem, Vám, tady chtěla sdělit. 
A druhá věc.. Pane zastupiteli Heczko.. Já jsem měla pozvat pana Vavříka z ČSAD, ale 
samozřejmě jsem tak učinila a vyzvala jsem ho k tomu, co je předmětem tady.. Co bylo 
předmětem tady Vašeho dotazu. Pan Vavřík dnes nemohl, ale přečtu Vám to vyjádření tady, 
které mi poslal. S tím, že v závěru napsal, že pokud budete mít další dotazy a pokud to takto 
nebude vyhovovat, přijde určitě na příští zastupitelstvo, kde termín zná a nebude mu nic bránit 
k tomu, aby se tady v rámci interpelací dostavil. Takže já Vám přečtu tady k tomu: Zasílám 
reakce na dotaz pana Heczka ohledně zaknihování akcií a na zaúčtování snížení základního 
kapitálu. Zaknihování akcií – povinnost zaknihovat své akcie mají všechny akciové společnosti, 
které se chtějí účastnit veřejných zakázek. Pokud se nezaknihují, budou ze zakázek ze zákona 
vyloučeny. Společnosti, které mají legislativně povinnost zaknihovat své akcie, standardně 
přistupují ke snižování základního kapitálu z důvodu úspory poplatků spojených se 
zaknihováním akcií, přičemž výpočet poplatků se odvíjí z hodnoty základního kapitálu 
zapsaného v obchodním rejstříku. Úspora v našem případě činí každý rok 80 tis. Kč za poplatky 
emitenta a vlastníka. A co se týče snížení základního kapitálu: Částka 150 054 000 Kč, o kterou 
byl snížen základní kapitál, byla řádně přeúčtována do ostatních kapitálových fondů, které nově 
činí 189 830 663 Kč. Tato operace je pouze účetní, na straně pasiv rozvahy. Vlastní kapitál 
společnosti před snížením a po snížení je beze změny a činí 653 168 277 Kč, tudíž k žádnému 
odlivu finančních prostředků ze společnosti nedošlo, což lze doložit aktuální rozvahou. Toto je 
vyjádření pana Vavříka. Pane zastupiteli, pokud trváte nebo chcete ještě další informace, 
řekněte mi a opravdu pozvu, jsme takto domluveni. 
 
Ing. Eduard Heczko, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 
Paní primátorko, to co jste četla, to už jsem v podstatě dostal, myslím v listopadu. To byl mejl, 
který posílal pan Vavřík pravděpodobně panu Šlachtovi, který mi to přeposlal. Čili nic nového. 
Ale já v rámci interpelací, protože teď by měly být na řadě občané, čili já se pak k tomu 
vyjádřím v interpelacích. 
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Dobře, tady ten mejl jsem dostala 3. ledna. Takže já už poprosím nejdříve pana Milana 
Krňávka z ……………………………. Obsahem interpelace je fasáda domu na Uzavřené ulici 
a teda poprosím pana Krňávka, aby přišel k mikrofonu. Děkuji. 
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INTERPELACE č. 1                    MMH/11 491/2018 

 

Milan KRŇÁVEK, občan Havířova 

……………………………………… 

Dobrý den. Mé jméno je Milan Krňávek a bydlím na Uzavřené ul. č. 3, Město, je to za 

Jitřenkou ten barák. Zhruba před 15 lety nám byla provedena oprava teho domu. Byli jsme 

tenkrát velice šťastní. Protože ten dům předtím vypadal doopravdy mizerně, bylo to velice 

špatné už aji na pohled. V současné době ten dům po tej době, který už užíváme. Když se na 

něho podíváte, tak nevypadá vůbec pěkně. Ty zářivé barvy, které před těma 15 letama jsme 

prostě dostali takovým darem a byli jsme z toho velice šťastni. Tak dnes, když jdou lidé okolo, 

tak si myslí, že v tom době bydlí nějací nepřizpůsobiví občané, protože nad každým oknem je 

velký černý flek, prostě ve velikosti toho okna. Nikdo nám totiž po tej opravě, po tej ukončení 

těch prací, nikdo nám neřekl, že se nesmějí tyto okna otvírat a nesmí se větrat. Protože větrat 

musíte! Otvírat okna taky musíte! A dnes máme obrovské fleky, plísně, na tejto krásnej barvě, 

kterou jsme tam měli. Jo, když se člověk nad tím zamyslí, tak byla to nekvalitní, nekvalitní 

práce. Já jsem hovořil s jedním člověkem, který se tímto, těmito pracemi zabývá. Není to 

člověk z Havířova, ale řekl mně, že při tom byla použitá naprosto špatná technologie. To co se 

tam udělalo, to se nemělo stát tohleto. Bylo to, s prominutím, ta práce byla odfláknutá. Bylo to 

zfušované. Takže my už kolik let se o tom prostě mluvíme, ptáme se, co se s tím bude dělat. Do 

dnešního dne se s tím nic nedělalo, neudělalo. Je tomu zhruba asi více než rok, tam přišli dva 

takoví něco jako odborníci, kteří tam stáli před tím. Kývali hlavama a tvrdili – jo, jo, je s tím 

potřeba něco udělat. Ale dodnes nic. Takže bych se chtěl zeptat, bude se s tím něco dělat 

s tímhletím, nebude se nic dělat. Ono tam totiž i další věci, který jsou s tím spojený, jsou prostě 

odfláknuté, nekvalitní práce. Parapety, z nich odpadává barva, jo, která.. je to všechno 

nekvalitní udělaný a špatně. Jsme z toho smutní, že se takhle prostě odbyla tato práce a že nás 

někdo, když jde okolo, že jsme nějací špatní nájemníci, kteří si ten dům takhle prostě 

znehodnotili. Děkuji za vyslechnutí tady té mojí otázky a tohoto dotazu. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji Vám, pane Krňávku. Já bych chtěla k tomu jenom říct, že před 15 lety, kdy vám byla 

tato revitalizace toho domu nebo prostě rekonstrukce udělaná, tak snad nějaká firma předávala 

tuto stavbu Městu a pokud by to určitě nebylo uděláno správně, tak snad by se ta zakázka 

nepřevzala. Nevím, já jsem tady před 15 lety nebyla, a nikdo tady z nás. Ale nevím, co bychom 

k tomu ještě měli říct. Určitě si myslím, že za 15 let každý barák dozná určitých změn. A teď 

máme ještě další domy k celkové revitalizaci, které nám zbývají včetně oken. A si určitě 

myslím, že někdo se tam může podívat na ten váš dům z našich odborů a posoudit to. Ale určitě 

za mě, já jsem tady od prosince 2016, jak ve funkci primátorky, tak jsem nikdy neslyšela o ulici 

Uzavřené nějakou stížnost. Ke mně nikdy nic takového nepřišlo za rok. Takže MRA určitě to 

tady určitě slyšeli, máme tady jednatelé oba dva. Určitě se podívají na ten váš dům a dáme 

Vám vědět. Prosím.  

No a druhý podnět nebo vystoupení občanů, je tady paní Jarmila Kantorová, 

……………………………, A obsahem interpelace je přechod u autobusového nádraží a 

reklama Lidl. Prosím paní Kantorovou k mikrofonu. Jo, dobrý den. 

 

INTERPELACE č. 2                    MMH/11 492/2018    

 

Jarmila KANTOROVÁ, občanka Havířova 

……………………………………………….. 

Dobrý den. Ráda bych byla stručná a dotkla se dvou věcí, jak už bylo zmíněno, které se týkají 

okolí autobusového nádraží. První je přechod. Je to přechod pro chodce a ten je nebezpečný 

stále, i když je večer osvětlen, opatřen značkami v jednom směru, taky měřičem okamžité 
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rychlosti. Často se tam stávají havárie, často se tam stávají střety chodců s auty. Bývají tam 

často auta, která hlídkují i městské nebo policie státní, ale to zřejmě nestačí. Doporučovala 

bych použít alespoň trvale blikající světla a ještě jednu věc zamezit tomu, aby tam parkovaly 

autobusy. Ne, stály na zastávce, tam jsou dvě zastávky, ale mimo toho tam často parkují ještě 

dva autobusy, které mají pauzu nebo prostě jsou tam odstavené. Chodci, kteří přecházejí, přes 

ně podstatně hůř vidí, zvlášť směrem do města na tu stranu přes ty autobusy. Takže to je 

k autobusům asi tak. 

A druhá – reklama Lidlu. Nevím, jestli jste si už všimli, pokud někdo bydlí blízko, zná to 

z večera. Takovéto osvětlení, jaké má ta reklama Lidlu, to se jen tak nevidí. To ozařuje celé 

široké daleké okolí. Přesahuje to přes obzor města Ostravy. Je to vyšší než střecha zimního 

stadionu, u zimního stadionu, reklama Lidlu. Konstrukce toho obchodního střediska tam je těch 

reklam na té konstrukci víc. Lidl ční nahoře a to světlo, nevím, to by musel někdo změřit. Jestli 

je vůbec možné, aby to bylo zaprvé tak vysoké a zadruhé tak zářivé. Hyzdí to město, já tady 

mám ještě poznámku, že to vlastně ruší už zdálky pozornost řidičů. Ti, kteří jedou 

z Bludovického kopce při večerním světle, musí vidět jen tu reklamu toho Lidlu a nic víc. Je to 

hrozné. Takže to jsou mé připomínky. A mé doporučení? Zrušit a přinejmenším snížit a snížit 

to osvětlení. To je všechno.   

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji Vám. Paní Kantorová my toto pořešíme a určitě se spojíme i s majiteli Lidlu. Na 

osvětlení existují určité normy, intenzita osvětlení. A určitě Vám dáme vědět písemně, ano? A 

co se týče těch přechodů, zrovna u autobusového nádraží ty přechody jsou krásně nasvícené, 

tam jdou krásně vidět lidi. Protože my budeme ve čtvrtek řešit s paní Mayerovou z odboru 

komunálních služeb a s panem Ing. Kostelenecem dopravní bezpečnost a hlavně místa, která 

jsou nebezpečná pro naše občany při přecházení. To je hlavně na ulici Dělnická u Elánu, tam ta 

velká křižovatka o to se nám hlavně jedná, protože tam to opravdu nasvětlené není. Tam v té 

oblasti u autobusového nádraží je to krásně vidět, každý občan, ať je šero, tma nebo přes den 

nebo mlha. Ale to, že.. Já vím, že jste to tady zmiňovala, že byste chtěla, aby tam pořád blikalo 

výstražné světlo jako přechod pro chodce…. 

 

Jarmila KANTOROVÁ, občanka Havířova 

………………………………………………. 

No a to je zdálky viditelné, že Vám skáču do řeči. A to světlo, které je, to je pravda, značky a 

všechno, měření rychlosti, jsem to tam i poznačila, už jsem to neříkala. Ale to je všecko v noci 

a navíc třeba značka pro chodce, ta v noci vidět není, protože není tak odrazová, aby ten řidič… 

nemusí to být Havířovák, který neví, že tam ten přechod je, aby si jí všimnul. To je všechno, 

děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Dobře, děkuji Vám. Takže my Vám odpovíme písemně. To byly vyčerpány interpelace z řad 

občanů a teď přicházejí na řadu interpelace z řad zastupitelů. Pan Ing. Heczko. 

 

INTERPELACE č. 3                    MMH/11 494/2018  

 

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

Paní primátorko, já mám celkem 3 věci. Ale ta jedna už, to je to ČSAD. Čili k tomu bych, to co 

jsem říkal před chviličkou, že tuto odpověď jsem už dostal v listopadu, po listopadovém 

zastupitelstvu, tuším. Ale chtěl bych jako znova apelovat ve smyslu tom, že co nám asi pan 

Vavřík tady řekne?! Že postupovali v souladu se zákonem o obchodních korporacích? Což je 

pravda. Byla valná hromada a rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu, to je 

jisté. Že to převedli na kapitálové fondy, to jste taky zmínila v té jeho odpovědi. Ale a 
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samozřejmě díval jsem se i do obchodního rejstříku a do stanov ČSAD. Tak do loňského října, 

kdy byly zapsány změny v obchodním rejstříku na základě rozhodnutí valné hromady, tak 

v těch stanovách ani v tom rejstříku nejsou žádné kapitálové fondy uvedeny. Samozřejmě, že 

podle obchodního zákoníku můžou vznikat, ale ČSAD je ve stanovách ani v tom nemá. O 

použití kapitálových fondech, to je tak v tom obchodním rejstříku uvedeno, rozhoduje opět 

valná hromada. Já jenom připomenu zastupitelům i samozřejmě občanům, že snížením 

základního kapitálu se nám snížil majetek města o 15 301 734 Kč. To je ta hodnota klesla 

z 1000 Kč za akcii na 14 korun za akcii. A i když se hovoří v obchodním zákoníku, že o použití 

fondu rozhoduje valná hromada, tak nám v podstatě, co zbývá?! Kibicovat na valné hromadě, 

to je takové krásné české slovo, které můžeme mluvit, kibicovat, ale rozhodne majoritní 

vlastník. A jestliže majoritní vlastník předloží na valnou hromadu, že použije kapitálové fondy 

na to, na to, na to, tak samozřejmě našich 10,2 % akcií nebo hlasovacích práv majoritního 

vlastníka nepřehlasuje. Čili my jsme měli v podstatě majetek v akciích, tzn., lidově řečeno, 

mohli jsme akcie prodat, která měla hodnotu 100 korun. Já neříkám, že by nám kupující dal 

1000 korun. Možná, že by nám dal 1200. Možná, že nám dal 900. Nevím, jaká by byla 

poptávka po těchto akciích?! Ale dneska, když je budeme chtít prodat, tak půjdeme na trh 

pouze s hodnotou 14 korun. A jestli dostaneme 50, 100? To už je otázka opět na toho 

kupujícího. Čili to je pouze to, že apeluji na to, že se nám snížil majetek města o více než 15 

mil. korun a my už nemáme nějaké možnosti rozhodovat o jejich použití. Toho zbytku, použití 

toho základního kapitálu.  
Druhá interpelace je takové, jak bych to řek, mně to vůbec netěší. Ale já jsem na zastupitelstvu 
v září, když jsem se dočetl v usnesení Rady města, že byla vypovězena smlouva s pojišťovacím 
makléřem, v té době to byla společnost SATUM. A tehdy jsem prorokoval tady na 
zastupitelstvu, že určitě vyhraje společnost… Pardon to byla společnost, které byla vypovězena 
ta smlouva, to byla společnost RENOMIA. A říkal jsem, že určitě vyhraje SATUM CZECH. A 
ejhle, ono se to potvrdilo. I po určitých peripetiích, kdy o tom rozhodovala rada, kdy vyhlásila 
nejdříve výběrové řízení a pak se ve dvou krocích muselo o tom v radě jednat. Protože 
společnost SATUM CZECH dokonce nebyla ani tak zodpovědná, že by ve své nabídce 
předložila základní potřebné dokumenty o tom, aby předložili, že mají kvalifikaci, aby tuto 
zakázku mohli získat. A doslova budu citovat usnesení 79. rady, kdy rada uložila zajistit 
prostřednictvím administrátora PPE CZ prokazatelné odeslání výzvy uchazeči SATUM 
CZECH k doložení dokladů o oprávnění podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné 
zakázky. Z toho dedukuju, že nabídka nebyla úplná, chyběl ten základní dokument, proto rada 
vyzvala, aby doplnila. Na to samozřejmě právo má, ale jenom chci poukázat na to, že SATUM 
CZECH k tomu přistoupili úplně ležérně a s jakou jistotou, že asi není síly, aby to nemohli 
vyhrát. A teď je zajímavá další věc a to je to usnesení konečné o výběru, kdy SATUM CZECH 
nebo ještě předtím rada vyloučila z této soutěže společnost EUROVALY, protože předložili 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která tady v tomto usnesení není uvedená. Ale dále 
rozhodla, že zakázku získá SATUM CZECH a za cenu 825 korun za měsíc, tzn. měsíční 
odměna 825 korun. Na druhém místě se umístila společnost RENOMIA, která předtím 
vykonávala tuto činnost a ta měla cenu měsíční 27 tis. Kč. Není ta cena SATUM CZECH opět 
výrazně nižší?! Ale v usnesení se hovoří, že SATUM CZECH to zdůvodnil, proč je to těch 850. 
Ale na druhém místě druhá společnost, která to dělala předtím. Nabízela a určitě má i nějaké 
zkušenosti, 27 tis. Kč. Já ale chci ještě jednu věc podotknout, že stanovit kritérium cenu u 
pojišťovacího makléře, to je pouhá fikce. Protože, i když tady je uvedeno, že budeme platit této 
společnosti 850 Kč za měsíc za tuto činnost, tak si myslím, že ta odměna pro makléře není 
z titulu města, ale z titulu pojišťovacích kanceláří. Kteří toto v podstatě hradí makléřské 
společnosti. Mně jenom těší, že jsem měl pravdu a že SATUM CZECH, tak jak jsem 
předpokládal, v soutěži vyhrála. A myslím si, že pro nesplnění těch kvalifikačních předpokladů, 
tzn. předložení té listiny o prokázání, že mohou v této oblasti podnikat, to mohlo být také i 
důvodem v radě města v prvním rozhodnutí, že jste je klidně i mohli vyloučit. 
A třetí věc. Nezlobte se, že to zdržuji. Ale třetí věc, chtěl bych, Vás požádat paní primátorko, 
zda bych se mohl u Vás někdy ohlásit, a abyste mi předložila dopis zaměstnanců SANTÉ, který 
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tady byl čten. My jsme žádali několikrát, aby bylo řečeno, kdo tento dopis podepsal. Máme 
takový dojem, Vy jste nám sice poslala dopis bez podpisů, že se jedná o anonymní sdělení. 
Anebo zda tam podpisy jsou, ale že jsou nečitelné, tzn. že to může být i fiktivní dopis, který 
tam někdo podčmárnul nějakými klikyháky. Děkuju.     
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Pane inženýre, můžeme se domluvit hned po zastupitelstvu na nějakém termínu, není vůbec 
problém, mám tady kalendář, takže se domluvíme, kde Vám samozřejmě můžu tento dopis 
předložit. A není anonymní, je podepsaný. Já nevím, kolik jich tam bylo 5, 6 podpisů? K tomu 
pojišťovacímu nebo k té pojišťovně nebo k tomu makléři se vyjádří pan Bělica hned. Ale já 
jsem chtěla ještě navázat na to ČSAD. Jestli teda chcete pana Vavříka tady, pane inženýre? 
 
Ing. Eduard Heczko, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 
Paní primátorko, já jsem naznačil, co nám pan Vavřík řekne. 
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
No, já to vím. 
 
Ing. Eduard Heczko, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 
Že všecko udělali v souladu s obchodním zákoníkem nebo lépe řečeno se zákonem o 
obchodních korporacích. Že postupovali tak, jak měli, že je to v souladu, že rozhodla valná 
hromada, ale meritum věci není o tom, jak rozhodla valná hromada. Meritum věci je o tom, že 
jsme ztratili 15 mil. korun. 
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Dobře, ještě pan náměstek.  
 
Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 
Já se omlouvám, že to taky zdržuji. Já už pořád dookola. To znamená, my jsme neudělali nic 
špatně, oni udělali všechno dobře a pořád dookola obmíláme. My jsme ztratili nebo my pořád 
máme 10%. A je to úplně jedno, jestli ta dividenda dělá nebo jestli ta akcie dělá 14 mil. nebo to 
dělá 14 korun. Máme 10% a to znamená, že dividendu, kterou jsme brali, a Vy to dobře víte, 
dělá zhruba 12 mil. korun ročně, ano?! Takže je úplně jedno, jakou cenu ta akcie v tom případě 
má. Peníze nám zůstávají stejné a pane bývalý náměstku, byl by naprostý nesmysl ty akcie 
někomu prodávat, co jste řekl. To je zlaté vejce! Vy za těch, nevím, jak dlouho jste tady byl, 15 
let? Nebo kolik?! My za těch 15 mil. korun jsme dostali zpátky 100 mil. To by byl aspoň si 
myslím, naprostý nesmysl. Nevím. Pan Vavřík rád přijde, rád Vám to vysvětlí ještě jednou, ale 
mluvíme pořád o kole a o voze. My jsme poslali zástupce, zástupce hlasoval proti snížení akcií, 
víc udělat nemůžeme. Prosím Vám, o čem pořád hovoříme? Děkuju. 
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Děkuji, ještě pan Ing. Heczko chce reagovat. 
 
 
Ing. Eduard Heczko, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 
Já bych reagoval na pana náměstka Šlachtu. Já si jsem velice dobře vědom, kolik jsme dostali 
dividend. Ale taky si jsem velice dobře vědom, kolik jsme ČSAD zaplatili za prokazatelnou 
ztrátu. Jestli Vy jste hovořil o 120 mil., tak já budu hovořit o tom, že my jsme dali, když budu 
dobře odhadovat, za ty léta třičtvrtě miliardy korun. Protože ročně to je 50/70 mil. dneska 
v současné době. Ale ta podstata je v tom, že o základním kapitálu, který je na fondech, 
rozhoduje valná hromada a valná hromada se rozhodne, že nakoupí to nebo to nebo poskytne 
nějaké jiné plnění, ale město už nemá kompetence k tomu, aby tomu zabránilo. My můžeme 
pouze hovořit, mluvit, poukazovat na to. A to, že akcie měla 1000 korun a dneska 14 korun.. 
Samozřejmě, kdyby bylo ČSAD v likvidaci, tak dostaneme podíl z toho celkového majetku ve 
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výši 10,2 %, to je jasné. Ale jestliže normálně uvažující člověk by řekl, tak teďkom se chci 
zbavit, ale vůbec nenavádím, abysme se zbavovali akcií ČSAD, ale kdybychom takto učinili, 
tak dostaneme 14 korun místo 1000 korun za akcii. 
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Dobře, ještě pan náměstek Bělica. 
 
Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 
Dobrý den, dámy a pánové, dnes již po několikáté. Ohledně toho pojišťovacího makléře. Já 
jsem nezaznamenal, pane zastupiteli, Vaši předpověď, že to má být SATUM CZECH. Možná 
jsem jenom nedával dostatečně pozor. Nicméně proběhlo řádné výběrové řízení, byl jsem 
členem té výběrové komise. Na první komisi, kde se otvíraly obálky, byli přítomni zástupci 
těch společností. Jestli se dobře pamatuji, tak všechny ty rozhodnutí, které v tom průběhy šly, 
byly podle zákona. Já s Váma nesouhlasím v tom, že je úplně jedno, kolik ten pojišťovací 
makléř vysoutěží, protože to nejde z peněz města. Já už jsem tady o tom hovořil. Samozřejmě, 
když pojišťovna s váma uzavírá smlouvu a ví, že z toho bude platit, bude plnit třetí straně. Tak 
samozřejmě to pojištění je.. s tímdletím počítá a jde to samozřejmě přes tu pojišťovnu z těch 
peněz města. My jsme samozřejmě, paní vedoucí, jestli se teď budu mýlit, tak mě klidně 
opravte. Tam bylo v podmínkách, že nepřipouštíme plnění z třetí strany v rámci tady tohohle 
výběrového řízení. Což je dost podstatná záležitost. A můžu Vám říci, že rozdíl mezi tím, jestli 
nám bude toho pojišťovacího makléře dělat společnost RENOMIA nebo SATUM CZECH byl 
v řádech miliónů korun. Tzn. RMH jednala s nejlepším vědomím a svědomím a s péčí řádného 
hospodáře. A na tomto rozhodnutí, jestli si dobře pamatuju, jsme ušetřili 1 160 000 korun. A 
jako samozřejmě, Vám, na toto odpovím písemně, kde budou i přesně čísla, teď hovořím 
z hlavy. Děkuji. 
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Děkuji. Já bych ještě uzavřela tady otázky ohledně ČSAD. Jedním dopisem, který mi poslal 
pan občan Bedřich Hejsek. On byl tady na listopadovém jednání zastupitelstva, kde vystoupil 
s velkou kritikou nedostatku na naše autobusové nádraží. A píše mi, abych sdělila i 
v zastupitelstvu, aby to zaznělo, že vyslovuje pochvalu firmě ČSAD za svítící jízdní řády, 
paráda, s pozdravem spoluobčan Bedřich Hejsek. Tak jenom ještě tady k tomu a myslím, že 
tady toto jsme zaregistrovali všichni, že je to opravdu skvělé, ty světelné jízdní řády a mělo by 
to být určitě úplně všude. Protože je to i pro lidi krásně přehledné a dobře čitelné, nejenom ty 
klasické papírové jízdní řády, tak je to super. Takže to máme tady ČSAD a já bych přešla 
k panu zastupiteli Burešovi. 

 

INTERPELACE č. 4                    MMH/11 495/2018        

 

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

Dobrý den, paní primátorko. Zdravím všechny v sále občany. Musím zareagovat na poslední 

radu v měsíci prosinci, která začla vyměňovat lidi v Občanských komisích. Především došlo 

k tomu, že komunisti, kteří měli třebas předsedy komisí, byli odvoláni. Některí členové byli 

odvoláni, úplně odvoláni, žáden důvod jsme se nedozvěděli. A já budu teď reagovat na Dolní 

Suchou. Tam ty lidi znám. Budu teď střílet i na pana radního Niemiece, který se dycky dušoval 

za lidi z Občanské komise v Dolní Suché, který ty lidi znal. Ty lidi tam přišli a pracovali, 

rozhýbali Dolní Suchou. Je před volbami a vy se všeci bojíte těch komunistů, tak že odvoláváte 

z různých komisí, kde ti lidi pracujou, aniž by za to něco chtěli. A v souvislosti s tím, mi to tak 

připadá, jak v té jedné reklamě. Přestaňte pít ten Redbull, protože moc vysoko lítáte, a když by 

náhodou došlo k nějakým politickým změnám, tak pád zvrchu je pro některé nepřijatelný a 

hodně bolí. To bych vám chtěl říct, děkuju mockrát.  
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já, Vám děkuji. Já ještě než se tady přihlásí o slovo pan náměstek Šlachta a pak pan Bělica. 

Bych chtěla říct jenom, že ve spousta komisí pracovali ti předsedové, a teď nemluvím o Vás, 

paní Ryšánková Dosedělová, vůbec ne. Pracovali třeba 25 let nebo možná jsem to teď 

přestřelila. A pak jsou tam lidé mladší, kteří přicházeli na magistrát s tím, že v těchto komisích 

nemůžou pracovat, že jim to nic nedá, že chtějí odejít. Že prostě ti starší lidé, kteří tam už jsou 

léta letoucí, že je nikam neposunují a že by to chtěli trošku změnit. My máme taky v plánu 

úplně trošku něco jiného i pro ty komise. To bych tady teď neříkala. Ale určitě už nastala doba, 

kdy je čas trošku i změnu, aby se třeba… možná to půjde k dobrému, možná ne, ale já bych 

byla ráda, kdyby se to změnilo. Já neříkám vůbec, že by tito lidé nic v těchto komisích nedělali, 

to vůbec ne. Já vůbec nechci nic takového říct. Ale možná.. Ale je fakt, že spousta těch lidí, 

kteří k nám chodili, a opravdu to bylo týden co týden, že nebudou v komisi pracovat, že se tam 

prostě zkrátka a dobře nedá domluvit. Jsou komise, kde zůstali i komunisté jako předsedové. 

Jsou komise, kde jsme neměnili vůbec nic. Ale to byly komise, kde žádné podněty z naší strany 

nebyly, takže nebylo to určitě tak, že bychom jenom předsedy z řad KSČM vyměnili, to určitě 

ne. Takže pane Bureši, Vy jste přihlášen s technickou i normálně, tak já bych dala ještě Vám 

prostor s tou technickou. Nebo potom? ..mimo mikrofon.. Vydržte ještě chvilinku, ještě pan 

náměstek. 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Ještě jednou dobrý den. Pane Bureši, Vy jste dneska chtěli bezdůvodně odvolat pana náměstka 

Bělicu. Vy se ho tak bojíte? Vy se bojíte ho před volbama, že jste ho chtěli bezdůvodně 

odvolat? A já, Vám, připomenu, protože jste byl účastníkem „Noci dlouhých nožů“ v roce 

2014. Mám Vám ty lidi všecky říct, které jste zařezal osobně Vy? Takže výborně, pamatujte si. 

Paměť máte krátkou pane Bureši. Hlavu máte lysou jak já, ale paměť strašně krátkou.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ještě pan náměstek Bělica.  

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Já bych k tomu chtěl říci jediné. Jsou to komise rady. Pokud v rámci těch komisí došlo 

k nějakým návrhům na změny, tak rada některé akceptovala, některé ne. Je to normální. Není 

pravda, že bychom se jako rada nebo zastupitelé nebo představitelé současné koalice báli 

komunistů. My s komunisty chceme spolupracovat. Rádi s nimi řešíme věci, které je třeba. Pan 

Gongol, pan Heczko, ostatní zastupitelé mají třeba do mojí kanceláře vždycky dveře otevřené, 

když něco potřebují. Nicméně pravdu má pan zastupitel v jednom, ono by lidé, když kandidují 

za nějakou politickou stranu a potom převléknou kabát, tak by si to měli uvědomit. Přijmout za 

to zodpovědnost a třeba se těch mandátů vzdát. Takže když někdo kandiduje za politickou 

stranu, podepíše morální kodex, ve kterém se zaváže vlastnoručním podpisem, že po dobu 

výkonu funkčního období nepřestoupí do jiného zastupitelského klubu a potom tak hovoří, tak 

by si měl zamést před vlastním prahem a ne moralizovat. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já Vám děkuji. Prosím pana Bureše. 

 

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

Pane Bělica, to nejde o mě, ale o ty lidi, kteří tam pracovali. A pracovali! Oni rozhýbali tu 

Dolní Suchou. A Vy to dobře víte! I pan Niemiec! Ať se k tomu vyjádří. A to se mi nelíbí. Vy 

tady na mě házíte nějakou špínu. Mně dali hlas lidé, mně jste ho nedával Vy. A díky mojim 

hlasům jste tady i Vy. Takže přestaňte pane Bělica. Moc jste vyletěl nahoru. Taky se může stát, 
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že jednou budete padat. Já na rozdíl od Vás s rukama umím dělat. Já se toho nebojím, já nejsem 

nikomu tady za nic vděčný. Tak se už vzpamatujte. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Vážený pane zastupiteli, já bych Vás poprosil, nezvedejte na mě hlas. Já umím pracovat, 

pracuji, dokazuji to denně svými činy a ne svými kecy. A jsem schopen, když někomu něco 

slíbím, to dodržet. Takže když podepíšu morální kodex, tak se podle něho chovám.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Ještě pan inženýr Heczko. 

 

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

Paní primátorko, já budu reagovat na pana náměstka Šlachtu. Zejména na ten výrok „Noc 

dlouhých nožů“. To koliduje tam s historií ve třicátých letech minulého století. Já bych mu jen 

chtěl připomenout, že tu noc dlouhých nožů nedělali komunisté, ale i Vaši současní partneři 

v koalici a v zastupitelstvu. Protože co já si dobře pamatuji, tak tu noc dlouhých nožů 

akceptovali všichni zastupitelé, kromě samozřejmě klubu ČSSD. Takže ne komunisté udělali 

„Noc dlouhých nožů“, ale akceptovali to dokonce i zastupitelé KDU-ČSL.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Tak děkuji, Vám, pane inženýre. Pan zastupitel Gongol. 

 

INTERPELACE č. 5                    MMH/11 496/2018   

 

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

Paní primátorko, nevím, jestli to uklidním tu debatu, spíše možná až vystoupí pan Šlachta, tak 

to bude ještě bouřlivější. Ale prostě nejsme tady od toho, abychom neříkali pravdu. Takže paní 

primátorko, na posledním zastupitelstvu jsem řekl, že sice i po roce jsem nedostal odpověď na 

mou interpelaci. Tak nebudu kazit předvánoční náladu. Asi si na to vzpomínáte?! A své 

vystoupení nechám až po Vánocích. Takže plním slovo. Bohužel musím konstatovat, že ani 

skoro po roce jsem nedostal odpověď, i když jsem tentokrát svou interpelaci adresoval přímo 

Vám, paní primátorko. Požadoval jsem, aby mi bylo sděleno, kolik stála vysoutěžená okna v 1., 

2., 3. etapě v MRA. A to u 3 nejčastěji používaných oken v těchto etapách. Prostřednictvím 

paní ekonomky v MRA, jste mi opět sdělila cenu jednoho a to pokaždé jiného okna. Chápu to 

tak, že to je záměr, abych z těchto údajů nemohl ověřit, zda cena byla předražená, jak dokonce 

naznačoval forenzní audit Ernst & Young, který zadal pan Masarovič. Mě to přestalo bavit, a 

tak jsem použil Vámi uváděný údaj pouze pro třetí etapu, že okno 150 na 150 stálo 6108,67 Kč. 

První etapa je šetřena policií. Doufám, že bude dokončena. Tak jsem se rozhodl, že to zkusím u 

třetí etapy. Nechal jsem si předložit nabídky dvou náhodně vybraných firem, které mi 

předložily ceny ve výši 4035 Kč a v druhém případě 4570Kč. Vezmu-li vyšší nabídku a 

porovnám to s vysoutěženou cenou, tak je o 35 korun.. o 35% vyšší. Skoro přesně to odpovídá 

závěrům auditu Ernst & Young. Cena třetí etapy činila 169 897 366 Kč, a protože mi nebyla 

sdělena cena pouze oken. Prý by to bylo příliš složité. Tak budu počítat se stejným procentem 

nadhodnocení, což činí skoro 60 mil. Kč. Přeji občanům Havířova, že mají konečně vyměněná 

okna. Ale upozorňuji na to, že mohou být předražená, a že za ušetřené peníze skoro 60 mil. Kč 

by byly další úpravy jejich obydlí. Věřme, že příslušné orgány věc dořeší, a že peníze na audit 

nebyly vyhozeny okny.  

Další interpelace a to na pana Vaška, kde se jednalo o nesplnění slibu, že.. jsem považoval již 

za věc ukončenou. Ale protože jsem dostal další odpověď pana náměstka Bělici. Chci celou 

záležitost ukončit citací pana Vaška Na 20. zasedání byla předložena jeho slova. Cituji: „S 

panem náměstkem Ing. Heczkem jsme dostali dopis, jsme poslali dopis na SŽDC. A na základě 
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tohoto dopisu, nám přišla odpověď, že SŽDC s prodejem vyslovila souhlas a začal aktivní 

proces projektování“. Doufám jen, že za tuto větu nebyl pan Vašek odejit. Pane náměstku a 

poslanče, pokuste se oněch nadstandardních vztahů se SŽDC, o kterých jste tady hovořil, 

využít. A pokuste se prosadit úpravu havířovského nádraží, alespoň takové, které by umožnily 

cestování imobilních občanů a možná i odstranění estetických vad. Nové nádraží asi víte je 

v nedohlednu. A ještě mně dovolte, abych se vyjádřil k vystoupení pana náměstka Šlachty na 

20. zasedání zastupitelstva. Ve svém vystoupení se vyjádřil, že kritičnost mých vystoupení je 

ovlivněna věkem. Ano, stále se učím. A 19.12.2016 byl pro mě opět neocenitelnou zkušeností. 

Školou, kdy jsem si udělal obrázek o charakterech lidí, kteří šli do politiky, ne pro to, aby 

sloužili lidem, ale z touhy po penězích a pomohli i svým kamarádičkům. Vzpomínám si na 

výrok jednoho klasika, který napsal. Cituji ho „Nenechte prchlivost cloumat Vaším 

majestátem“. Majestát není postavení vyplývající ze zastávané funkce. Majestát vyplývá 

z vyššího principu mravního. Mimochodem přemýšlel jsem o tom, proč si někdo přivlastnil 

pseudonym filuta. Našel jsem si na internetu, že to znamená… Poslouchejte! Chytrák, šibal, 

vychytralý člověk. Nezbývá mi než souhlasit. Možná je to něco horšího než projev prchlivosti, 

když jste řekl, abychom Vám nepomáhali při řízení města. Nás tímto pověřili občané, kteří nás 

volili a my své sliby plníme. Havířov nevzkvétá. Havířov se vylidňuje a za minulý rok je nás 

opět o 900 občanů méně. Celkem již jen 73 500. Nechceme být sleszkým Detroitem. Havířov je 

krásné město, ale potřebuje moudré vedení, které má jediný cíl. Havířov first, neboli Havířov 

na prvním místě. Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já, Vám, děkuji pane zastupiteli. Já budu reagovat na to vylidňování Havířova. Vy jste řekl 900 

loni? To není až tak pravda, protože když si vezmeme kolik lidí odešlo z Havířova, ale kolik 

jich zase naopak přišlo Plus ti, co umřeli a ti, co se narodili, tak to vychází kolem… My jsme to 

počítali kolem 146 lidí. Já si teďka najíždím znovu mobil. Takže ono to není, tak víte ono se 

řekne, 900 lidí se odstěhovalo, ale znovu se kolem 800 lidí přistěhovalo z těch 900, kteří jakože 

odešli, že se vylidnilo, někteří umřeli. A pak se zase někteří bohudík narodili, takže ona ta 

celková cifra není 900 za loňský rok, ale zhruba kolem 146. Já si teda pamatuji dost čísla, ale 

přesně Vám to řeknu, až mi tady naskočí možná mobil, ten notebook a možná to tam najdu. A 

k 31.12. nás je 74 595 občanů, o něco více žen než mužů, zhruba kolem 11 tis. dětí, ale to číslo, 

které Vy tvrdíte toto není vůbec pravda. 900 lidí se neodstěhovalo, je to jináč. Někteří odešli, 

někteří umřeli, ale zase znovu téměř stejné číslo se přistěhovali. Ale není to tak, že je to nějaký 

Detroit, že se to vylidňuje. Opravdu to je, bohužel, takové neštěstí pro všechny ty města, které 

měly šachty, a které se bohužel zavírají a zavřely. A ti lidé museli odejít do jiných měst za 

prací. Anebo to je i tím, že jsou ti mladí, kteří nemají tak pevné rodinné vazby na ty rodiče. A 

bohužel jdou za prací tam, kde mají více peněz. Je tady nedrží nějaká rodinná pouta jako nás 

kdysi. Takže oni jdou. Proč by tady měla být sestřička za 14 tis. nebo 15 tis. čistého, když může 

mít v Praze 23 tis. čistého. Takže dokud zůstanou v Praze platy takové, jaké mají a na Moravě 

nebudou dosahovat takové výšky, tak nám ti mladí lidé stejně odejdou. Ať se tady stavíme na 

hlavu, jak chceme. Ať vymýšlíme různé ODISKY a různé jiné programy, různé projekty. Bude 

to prostě tak. Takže to tady k tomu odlivu těchto lidí. Já sama.. Je něco jiného, Vy třeba 

řeknete, že možná v Třinci je to něco jiného. Ale Třinec má fabriku uprostřed města, na ni jsou 

napojeni různí podnikatelé. Tam ti lidé se drží a nemají tendenci se stěhovat. Bohužel, tady se 

šachty zavřely některé. Kde mají ti chlapi pracovat?! Kde mají v 50 letech najít svou práci. Tak 

bohužel i za tu cenu jdou někam jinam. A trend všude ve světě je takový, že ti lidé prostě za tou 

prací odjíždějí pryč. Ať se nám to líbí nebo ne. Já sama bych chtěla, abychom tady naplnili 

průmyslovou zónu Dukla. A moc dobře víte, jaký je problém sehnat lidi jen do Mölnlycke, jaké 

jsou potíže. Máme na pracovním úřadě plno lidí, kterým se nechce dělat, protože oni za určitou 

částku dělat nepůjdou, protože budou radši na dávkách a načerno si vydělají daleko více než 

spousta z vás tady má peněz za měsíc. Takže to je taková otázka, o které bychom se tady mohli 
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bavit do večera, ale znovu říkám, 900 lidí neodešlo jen tak, že se vytratilo 900 lidí, protože nám 

jich spousta tady přišla. A teď bych ještě dala prostor panu Bělicovi.  

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Já bych jenom krátce. Pane zastupiteli, Vy jste u mě byl. Řekl jste, že už veškeré informace 

máte, že už nic dalšího ode mě doplnit nechcete. A takže je to podle mě záhadné, jak se k tomu 

vyjadřujete tady. Pokud máte pocit, že to v jakém stavu je dneska nádraží ve vztahu k SŽDC. 

Povídejte si, co chcete. Já jsem Vám to řekl několikrát. Já jsem v tom daném okamžiku o 

žádném dopisu nevěděl. Já jsem sedl do auta a jel jsem na SŽDC. Tam jsem něco domluvil. 

Dneska jsme ve fázi, že zítra podepisujeme memorandum. Bude se opravovat přednádražní 

prostor, konečně po těch letech. Takže, já bych Vám pravdu řekl, já se za to do hrudníku 

nebudu tlouct. Netluču se za to do hrudníku, jsem rád, že to tam je. Pokud bude zrekonstruován 

přednádražní prostor a pokud bude zrekonstruováno nádraží, tak je to hlavně pro občany. Já 

tady nechci diskutovat, jestli na základě nějakého dopisu nebo že jsem tam začal jezdit, že jsem 

ty věci s těmi lidmi domlouval. Podstatné pro mě je, že bude hotový přednádražní prostor, a že 

bude hotové nádraží. Takže to já beru jako důležité. A ne to, jestli si bude někdo připisovat 

čárečku do excelové tabulky, že jednou napsal nějaký dopis. Já budu rád, pokud se to podaří 

prostě rozjet a budou tam mít lidi, kde zaparkovat. Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji. Pane zastupiteli Gongole, já Vám to tady řeknu přesně. Z evidence obyvatel bylo v roce 

2017 odhlášeno celkem 2909 občanů, z uvedeného počtu 858 lidí zemřelo. Nově se však do 

města k pobytu přihlásilo 2900 lidí, v tomto i 598 nově narozených dětí. Takže tak, jak jsem to 

říkala, tak jsem si to pamatovala. Opravdu to není tak, že jenom 900 lidí odejde a nikdo jiný 

tady nepřijde a budeme se tady postupně vylidňovat, až tady bude asi jenom sami, co tady jsme 

v sále. Takže tak to není a pokud máte ještě technickou poznámku? Tak prosím…  

 

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

…mimo mikrofon… 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

595… 73 595, pardon.. ano.. Dobře, tak se omlouvám, ano?! Dobře, pane zastupiteli, tak jsme 

si to ujasnili.  

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Já bych ještě připomenul volební heslo z roku 2014 jednoho člena Komunistické strany Čech a 

Moravy. A to znělo: „Když zastavím úbytek obyvatel města Havířova, budu šťastný“. Asi se to 

nepovedlo. Nevím proč, asi se to nepovedlo. A pane Gongoli, Vaši romantickou řeč plnou 

keců.. Víte, bez důkazů?! Můžete mi říct jednoho přítelíčka, kterého jsem si, já, někam přivezl? 

Můžete mi říct.. Zkuste mi to říct, protože já přítelíčky nemám. Já jsem člověk bez přátel. Já 

jsem člověk jenom o práci. Víte?! To je jedna věc. A druhá věc, bez keců. Některé věci jsou na 

trestní oznámení na Vás. Ale Vy opravdu, promiňte, abych už nepřeháněl, jak Vy. Já Vám 

řeknu jednu věc, měl byste už odejít. Skutečně, to je o tom stáří.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Tak paní zastupitelka Želinská. 
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INTERPELACE č. 6                    MMH/11 497/2018      

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobrý den vážení občané, vedení města a zastupitelé. Já mám dvě  interpelace. Jedna je taková, 

která se týká té bezpečnosti, jak jste říkala paní primátorko. Jedná se o to, že stěžují si občané 

Šumbarku, když je udělaný nový podjezd pod nádražím, tak když procházejí od nádraží 

vlakového směrem na druhou stranu, tak v tom výhybu nevidí pořádně směrem na Šumbark, 

jestli auto jede, nebo ne. je tam taková ta cyklostezka zvednutá a je to vyhnuté, že prostě pokud 

tam vjede maminka s kočárkem, aniž by se nejdřív ta maminka šla podívat na cestu, jestli něco 

jede, tak ten kočárek tam srazí auto, pokud teda nejede 30 nebo 40 km/hod. což málokdy. 

Takže nevím, co se s tím bude dělat, jestli tam teda není vhodné tam ještě umístit zrcadlo. 

Nevím, jestli už je to zkolaudované, ale prošla jsem si to a mají pravdu. A oni tam chodí 

opravdu pěšky třeba z práce od vlaku na Šumbark, takže mají to vyzkoušené. Takže, byla bych 

ráda, kdybyste se na to podávali. 

Druhá interpelace je, potkal mě občan Horní Suché a ptal se mě jestli jsme už tady projednávali 

žádost, kterou nám tady poslali. Já jsem teda nevěděla, o co se jedná. Takže tu žádost mám 

před sebou. Žádost byla odeslaná 26.9.2017 a v hlavičce je Zastupitelstvo statutárního města 

Havířova, a je to žádost projednání možnosti uzavření smlouvy o spolupráci. Chtěl bych vědět, 

proč tuto žádost ještě jsme neprojednávali na jednání ZMH.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Tady k té žádosti. Vůbec…. 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Na magistrát to přišlo 26.9.2017! 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

To je spolupráce o čem, prosím vás? 

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

O odvozu odpadu. Je to podepsané s pozdravem Ing. Jan Lipner, starosta obce. Oficiální dopis. 

Takže bych chtěla odpověď ihned teď tady na místě, proč? Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Tak za prvé, ohledně odpadového hospodářství máme, co se týče třídičky odpadu, máme 

smlouvu uzavřenou s Karvinou a s firmou VEOLIA. Pokud vím, tak se projednávaly tyto věci, 

záležitosti i na SMOKU, kde chodí i pan náměstek Bělica a pan náměstek, pardon Šlachta a 

Horní Suchá nechtěla vstoupit do společného, při tvorbě společného memoranda, protože tam 

mají svoji bio linku a jiné věci, které si myslí, že je zachrání a my nečekáme na to, až bude 

platit zákon o odpadovém hospodářství a začali jsem jednat už se VEOLIÍ a s Karvinou nyní, 

aby to nebyl tak velký dopad na občany, že by platili místo 509 Kč za rok za odpady za 

jednoho člověka, ale třeba 2000 Kč, tak jsme vstoupili tady do těchto jednání a tady o Horní 

Suché by vám mohl říct pan náměstek Šlachta hned, protože chodí na pravidelné schůzky 

SMOKU. Dokonce teď přizval i přes nepřízeň Horní Suché přizval pana ředitele VEOLIE na 

SMOK, aby jim tam o odpadovém hospodářství a o tom, co chystáme a jak by se oni měli 

trošku zapojit, tak jim tam přijde pohovořit. Takže, já bych ještě, pane náměstku. 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Tak situace se má následovně. Vysvětlím úplně všechno. Podívejte se, asi tak. Při uzavření 

cesty přes Suchou, kde se stavěly dva kruhové objezdy, tak jsem museli vozit odpad na 

DEPOS, který jak jistě víte je na místě Suché. Suchá má roční příjem z tohoto uložiště zhruba 
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30-50 mil. Kč. Protože jsem museli jezdit přes Orlovou, bylo to daleko, DEPOS nám nechtěl 

dát nějakou slevu, našli jsme jinou skládku, na kterou jsem začali vozit. Tato skládka byla 

levnější, byla blíž a stal se velký problém. Problém se stal následující, že DEPOS, protože 

Havířov, jako takový, má největší zhruba kolem 20 tis. tun, má největší objem odpadu, který na 

DEPOS vozíme. DEPOS začal jít více méně do ztráty. Protože, když jsme nepřivezli, tak jsem 

jim jednoduše nezaplatili. Což jsme platili asi 50 Kč za 1 tunu na tom DEPOSU. Samozřejmě, 

Horní Suché, panu Lipnerovi a DEPOSU, jako takovému, se to přestalo líbit, protože šli do 

ztráty už jenom proto, že udělali špatný hospodářský nebo podnikatelský záměr a postavili 

biolinku, která jim přestala jet, nabrali si úvěry, dostali se jednoduše do průšvihu. Takže přišli 

za námi s velkou prosbou, jestli bychom se nevrátili zpátky vozit na DEPOS. Tady jsme 

usmlouvali z 500 Kč na 475 Kč, toto se realizovalo a pan Lipner přišel ještě s nabídkou, že 

Suchá, jako taková, ne DEPOS, ale z těch peněz, které vlastně z té skládky má, nám, bude platit 

za jednu každou tunu ještě 25 Kč. Takhle ta nabídka nám přišla, bohužel nebo bohu dík, není 

ještě právně dořešená. K tomu by buď řekla paní vedoucí právního oddělení, paní Kochová. 

Protože jsem narazili na problémy, to není tak jednoduché. Jakým způsobem budeme platit 

DPH atd…. takže my tuhle tu smlouvu nemáme ještě dořešenou, jenom se dořeší a budeme ji 

realizovat. Tady jsem ještě navrhnul, aby celá ta částka, z té Suché, těch 25 Kč, šla na, ale to 

ještě nemáme dořešené, na tzv. nadační fond HTS, ze které by se platily věci, jako sportovní, 

kulturní aktivity. To je tak všechno. Pokud bude k tomu ještě nějaký dotaz, rád vysvětlím.  

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Děkuju paní primátorce za informace, děkuji náměstku Šlachtovi za rozbor finanční a 

ekonomické situace v DEPOSU, ale můj dotaz byl, proč jsme v září, potažmo v říjnu, nebyli 

seznámeni, že přišel takový dopis z Horní Suché. To byl můj dotaz. A na to bych chtěla 

odpověď, proč zastupitelstvo nebylo s tímto seznámeno.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já dohledám určitě maily, ale já kdybych dostala žádost na stůl o spolupráci s Horní Suchou, 

tak to budeme řešit a budeme vás informovat, protože a i kdyby to tak bylo. Já nevím, s jakým 

občanem vy jste z Horní Suché mluvila, ale my mluvíme se starosty, místostarosty z okolních 

obcí dosti často. Já chodím pravidelně na mikroregion Těrlické, Žermanické přehrady. Na 

spoustě schůzích a konferencích se potkávám s panem Lipnerem i s panem Žerdíkem, což je 

místostarosta Suché a nevytkl mi jedinou věc, že bychom se vykašlali na ně s nějakou žádostí o 

nějakou smlouvu. Takže to by bylo zřejmě, nevím, s jakým občanem jste mluvila, můžete 

…jestli mi to můžete říct, tak mi to řekněte.  

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 
Nebudu vám říkat, s kým jsem mluvila, mám před sebou oficiální dopis, který podepsal pan 
starosta Horní Suché a ptám se, ještě jednou. Proč jsme nebyli informováni o tom, že nějaký 
takový dopis přišel, potažmo na ZMH, ne na vedení města.  
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Jestli tento dopis přišel na podatelnu s oficiálním číslem, dostal oficiální číslo, tak si to pořeším 
hned zítra a podívám se, paní zastupitelko. Ale v tuto chvíli vůbec nevím, co vám mám říct, 
jaká žádost o spolupráci to měla být a jestli o odpadovém hospodářství se mluví pokaždé na 
SMOKU, tak výstupy víme od pana náměstka Šlachty, takže neví. Já vám v tuto chvíli…. vy 
jste říkala, že to je datum 26.11.?? devátý… 
 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 
26.9. to bylo přijato na statutární město Havířov, doručenka tady je. Je to oficiální dopis. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Opravdu vám k tomu neřeknu nic, protože takový dopis jsem určitě nečetla, protože já 
neschovávám dopisy do šuplíku a nenechávám je. Ale určitě si to dohledáme, kde ten dopis je, 
26.9. a jestli to přišlo, tak to někde musí ležet.  
 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 
Já vám moc děkuji a byla bych ráda, kdybychom se s tímto nesetkávali v budoucnu, protože 
opravdu, jestli je to teda adresováno ZMH tak vy se to mělo informovat zastupitelstvo města.  
 
Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 
Já jenom, až budeme podepisovat tuto smlouvu, seznámíme s tím zastupitelstvo. Protože bez 
zastupitelstva smlouvu neuděláme. Ale pokud chcete, abych vás informoval o každém dopisu, 
příště a si tak 1000 dopisů bude.  
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Paní zastupitelko, já si to hned zítra zjistím, dám vám vědět, kde ten dopis skončil, ano? 
Tak a pan zastupitel Martinek. 
 

INTERPELACE č. 7                    MMH/11 498/2018 

 
Ing. Jiří MARTINEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 
Já jsem chtěl jenom reagovat ještě na tu interpelaci k ČSAD, ať tady nedostáváme prostě 
zavádějící informace. Pokud se jedná o hodnotu akcie, která byla snížená z 1000 Kč na 14 Kč, 
tak se jedná o nominální hodnotu akcie, která vůbec nesouvisí s její hodnotou, kterou, za kterou 
byste ji byl schopen prodat. Ta se vždycky bude počítat z hodnoty společnosti. Takže pokud 
peníze nebyly žádným způsobem vyvedeny ze společnosti, ty tam zůstávají a v případě prodeje 
akcie ty peníze město dostane. Takže tolik tomu.  
A po té tady zaznělo ještě v diskusi, vylidňování Havířova. Myslím, že KSČM byla řadu let ve 
vedení města, a pokud mě paměť neklame, tak si nepamatuji rok, kdy by došlo k přírůstku 
obyvatel. Takže ani vám se nepodařilo tento negativní trend zastavit, tak sám jsem zvědav, 
samozřejmě, kam až to může dospět. Na druhou stranu všichni, co tady jsem, bychom byli rádi, 
aby tomu tak nebylo a všichni určitě děláme, co je v našich silách, abychom tomu zabránili. Na 
druhou stranu, objektivní fakt je, že Havířov vznikl v nějakých letech, lidé sem přišli za prací a 
bohužel dneska nemají asi takový vztah k tomu městu, takže řada lidí třeba odchází.  
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Děkuji vám. Pan náměstek Šlachta. Ne? Takže pan zastupitel Baránek.  
 

INTERPELACE č. 8                    MMH/11 499/2018  

 

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

Dobré odpoledne dámy a pánová, vážená paní primátorko, vážení zastupitelé, vážení hosté. Já 

jsem chtěl začít, ale když už jsme tady, začnu tady z kraje. Pane Heczko, já jsem se chtěl 

zeptat. Když jste 20 roku náměstkoval na ekonomickém odboru, dejte nám tedy nějaké 

doporučení, protože my se komunistů nebojíme, my s nimi chceme spolupracovat pokud 

možno korektně a pokud to bude mít hlavu a patu, nevidím důvod proč ne. Dejte nám 

doporučení, jakým způsobem my, jako majoritní akcionář, máme v akciích ČSAD postupovat a 

my tak učiníme. Protože z mého pohledu jsme postupovali naprosto správně a jediným 

možným způsobem. To znamená, dejte nám návrh, vy jste nám tady říkal, co všechno z toho 

vzniklo, ale my s 10,2 % akcií v této firmě asi více neuděláme. To je ad. 1. 

Ad. 2 – jak jsem říkal, pane Bureši, my se komunistů nebojíme a teď potěším kolegy z KDU-

ČSL, díky bohu. My koho se bojíme, to je jediné co můžeme udělat, se bojíme zrádců. Víte 
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proč?? Protože zrada, je podle mě, horší než lež. Jo, protože lež může být za jistých okolností 

může být milosrdná. Ale zrada je samozřejmě, podle mě, největší problém, který je a je pravda, 

že v českém národu je historicky hluboce zakořeněna. Nicméně, my proti tomu jako ANO, 

aktivně bojujeme, a bojujeme proti tomu tak, že jsme si prošli nějakým obrodným procesem a 

fungujeme standardně, a dá se říct, že tyto záležitosti řešíme i formou morálních kodexů, který 

jste podepsal a vzápětí porušil. To znamená, že ještě jednou, pokud chcete hovořit o tom, 

vzdejte se svého mandátu zastupitele za Havířov, protože a za stranu ANO, protože jste byl 

zvolen za stranu ANO a přešel jste mezi tím do jiného klubu.  

Další věc, paní Želinská, já jsem tomu úplně přesně neporozuměl, co jste chtěla říci, ohledně 

odpadů. Nicméně, pokud se to týká odpadů, a to konkrétně tedy zařízení na třídění odpadů, 

není to vůbec o tom, tak je to kompletně nějaký jiný dopis. Protože to je třeba konkrétní 

záležitost na které pracujeme a kterou rozšiřujeme a ty dopisy šly na veškeré obce, už asi dva 

roky zpátky. Všechny obce v karvinském okrese byly odloveny, aby se do toho projektu 

zapojily. Ale pokud se toho netýká, tak to je vše. Děkuji vám.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já vám děkuji. Pan zastupitel Niemiec.  

 

INTERPELACE č. 9                    MMH/11 500/2018 

 

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

Dobrý den, vážení občané, vážená paní primátorko, vážení zastupitelé. Padlo tady mé jméno, 

tak si dovolím na to reagovat. Protože nechtěl jsem původně, ale myslím si, že je třeba. Někdy 

před rokem došlo ke změně vedení města a já jsem se stal radním. Jeden z prvních bodů, který 

byl zásadní pro Dolní Suchou, byl bod č. 21 jednání rady, pokud mě paměť neklame. A to bylo 

ukončení příprav multifunkčního hřiště, to znamená, kdyby se nezměnilo vedení města, tak 

v Dolní Suché už se ukončí přípravy multifunkčního hřiště. Asi 6 let se o to snažíme. Problém 

je v pozemku. Po změně vedení města najednou zasedání OK se staly strašně politické, v tom 

smyslu, že to vedení města nic nechce, nic nechce opravovat, nic nechce investovat, špatné 

vedení města, hrozné vedení města, a tady máme pana radního, který to neřeší a podobně. 

Myslím si, že to není pravda, a pokud vím, tak ve vedení města před tím KSČM bylo 15 let a 

paní Dosedělová byla v OK minimálně byla 7 let. Takže to jen takový komentář k tomu a 

opravdu, řešit tady nějaké emocionální věci, tomu rozumím, chápu, že někoho něco štve, ale 

pokud vím, tak každý člen OK může v té OK pracovat, posouvat to místo někde dál a já si 

myslím, že těch věcí, které jsou před námi, je opravdu hodně. Děkuji.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já vám děkuji. Já než dám prostor paní zastupitelce Halíkové, mám tady ještě vystoupení pana 

Jana Szturce, z ……………………………. Takže já bych vás poprosila, pane Szturci, jestli 

byste přišel k mikrofonu.   

 

INTERPELACE č. 10                    MMH/11 501/2018 

 

Ing. Jan SZTURC, občan Havířova 

……………………………………… 

Dobrý den, vážená paní primátorko, vážení náměstci, zastupitelé a občané. Já si dovolím 

reagovat na věc ohledně OK. Já jako člen OK – Podlesí jsem samozřejmě nesmírně rád, že před 

dvěma roky ta komise vznikla. Tímto děkuji tehdejším zástupcům, představitelům rady a i těm 

současným, že ji stále drží. Snažím se trošku rozporovat vyjádření paní primátorky, ohledně 

zdůvodnění, proč byli někteří členové odvoláni, například právě členové KSČM, když si 

myslím, že naše komise nebyla ta čtvrt století fungující, ale naopak ta nejmladší, dva roky 
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teprve fungující a řekl bych, že i svým věkovým průměrem relativně mladá, pominu-li právě 

předsedu, pana Bujoka, který tam působil za KSČM. Chtěl bych říct, že právě on byl 

z přesvědčení ten, který nepovažoval vznik takových komisí za důležité, přesto v průběhu 

fungování té komise si to nesmírně pochvaloval, jaký efekt vlastně tato komise má, činnost 

v ní, jak reagují jednotlivé odbory, jakou má odezvu a vůbec pozitivní fungování i mezi lidmi. 

Řekl bych, že …teď se mi myšlenka rozběhla, řekl bych, že tam jsou mezi námi třeba i člen 

konkrétně za hnutí za Havířov, který vlastně má řekl bych možná jednu účast za celý rok a ten 

stále tam je členem a nebyl třeba odvolán. Myslím si, že ta komise fungovala dobře, tak jak 

byla sestavena i s předsedou a nemyslím si, že tam byl důvod, z těchhle důvodů, které jste 

zmínila, k nějakému odvolání. Jo prostě to bych tak asi chtěl říct. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Prosím, pokud někdo stabilně nechodí do komisí a je členem, tak já si myslím, že tady máme 

jistá nastavená pravidla, pro fungování a pokud někdo opravdu nemá zájem a je členem a 

nechodí tam, tak se to dá jednoduše vyřešit a vyměnit za někoho jiného, který tam bude 

platným členem. Jinak už k těm komisím tady jsem řekla svůj názor. 

Prosím paní zastupitelku Halíkovou. 

 

INTERPELACE č. 11                    MMH/11 502/2018 

 

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

Děkuji, ještě jednou dobré odpoledne. Řada věcí, které tady odezněly, by si zasloužila 

komentář, ale já si ho nechám na jindy a prosím v rámci interpelací ke dvěma věcem. 

V té první se vrátím k minulému jednání ZMH a ke svým dvěma vystoupením. K panu řediteli 

NsP, který mi odpovídal, a já bych se chtěla zpátky vyjádřit k té druhé části odpovědi, která se 

týkala fungování, respektive ne plně fungování mamografu v havířovské nemocnici. Já jsem se 

ptala, v jaké fázi je jednání o možnosti, aby se v Havířově mohl dělat mamografický screaning. 

Odpovídal mi pan ředitel a odpovídal i pan bývalý náměstek hejtmana, pan kolega Martinek, že 

se nepodařilo získat kladné vyjádření odborné společnosti. To je konstatování faktu, které se 

opět objevuje i v odpovědi, která mi byla zaslána prostřednictvím vaší kanceláře, paní 

primátorko od pana ředitele. Takže konstatování faktu je jedna skutečnost, tu jsem si tady 

vyslechli, je to záležitost navíc velice dlouhodobá, ale můj dotaz zněl, jestli se v té věci bude 

někde tedy dál jednat a jestli se pro to něco hodlá udělat. Na to jsem odpověď nedostala. 

K mému velkému překvapení, když jsem někdy z kraje tohoto, ne minulého týdne dostala 

radniční listy, tak je tam pravděpodobně formou reklamy, nevím, velká strana na dané téma, 

velká reklama, kde že za tímto vyšetřením můžou ženy z Havířova a myslím, že na posledním 

řádku je skromné sdělení, že teda doprava bude stát pouhou 100 Kč. pro někoho možná nic, pro 

někoho možná neřešitelné. Takže se vracím ke svému dotazu, zda se teda v této věci dál jedná. 

Když ani bývalému panu náměstkovi krajského hejtmana, panu kolegovi Martinkovi se 

nepodařilo tuto věc dotáhnout, a jak tady řek, na tom to nějak havarovalo. Dobře, znova se 

ptám, co dál.  

Druhá moje interpelace se týká záležitosti čerpání finančních prostředků z nejrůznějších fondů. 

Měli jsem to tady, jako jeden bod jednání našeho zastupitelstva. Zaznělo tady i poděkování 

z zpracování, které pravidelně dostáváme a určitě budeme všichni souhlasit s tím, že naše 

město čerpá finanční prostředky poměrně slušně. V této souvislosti mám dotaz, asi na vás, pane 

náměstku Bělico, nebo na vás, pane náměstku Šlachto, zda teda jsme připraveni i reagovat na 

třetí etapu výzvy o energetických úsporách v bytových domech, která začne za tři dny, jak jistě 

víme, protože máme na to na magistrátu celé oddělení, nebo odbor, omlouvám se. Takže, jsme 

připraveni? Budeme čerpat? Celková alokace je 3,5 mld. takže na kolik peněz z této částky si 

sáhneme pro naše město Havířov, protože víme, že zateplení a výměny oken zdaleka nejsou 

v rámci bytového fondu města Havířova hotové. Říkala jsem sice, že na některé poznámky, 



 

58 
Zápis ze 23. zasedání 

       Zastupitelstva města Havířova 

     konaného dne 29.01.2018 
 

invektivy nebudu reagovat, ale přece jenom mi to nedá, protože na má vystoupení reaguje 

obvykle pan náměstek Šlachta, tak mi dovolte, pane náměstku, říci a omlouvám se za to, ale 

musím, jestli opravdu nemáte přátele, je mi vás velice líto z jedné strany a z druhé strany se 

tomu dost dobře nedá věřit, protože, ač jsem já sama nikdy nebyla, nejsem a nebudu členkou 

ČSSD, tak domnívám se, že tam se takto oslovujete. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Paní zastupitelko, děkuji, já bych chtěla ještě k tomu mamografickému screaningu. Pan ředitel 

odpověděl v rámci interpelace mimo jiné i to, že on ten mamograf tam neleží jenom ve skladu, 

ale on je využíván k tomu, že máme klientky, pacientky, které už mají klinické příznaky 

nádorového onemocnění prsu a ty jsou vyšetřovány na našem mamografu, a v havířovské 

nemocnici za rok 2016 bylo ošetřeno 290 klientek a za období ledna – listopadu 2017 se 

jednalo o 255 pacientek.  To, že ten mamograf nemá statut screeningového centra, to už jsou 

věci, které se musí dát do pohybu v rámci kraje. Nemocnice je krajské zařízení, to my bohužel 

tady nějak neovlivníme, ale já už jsem říkala v minulém zastupitelstvu, když jste měla tento 

dotaz, že už vlastně, když jsem byla v zastupitelstvu v roce 2014 prvně, tak se už řešil tento 

mamograf jednou, pak jsem přišla na pozici náměstkyně a odpovídali jsem jedné paní občance, 

byla to paní Luková, jsem si  to vyhledala, kde jsme vlastně dostali z nemocnice, tehdy byl jiný 

pan ředitel, vlastně podobnou zprávu. Takže, já si myslím, teď je to na kraji, pan ředitel ví jaký 

my máme zájem na tom, aby naši občané nemuseli jezdit do Karviné, do Ostravy nebo po 

případě do Frýdku. A aby to měly tady pod rukou, nicméně, ten mamograf se využívá, ale 

využívá se zatím jenom tady tyto už chudáky nemocné ženské, které už jsou pacientkami 

s těmito klinickými příznaky. Takže doufám, že se to nějak třeba pořeší, ale určitě to není věc 

jednoduchá, protože si myslím, že kdyby to bylo tak jednoduché, tak už to dávno funguje i pro 

běžné občanky, které chodí na preventivní vyšetření. A teď pana náměstka Bělicu. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Já bych krátce odpověděl na ty dotace. Paní zastupitelko, momentálně máme 4 bytové domy, 

které se zateplují ve správě MRA, tak jsou na ně již dotace přiznány. Další tři dotace jsou 

podány a na dalších 5 bytových domů se bude o dotace žádat. Takže tento proces probíhá 

průběžně a odbor pod vedením paní vedoucí Havlů pracuje velmi efektivně v tomto směru, 

takže předpokládám, že budeme i nadále úspěšní v získávání dotací z těch vypsaných 

programů. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, paní zastupitelka Tomaniecová. 

 

INTERPELACE č. 12                    MMH/11 503/2018  

 
Bc. Darja Tomaniecová, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 
Ještě jednou dobrý den všem, já jsem se chtěla zeptat v souvislosti se škatulaty, které se hýbaly 
na magistrátu na OŠK, jaký byl důvod odvolání paní vedoucí odboru a jestli už na toto místo 
byl vybraný nový člověk, nebo jestli zase z věštecké koule třeba nebude dosazen někdo z hnutí 
ANO. Děkuji. 
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Paní zastupitelko, já vám na to řeknu úplně jednoduše. Tady … odvolala jsem 22.12. paní 
vedoucí OŠK paní Ing. Dresslerovou z několika vážných důvodů. Vlastně takovým spouštěcím 
mechanismus pro mě byl na listopadovém zasedání ZMH nynější poslanec, pan Pawlas, který 
mě slovně ne napadl, já to takhle nechci říct, ale řekl, že jsem vám zatajila to,  
že půl roku víme o účetních machinacích na školce Lipová a že jsem nebyla schopna to tady za 
půl roku říct. Já jsem tuto informaci se dozvěděla za 3 nebo 4 dny před zastupitelstvem.  
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Ve čtvrtek, v pondělí bylo zastupitelstvo, kdy pan poslanec Pawlas s tímto vystoupil.  
Paní Ing. Dresslerová, z pozice vedoucí OŠK, mě měla ihned informovat o tom, o závažných 
nedostatcích v činnosti orgánu veřejné správy a o přijímaných a plněných opatřeních, což 
vůbec neučinila přesto to věděla od paní ředitelky MŠ Lipová, hned v květnu, myslím 9.5. se to 
dověděla. Paní ředitelka sice udělal chybu, že jí to neoznámila hned písemně, ale přišla jí to říct 
do kanceláře a neřekla nám to. Od té doby, od toho listopadu jsem si zavolala paní Přečkovou 
z oddělení kontroly, protože pan Sikora už nefungoval na pozici vedoucího oddělení kontroly a 
dozvěděla jsem se takové zajímavé věci. Že tady existovaly určité úzusy, určité tiché domluvy 
o kterých jsem se tím pádem my nedověděli, jako nově příchozí na radnici a já jsem chtěla 
všechno vědět. A nejednou jsem se dozvěděla, že paní vedoucí OŠK nám předkládala špatné 
materiály do rady k odsouhlasení, ale už i za bývalého pana primátora Pawlase, protože takto to 
fungovalo od 1.1.2016, takže dva materiály už byly předloženy i tehdejšímu vedení města. 
Těch materiálů bylo celkem 6, děly se různé věci. Viděla jsem maily, kdy pan Sikora 
informoval paní Dresslerovou o tom, že nám předkládá špatné věci, proti zákonu a paní 
Dresslerová na to odpověděla, že ať už to necháme tak, nějaké reference, že to necháme tak, že 
to nebudeme spravovat, však to projde. A takových věcí bylo více, pak jsem se různé věci 
ohledně dotací, to bych se tady nezmiňovala, ale opravdu jsem si řekla, že to do poloviny února 
dáme do pořádku a že budeme mít všechno tak. Přece na takové pozici, jako je vedoucí odboru 
školství musí být člověk, který v prvé řadě bude spolupracovat s radou a ne jí házet klacky pod 
nohy a musí tam být člověk, na kterého se musíme spolehnout. Není přece možné, aby nám 
předkládala věci, které mají být odsouhlaseny v zastupitelstvu a jí to stačilo odsouhlasit v radě 
a člověk, když má takového pracovníka pod sebou, tak na něho musí být spolehnutí. Na toto 
místo je vyhlášeno řádné výběrové řízení, zatím nevíme, kdo se tam přihlásil, protože obálky se 
ještě nebudou otvírat, takže tady k tomu je to asi všechno.  
Pan zastupitel Šimek.   
 

INTERPELACE č. 13                    MMH/11 504/2018 

 
Mgr. Rudolf ŠIMEK, člen Zastupitelstva města Havířova (HPH) 
Šimek, HpH. Přibližně před dvěma lety byla ustavena OK č. 7 Havířov-Podlesí. Tato komise 
byla ustavena na politickém základě a to tak, že všechny politické subjekty, které jsou 
zastoupeny v ZMH tam vyslaly své dva delegáty. Za HpH byl delegován pan Taussig a já. Já 
mám do dneška 100 % účast, pan Taussig přibližně po půl roce, kdy mezi tím docházel na 
komis, tak po půl roce vystoupil z HpH a já jsem tuto skutečnost oznámil předsedovi komise 
v domnění, že teda to přesune dál. To se asi nestalo.  
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Děkuji. Pan zastupitel Martinek.  
 

INTERPELACE č. 14                    MMH/11 505/2018   

 
Ing. Jiří MARTINEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 
Já bych se rád ještě vrátil k tomu mamografu. Tak jak jsem v minulém  vedení kraje bojovali za 
ten mamograf ne jenom v Havířově, tak jenom uvedu příklad třeba Třince, kde dokonce jsme si 
udělali takovou ministudii, ze které vyplynulo, že pokud ten mamograf by byl v místě, tak 
záchyt v rámci screaningu mamografického, by byl mnohonásobně vyšší. Opravdu, ženy, když 
je to blíž, chodí častěji. Měli jsme tam velkou podporu paní starostky, která už tam je dlouhá 
léta, to znamená, že ten lobing pro ten Třinec byl obrovský, přesto se to nepovedlo. Jak už jsem 
zmínil minule, ten důvod je, že to v podstatě neprošlo přes odbornou společnost, mamograf 
samozřejmě musí plnit nějaká čísla, která těch vyšetření, které ta odborná společnost stanovuje 
a tady bohužel, všechny mamografy, které by chtěly nově vzniknout, se pohybují možná tak 
někde do 1/3 počtů těch vyšetření, které by se na nich udělaly. Samozřejmě, je to přístroj, který 
je tady drahý a dneska je taky trend, že se tlačí na to, aby tyto přístroje, byly co nejvíce 
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využívány. Takže, proto se to nepodařilo přes tu odbornou společnost protlačit a taktéž 
zdravotní pojišťovny řekly, pokud to nepodpoří odborná společnost, tak my to nepodpoříme 
taky. Tak tolik, říkám, nebyl to jenom Třinec, týkalo se to i Krnova, Havířova.. je otázkou, 
zkoušet se to může, určitě do nekonečna, ale jestli to bude mít nějaký pozitivní výsledek, 
obávám se, že přesto se asi nedostaneme. Ale zkusit se to určitě může.  
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Děkuji vám a pan zastupitel Niemiec. 
 

INTERPELACE č. 15                   MMH/11 506/2018     

 

Ing. Bohuslav NIEMIEC, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 
Ještě jednou dobrý den. Já bych se rád vrátil na počátek dnešních interpelací, jak tady padlo 
něco o petici za vyšší odměňování členů volebních komisí a já už jsem ji podepsal dnes ráno, 
dostala se mi do ruky. Chtěl bych poděkovat všem členům VOK, kteří řádně sčítali hlasy. Já 
myslím, že je potřebné tu petici podepsat a navýšit to odměňování, protože potom vidíme, jak 
jsme mohli vidět u parlamentních voleb, kde vznikaly problémy se sčítáním hlasu apod. 
opravdu ty částky jsou nízké. Takže děkuji všem, kteří šli i za tuto nízkou částku do volební 
komise a kteří pomohli s řádným průběhem voleb.  
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Děkuji, paní zastupitelka Tomaniecová  
 

INTERPELACE č. 16                    MMH/11 509/2018 

 
Bc. Darja Tomaniecová, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 
Tak dneska naposledy, já mám netradiční dotaz na pana tajemníka. Já jsem se jenom chtěla 
zeptat, co se týká vzdělávacích kurzů a jazykových kurzů, my už jsme spolu telefonicky něco 
řešili, jestli byste mi byl schopen poslat, stačí mailem, nemusí to být poštou, které oddělení 
nebo která kancelář řeší a podle čeho řeší proplacení jazykových kurzů. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Takže, bude vám to zasláno, paní zastupitelko, no a nemám tady už přihlášeného nikoho 
v rámci interpelací, takže já vám všem děkuji, za vaši aktivní účast na dnešním 23. zasedání 
ZMH, je zhruba 16:30 děkuji vám a uvidíme se v únoru.  

 

 

KONEC 

 
16:30 min. 

 
V Havířově dne: 05.02.2018 

Zapsala: Lucie Wilčková   

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

 

 

Přílohy zápisu: 
Příloha č. 1 -  prezenční listina (8 listů) 

Příloha č. 2 -  Materiály pro 23. zasedání ZMH (originály včetně svolání) 
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O  V  Ě  Ř  E  N  Í 
 

zápisu ze 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 29.01.2018 

v sále Kulturního domu RADOST 
 ___________________________________________________________________________ 

 

      Ověřil/la jsem zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

          konaného dne 29. ledna 2018  v sále Kulturního domu RADOST. 

 

 Potvrzuji svým podpisem, že zápis odpovídá průběhu zasedání  

 a přijatým usnesením. 
 

 

 

 

Bc. Ivan BUREŠ   v .r.       

člen Zastupitelstva města Havířova                                …………..………………………. 

 

 

 

Martin POREMBSKI  v. r. 

člen Zastupitelstva města Havířova                                 .…………..………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.    Ing. Karel ŠLACHTA v. r. 

primátorka města Havířova     náměstek primátorky   

                      pro hospodářský rozvoj   
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PROTOKOL O NAHLÍŽENÍ DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 

23. zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného 29.01.2018 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………… ……………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

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

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/14807/2018 

  

VYŘIZUJE:   Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  

DATUM: 06.03.2018   
 

  

 

 

 

 

 

 

ZZ  ÁÁ  PP  II  SS  
z 24. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
 

 

konaného dne 26.02.2018 

v Kulturním domě RADOST 

v Havířově 
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ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO 
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, je právě 13:00 a oficiálně zahajuji 24. zasedání 
Zastupitelstva města Havířova a všechny Vás srdečně vítám v prostorách Kulturního domu 
RADOST. V této chvíli je z celkového počtu 43 členů Zastupitelstva podle prezenční listiny 
přítomno 38 členů. Omluveni jsou pan Mgr. Rudolf Šimek, pan Ing. Ondřej Baránek, pan Bc. 
Pavel Rapant, paní Mgr. Michaela Horňáková a paní Bc. Tomaniecová. Je nás tedy 
nadpoloviční většina, takže dnešní zasedání je schopno se platně usnášet. 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.  
 

 

912/24ZM/2018  
13:02 hod. 
1. Schválení předsednictva 24. zasedání ZMH dne 26.02.2018 
 

 
Průběh rozpravy: 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Otevírám rozpravu a přečtu návrh usnesení, Zastupitelstvo města Havířova schvaluje 
předsednictvo 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26. února 2018  
ve složení: Mgr. Jana Feberová, primátorka města Havířova, Bc. Josef Bělica, náměstek 
primátorky pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro 
hospodářský rozvoj, Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj a Ing. 
Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova. Chce někdo doplnit toto pracovní 
předsednictvo o další členy? Nikdo. Vzhledem k tomu, že návrh na doplnění předsednictva 
nebyl podán, nechávám hlasovat o pracovním předsednictvu v navrženém složení.  
 

Hlasování o předsednictvu: 
Pro:                            38 
Proti:                        0 
Zdržel se:                 0 
Nehlasoval:              0 
Omluveni:   5    
Přítomno celkem 38 členů 
 

Přijaté usnesení č. 912/24ZM/2018:  
 
Zastupitelstvo města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předsednictvo 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.02.2018 
ve složení: 
 
Mgr. Jana Feberová, primátorka města Havířov 
Bc. Josef Bělica, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 
Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj 
Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Pro 38, konstatuji, že navrhované předsednictvo bylo schváleno.  

Dále bych vás kolegyně a kolegové chtěla krátce informovat o činnosti orgánů obce. O činnosti 

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

zveřejňována na úřední desce MMH a na internetových stránkách www.havirov-city.cz. Rada 

města v letošním roce zasedala již 3x a bylo přijato 178 usnesení. Magistrát města plní úkoly 

uložené zastupitelstvem a radou a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, vykonává státní 

správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností pro správní obvod města Havířova 

a obcím Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko. V souladu se zákonem č. 

359/1999 Sb., je zřízen zvláštní orgán obce - Komise sociálně právní ochrany dětí, která 

v letošním roce zasedala 1x. Z každé schůze této komise je pořizován zápis, který je založen na 

odboru kancelář primátorky. Nyní přistoupíme ke schválení programu dnešního zasedání. 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. 

 

 

913/24ZM/2018  

13:04 hod. 

2. Schválení programu 24. zasedání ZMH konaného dne 26.02.2018 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Program dnešního zasedání ZMH jste  obdrželi spolu s materiály v elektronické podobě. 

Otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo nějaké připomínky nebo doplnění programu. 

Nikdo, končím rozpravu a budeme hlasovat o schválení navrženého programu.   

 

Hlasování o návrhu programu: 

Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 913/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26. února 2018 

dle přílohy  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 38, program byl schválen. Takže konstatuji, že navrhovaný program byl schválen. Součástí 

každého programu zasedání zastupitelstva jsou vystoupení občanů a interpelace zastupitelů. V 

programu jsou zařazeny jako bod č. 33, budou zařazeny dvě hodiny po začátku dnešního 

zasedání, zhruba v 15:00 hod. Usnesení k jednotlivým bodům schváleného programu dnešního 

zasedání zastupitelstva se schvalují zvlášť, vždy po ukončení rozpravy k danému bodu. 

http://www.havirov-city.cz/
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Vzhledem k plynulosti našeho zasedání žádám zastupitele, kteří podají pozměňovací návrh 

usnesení ke schválení hlasováním, aby jej neprodleně předali obsluze hlasovacího zařízení pro 

zapsání na plátno. Hlasování proběhne, až bude zobrazen přesný pozměňovací návrh.  

Přejdeme k bodu č. 3 Zvolení ověřovatelů zápisů o průběhu 24. zasedání ZMH, konaného  

dne 26.02.2018.  

 

 

914/24ZM/2018  

13:06 hod. 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 24. zasedání ZMH konaného  

dne 26.02.2018 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu a přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města Havířova volí 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 

26.02.2018 pana Petera Hrabčáka a pana Petra Robosze. Má někdo jiný návrh? Nikdo. Tak, 

chtěla bych se zeptala, zda navržení pánové, pan Peter Hrabčák zda tuto a pan Petr Robosz tuto 

nominaci přijímají. Prosím pánové.  

 

Peter HRABČÁK, člen Zastupitelstva města Havířova (za KSČM)  

Ano přijímám. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji Vám. Vzhledem k tomu, že jiný návrh nebyl podán a ověřovatelé nominaci přijali 

nechávám hlasovat o předneseném návrhu.  

 

Hlasování o zvolení ověřovatelů: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 914/24ZM/2018:  
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 26.02.2018  

pana Petra HRABČÁKA (za KSČM) 

pana Petra ROBOSZE (ČSSD) 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 38, ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návrhu.  

Bod č. 4 - Zpráva o ověření zápisu z 23. zasedání ZMH, konaného dne 29.01.2018. 

 

 

915/24ZM/2018  

13:08 hod. 

4. Zpráva o ověření zápisu z 23. zasedání ZMH, konaného dne 29.01.2018 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Havířova bere na 

vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 23. zasedání ZMH, konaného dne 29. ledna 2018.  

Na tomto zasedání ZMH byli jako ověřovatelé zápisu zvoleni pan Bc. Ivan Bureš a pan Martin 

Porembski, kteří zápis z 23. zasedání ZMH ověřili a potvrdili svým podpisem, že odpovídá 

průběhu zasedání a přijatým usnesením. Nyní žádám pana ověřovatele Bc. Ivana Bureše, aby 

v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Havířova podal zprávu o ověření správnosti 

zápisu.   

 

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

Dobrý den, paní primátorko, dobrý den všem v sále. Zápis z 23. zasedání ZMH jsem přečetl, 

shledal jsem ho správným a správnost jsem potvrdil svým podpisem.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji Vám. A nyní bych požádala pana Martina Porembskeho, aby rovněž podal zprávu  

o ověření správnosti zápisu.   

 

Martin POREMBSKI, člen Zastupitelstva města Havířova 
Dobrý den, zápis jsem četl a svým podpisem jsem potvrdil jeho správnost.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

ZMH. nikoliv, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení o zprávách ověřovatelů 

Prosím, můžeme hlasovat. 

 

Hlasování o ověření zápisu: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 
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Přijaté usnesení č. 915/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 23. zasedání ZMH, konaného dne 29. ledna 2018  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 38. Konstatuji, že zpráva ověřovatelů byla schválena.  

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

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

3 a §17 Zákona o obcích.  Přejdeme k bodu č. 5, Kontrola plnění usnesení ZMH.  

 

 

916/24ZM/2018  

13:09 hod. 

5. Kontrola plnění usnesení ZMH 
   

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Přečtu návrh usnesení: Zastupitelstvo města Havířova b e r e   n a   v ě d o m í  zprávu o plnění 

usnesení Zastupitelstva města Havířova. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí 

do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 916/24ZM/2018:  

 

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 
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831/20ZM/2017 Prodej požárního vozidla Renault Mascott a nákup požárního dopravního 

automobilu pro JSDH Havířov Životice  

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

úkoly: krátkodobé  

 

851/22ZM/2017 Prodej části pozemku parc.č. 3562/1, k.ú. Havířov – město 

852/22ZM/2017 Prodej části pozemku parc.č. 626/1, k.ú. Šumbark 

854/22ZM/2017 Prodej pozemku parc.č. 2114/8, k.ú. Bludovice     

859/22ZM/2017 Přijetí daru stavby chodníku na pozemku parc. č. 348/14, k.ú.Bludovice 

892/23ZM/2018 Předání majetku k hospodaření, vynětí majetku z hospodaření a darování 

majetku příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov a úpravy zřizovací listiny 

893/23ZM/2018 Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím - Městské kulturní 

středisko Havířov a Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední 

Suchá 

899/23ZM/2018 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol 

zřízených statutárním městem Havířov  

902/23ZM/2018 Pořízení nemovitých věcí a předání majetku k hospodaření – ZŠ a MŠ 

Frýdecká, Havířov 

903/23ZM/2018 Pořízení nemovitých věcí a předání majetku k hospodaření – MŠ Petřvaldská 

Havířov 

904/23ZM/2018 Pořízení nemovitých věcí a předání majetku k hospodaření – MŠ Čs. armády 

Havířov 

906/23ZM/2018 Pořízení nemovitých věcí a předání majetku k hospodaření – MŠ E. Holuba 

Havířov 

907/23ZM/2018 Předání majetku k hospodaření – MŠ „U kamarádů“ Havířov 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 38. Usnesení bylo přijato. A nyní přistoupíme k projednání bodů programu tak, jak jsme 

si na začátku jednání schválili. Ještě než projednáme bod 6, bych chtěla tady přivítat npor. Petra 

Čížka, vedoucího oddělení PČR za Havířov 1, npor. Bc. Petra Draslíka, vedoucího oddělení 

Šumbarku, pl. Mgr. Pavla Tvrdého, který je zástupcem vedoucího územního odboru Karviná 

PČR, dobrý den a pana npor. Bc. Pavla Balického, zástupce vedoucího dopravního inspektorátu 

Karviná. Dále pak pana npor. Ing. Pavla Budinu, velitele stanice Havířov HZS, pana Ladislava 

Kotulu, starostu sboru jednotky sboru dobrovolných hasičů za Havířov-Město, není a pana 

Mojmíra Stachuru, velitele JDH Havířov-Životice. Ještě jednou vás všechny vítám, pánové. 

Bod č. 6 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie Havířov 

na území města Havířova za rok 2017, vyhodnocení stavu bezpečnosti a veřejného pořádku 

Policie ČR na teritoriu města Havířov a okolí za rok 2017, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru 

dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2017  
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917/24ZM/2018  

13:15 hod. 

6. Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské  

policie Havířov na území města Havířova za rok 2017, vyhodnocení stavu 

bezpečnosti a veřejného pořádku Policie ČR na teritoriu města Havířov a 

okolí za rok 2017, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů 

na území města Havířova za rok 2017  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Niemiec. 

 

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

Dobrý den vážená paní primátorko, vážené veden města, zastupitelé, občané. Já jsem chtěl 

vystoupit k tomuto bodu, abych poděkoval zde přítomným velitelům i jednotlivým složkám a 

jak městské policie, státní policie, hasičům dobrovolným i státním a trošku sentimentálně bych 

si dovolil vzpomenout na to, co probíhalo minulý rok v rámci tohoto bodu na našem 

zastupitelstvu. Do tohoto bodu se přihlásil pan Volný, určitě si na něj všichni vzpomínáte. 

Chtěl nám tady říkat, jak je v Havířově s bezpečností problém a kolik tady bude uprchlíků a 

kdesi cosi. Naštěstí jsme mu nedovolili vystoupit a on potom své vystoupení předal kolegyni 

Turské, ta tu plamenně hovořila. Takže jenom si dovolím citovat, co tady padlo loni: „Podle 

našich poznatků, prozatím vždy přesných, (tvrdí SPD) bylo v Havířově zlikvidovaná funkční 

koalice jenom a pouze proto, že pánové Sobotka, Babiš a Bělobrádek potřebují v Havířově 

kopii své koalice, tak aby nikdo nebrzdil vládní imigrační projekt Havířov 2017.“ Ještě potom 

jsme se dozvěděli, že minimálně 6000 uprchlíků tady bude. Takže, já se omlouvám, že tady s 

tím otravuji, ale vidíme všichni, že to je blbost. Malá rekapitulace po roce. Žádných 6000 

migrantů v Havířově není, já jsem 6000 neviděl. Možná jeden, dva.. a to z Ukrajiny ještě. 

Bezpečnost je na vysoké úrovni, za to ještě jednou děkuji. A pan Volný na základě svých 

nepravd a polopravd sedí v poslanecké sněmovně a Havířov ho už nezajímá. V Havířově ho už 

asi neuvidíme. I když by teďka mohl vystoupit, jako pan poslanec a bez komentáře raději 

nechám podnikatelské aktivity pana Volného. Takže závěrem, příště nenechme se zblbnout 

takovými hloupostmi a demagogiemi, které tady padaly loni. Já se omlouvám, ale musel jsem 

to připomenout. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, pane zastupiteli. Já bych chtěla, aby si to uvědomili hlavně i naši občané, a ještě se 

vrátím k tomu představování, protože já jsem zapomněla na jednu důležitou osobu. 

Samozřejmě máme tady v řadách zastupitelů pana ředitele MP pana Murase a jeho zástupce 

pana Skulinu, tak vás vítám ještě jednou. A já u toho vítání ještě chvilku zůstanu a chtěla bych 

přivítat pana senátora a starostu Bohumína, pana Víchu. Dobrý den. 

Tak, protože už se Nikdo další do rozpravy nehlásí, končím rozpravu a budeme hlasovat o 

návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 917/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti dle předložené  

Výroční zprávy za rok 2017 včetně příloh č. 1 - 8 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 38. Usnesení bylo přijato. Já vám pánové poděkuji, vím, že fungujete spolu dohromady 

krásně, byla jsem přítomna schůzce součinnosti, kde se potkávají MP s PČR, kde se řeší 

důležité závažné problémy, které se týkají nás všech a já si myslím, že vám můžu za všechny 

poděkovat za vaši práci a vyřiďte poděkování od nás od všech zastupitelů i vašim členům, 

podřízeným, kteří samozřejmě mají na tom taky určitý podíl. Takže já vám děkuji. Budeme 

pokračovat dalším bodem.  

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

veřejného pořádku ve městě Havířově I/2018 

 

 

918/24ZM/2018  

13:16 hod. 

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

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově I/2018 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

  

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 
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Přijaté usnesení č. 918/24ZM/2018:  

 

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 rok 2017 a leden 2018 

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“ Městské policii Havířov  

ve výši 262 000,- Kč  

na financování projektu „Protidrogový vlak - Revolution Train“ v termínu 19. - 21. dubna 2018 

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti  

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

úprav rozpočtu II. na rok 2018 ve výši 216 000,- Kč a dofinancování celkové částky  

ve výši 46 000,- Kč zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 38 , usnesení bylo přijato.  

Bod č. 8 - Pořízení nové mobilní služebny MP Havířov a rozšíření MKDS o nové 3 kamerové 

body v pořizovací hodnotě nad 500 tis. Kč  

 

 

919/24ZM/2018  

13:17 hod. 

8. Pořízení nové mobilní služebny MP Havířov a rozšíření MKDS  

o nové 3 kamerové body v pořizovací hodnotě nad 500 tis. Kč  

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

  

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 
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Přijaté usnesení č. 919/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  
 

nabytí 1 ks mobilní služebny Městské policie Havířov a rozšíření stávajícího Městského 

kamerového dohlížecího systému o tři kamerové body v lokalitě umístěného zařízení SUZ 

financovaného z programu č. 314 090 Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací 

v pořizovací hodnotě vyšší než 500 tis. Kč do majetku města 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2018: 

1. přijetí státní účelové dotace ve výši 3,1 mil. Kč v rámci programu Podpora bezpečnosti   

    v obcích v souvislosti s migrací do příjmů města, 

2. zvýšení výdajové části rozpočtu OJ 12 o částku 3,1 mil. Kč na realizaci dvou dílčích 

    projektů v rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích souvislosti s migrací, a to:    

    projekt „Havířov – Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému o tři kamerové  

               body v lokalitě umístěného zařízení SUZ“ ve výši 600,00 tis. Kč 

    projekt „Havířov – Mobilní služebna Městské policie Havířov“ ve výši 2 500,00 tis. Kč 

3. zvýšení výdajové části rozpočtu OJ 12 na případné dokrytí finančních prostředků  

    potřebných nad rámec státní účelové dotace na základě výsledků zadávacího řízení  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 9 - Upuštění od vymáhání pohledávek 

 

 

920/24ZM/2018  

13:17 hod. 

9. Upuštění od vymáhání pohledávek 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

  

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            36 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 
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Přijaté usnesení č. 920/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvu města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í   
 

zánik pohledávky: 

1. za spolkem Slavia Havířov, IČ: 68321139, ve výši 109.760 Kč včetně příslušenství a  

2. za společností Studio Atlas "v likvidaci", IČ: 27767043, ve výši 48.847 Kč včetně  

příslušenství 

 

u k l á d á   

 

Městské realitní agentuře, s.r.o.  

1. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 1, vedenou pod VS: 100152 

2. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 2, vedenou pod VS: 100132 

 

s c h v a l u j e   

 

upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti: 

1. za Ladislavem Bednaříkem, IČ 49475746, ve výši 103.877 Kč, včetně příslušenství  

2. za Januszem Antonczykem, IČ 64149323, ve výši 85.554,30 Kč, včetně příslušenství  

3. za Kamilem Pastrňákem, IČ: 69984433, ve výši 717.337 Kč, včetně příslušenství 

4. za Jiřím Jahodou, IČ: 42079373, ve výši 56.932 Kč včetně příslušenství 

5. za Janou Dvořákovou, IČ: 71863524, ve výši 13.540 Kč včetně příslušenství 

6. za Zdeňkem Sivoňem, IČ: 61934038, ve výši 17.001 Kč včetně příslušenství 

7. za společností ALKOHURT CS, a.s., IČ: 60792035, ve výši 108.175 Kč, včetně  

příslušenství  

8. za společností U KOCURA s.r.o., IČ: 28573579, ve výši 209.538 Kč, včetně příslušenství  

9. za společností Ren - In s.r.o. "v likvidaci", IČ: 25914251, ve výši 89.516 Kč včetně  

příslušenství 

 

u k l á d á   

 

Městské realitní agentuře, s.r.o.  

1. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 1, vedenou pod VS: 100114 

2. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 2, vedenou pod VS: 100028 

3. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 3, vedenou pod VS: 100117 

4. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 4, vedenou pod VS: 100033 

5. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 5, vedenou pod VS: 100107 

6. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 6, vedenou pod VS: 100070 

7. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 7, vedenou pod VS: 100059 

8. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 8, vedenou pod VS: 100127 

9. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 9, vedenou pod VS: 100105 

 

Z: vedoucí EO MRA,   

s.r.o. 

                                                                                                T: 3/2018 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 36, zdrželi se 2, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 10 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1972/2, parc.č. 1973/1, parc.č. 1980/3 a části 

pozemku parc.č. 1980/1, k.ú. Bludovice 

 

 

921/24ZM/2018  

13:18 hod. 

10. Záměr prodeje pozemků parc.č. 1972/2, parc.č. 1973/1, parc.č. 1980/3  

a části pozemku parc.č. 1980/1, k.ú. Bludovice 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

  

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 921/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje pozemků parc.č. 1972/2  o výměře 25 m
2
, parc.č. 1973/1 o výměře 77 m

2
, parc.č. 

1980/3 o výměře 95 m
2 

a části pozemku parc.č
. 
1980/1 o výměře cca 80 m

2
, k.ú. Bludovice, 

spoluvlastníkům rodinného domu čp. 899, k.ú. Bludovice paní Anně Klučarikové, bytem 

………………………. a paní Mgr. Daně Podvojské, bytem ………………………… za 

účelem rozšíření zahrady a za účelem vybudování nezbytné přístupové cesty k jejich 

rodinnému domu  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

  

žádost o prodej  části  pozemku parc.č. 1980/1, k.ú. Bludovice o výměře 109 m
2
 manželů 

Ing. Vladimíra Kondělky a Heleny Kondělkové, bytem ………………………… 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 11 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 1473, k.ú. Havířov-město 
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922/24ZM/2018  

13:19 hod. 

11. Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 1473, k.ú. Havířov-město 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

  

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 922/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

   

záměr prodeje částí pozemku parc.č. 1473 o celkové výměře 40 m
2
, katastrální území  

Havířov-město, zastavěné stavbou čp. 290 , která je součástí pozemku parc.č. 1472, k.ú. 

Havířov-město ve vlastnictví Ing. Ctirada Flisníka, bytem ………………………… 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 12 - Záměr prodeje pozemku  parc.č. 3181, k.ú. Havířov-město pod stavbou garáže 

 

 

923/24ZM/2018  

13:19 hod. 

12. Záměr prodeje pozemku  parc.č. 3181, k.ú. Havířov-město pod stavbou 

garáže  
     

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 923/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje pozemku parc.č. 3181, k.ú. Havířov-město o výměře 21 m
2
 panu Miloslavu 

Adamovi, bytem …………………………, pod již postavenou stavbou garáže 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 13 - Prodej části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá 

 

 

924/24ZM/2018  

13:20 hod. 

13. Prodej části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

  

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 924/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodej části pozemku parc.č. 1714/5, nově dle geometrického plánu označenou jako parc.č. 

1714/198, orná půda, o výměře 224 m
2
, k.ú. Prostřední Suchá, manželům Zdeňku  
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a MUDr. Sylvě Tomečkovým, …………………………, za účelem rozšíření zahrady, za cenu 

dle znaleckého posudku ve výši 78.400,00 Kč (tj. 350,00 Kč/ m
2
) + 1.800,00 Kč za zpracování 

znaleckého posudku, celkem 80.200,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň                                                                                                              

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy 

 

                                                                                                               Z: vedoucí EO                                                                                                                                         

                                                                                                               T: 31. 5. 2018                                                                                                         

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 38, zdržel se 1, usnesení bylo přijato.  

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

od paní Aleny Krtilové 

 

 

925/24ZM/2018  

13:21 hod. 

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

od paní Aleny Krtilové 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

  

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 925/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e  

 

nabídku na odkoupení stavby pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc.č.  4056/24, o 

výměře 19 m
2
, k.ú. Havířov - město, od vlastníka paní Aleny Krtilové, 

………………………… která stavbu nabídla městu, vlastníkovi pozemku pod stavbou, ve 

smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 15 - Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím – ZŠ Gen. Svobody, 

Městské kulturní středisko Havířov a Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov  

 

 

926/24ZM/2018  

13:21 hod. 

15. Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím 

– ZŠ Gen. Svobody, Městské kulturní středisko Havířov a Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov  

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

  

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 926/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

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

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

 

1. technického zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce 15032 – Snižování 

spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody, Havířov–Šumbark v celkové účetní ceně 38.981.675,24 

Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres 

Karviná, Gen. Svobody 284/16, 736 01  Havířov-Šumbark, IČO: 48805513 

2. technické zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce 16022 – Rekonstrukce  

trafostanice TS KA 9103 v KDLJ v celkové účetní ceně 328.631,56 Kč příspěvkové 

organizaci Městské kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov-Město, 

IČO: 00317985  

3. technické zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce 16037 – Rekonstrukce  

trafostanice TS KA 9100 ve VÚH v celkové účetní ceně 950.106,72 Kč příspěvkové 

organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01  

Havířov-Podlesí, IČO: 00306754 
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4. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola  

Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, Gen. Svobody 284/16, 736 01  

Havířov-Šumbark, IČO: 48805513, ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

5. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní středisko  

Havířov, Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov-Město, IČO: 00317985, ve znění přílohy č. 2 

tohoto materiálu 

6. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních  

a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01  Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, 

ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

 

u k l á d á  

 

vyhotovit dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací Základní škola Havířov – 

Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, Městské kulturní středisko Havířov a Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, v souladu s tímto usnesením 

           

          Z: vedoucí OPS 

          T: 31.03.2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 16 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím MŠ Puškinova  

a ZŠ Gen. Svobody 

 

 

927/24ZM/2018  

13:22 hod. 

16. Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím MŠ Puškinova  

a ZŠ Gen. Svobody 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

  

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 
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Přijaté usnesení č. 927/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

darování movitých věcí příspěvkovým organizacím, a to:  

 

1. Mateřské škole Havířov-Město Puškinova 7a/908, 73601 Havířov – Město,  

A.S.Puškina 908/7a, IČO: 61988707, poplachový zabezpečovací a tísňový systém, inv.  

číslo 000000071330 v účetní hodnotě 26.835,00 Kč 

 

2. Základní škole Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, 736 01   

Havířov-Šumbark, Gen. Svobody 284/16, IČO: 48805513, 4 ks záchytného systému inv. 

číslo 000000072223, 000000072224, 000000072225, 000000072226 v celkové účetní 

hodnotě 191.273,76 Kč, pořízené v rámci investiční akce 15032 Snižování spotřeby energie 

ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovacích smluv 

 

          Z: vedoucí EO 

          T: 31.03.2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 17 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 6. – 18.  

 

 

928/24ZM/2018  

13:23 hod. 

17. Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 6. – 18.  

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Vachtarčík. 

 

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

Hezké odpoledne všem přítomným. K tomuto bodu FV doporučuje zastupitelstvu města 

Havířova vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 17, 18, schválit rozpočtová opatření č. 6-16 a 

na jejich základě schválit nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2018  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji vám, další nikdo do rozpravy přihlášen není, končím rozpravu a budeme hlasovat o 

návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 928/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

  

rozpočtová opatření č. 17. a 18., dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 6. – 16., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 6. – 18. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města  

    Havířova na rok 2018: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 088 032,69 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 051 641,00 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 26 322,73 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 2 450,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 1 007 618,96 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 269 475,01 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 962 541,91 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 1 027,73 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 22 372,00 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 476 358,24 tis. Kč 

 

odbor organizační 256 132,89 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 7 321,14 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 291 130,00 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 86 977,00 tis. Kč 

 

ekonomický odbor 794 951,26 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 26 271,65 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 306 933,10 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 953,00 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 910,00 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 908,00 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 070,00 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 060,00 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 450,00 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 090,00 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 1 946,00 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 1 003,18 tis. Kč 
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MŠ Petřvaldská 2 690,00 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 000,00 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 089,00 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 935,00 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 0,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 872,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 854,29 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 905,00 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 1 010,00 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 700,00 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 3 886,00 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 3 395,12 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 456,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 3 822,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 3 855,54 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 668,00 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 3 289,27 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 2 792,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 3 895,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 3 612,00 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 3 461,00 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 5 721,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 867,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 924,00 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 2 714,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 052,00 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 3 933,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času Havířov 2 857,00 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 27 000,00 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 23 170,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 39 227,70 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
9 449,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 44 831,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 35 310,00 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 44 300,00 tis. Kč 

    III. Financování celkem +181 442,32 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +286 442,32 tis. Kč 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 18 - Participativní rozpočet města Havířova 
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929/24ZM/2018  

13:28 hod. 

18. Participativní rozpočet města Havířova 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Ing. Heczko. 

 

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

Dobrý den paní primátorko, vážení zastupitelé, vážení hosté. Já si myslím, že tento materiál je 

jednak potřebný pro město, z důvodu toho, že umožňujeme občanům města zapojit se do, 

aktivně se zapojit, do diskuse do návrhu pro rozpočet vždycky na příští rok. na druhé straně je 

to ale určitým způsobem takové šidítko, protože nikdy občané nebudou rozhodovat o celém 

rozpočtu. Dnešní rozpočet je cirka 1,3 mld. Kč, čili a samozřejmě nemůžeme nechat vyjadřovat 

se občany k těm mandatorním výdajům a podobně. Chtěl jsem ale z tohoto důvodu říci, že bude 

velice záležet, kolik finančních prostředků těm občanům dáme k dispozici. Podle toho výčtu, 

který je obsažen v důvodové zprávě, tak se to pohybuje od 200 tis. do 30 mil. Kč. Těch 30 mil 

je to Brno. Je to v podstatě druhé největší město v republice, čili má i podstatně větší rozpočet. 

Jestli už vedení města uvažovalo, chci se zeptat, jestli už uvažovalo o nějakém objemu a 

pravděpodobně to bude směřováno do těch investičních akcí nebo oprav, nebo to co občany 

tíží, opravy chodníků, komunikací, interier města a podobně. Čili jestli už je dneska nějaký 

záměr, v jaké výši asi ti občané mohou rozhodovat a pak má to i s sebou jednu negativní věc 

taky, že se počítá s tím, že celou tu administrativu bude muset zajišťovat další pracovník na 

magistrátu, který dneska není ve stavu, čili najde k navýšení počtu zaměstnanců. Zda ten efekt, 

který by to mělo přinést, vyváží právě potřebu toho jednoho pracovního místa, nevím. Ale jestli 

mi můžete dneska odpovědět alespoň obecně, s jakou částkou se počítá. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já vám děkuji, já dám prostor panu náměstku Bělicovi ještě před panem Vachtarčíkem, aby 

stručně odpověděl. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Dobrý den vážená paní primátorko, dámy a pánové. Ten objem finanční, o kterém dneska 

uvažujeme je někde kolem 5 mil. Kč za rok a vycházíme ze zkušeností podobně velikých měst 

v rámci ČR. Takže část určená pro participativní rozpočet by měla  být dostatečně velká na to, 

aby byla motivační pro jednotlivé městské části na druhou stranu ty městské části musí mít i 

jakýsi vliv na to, aby potom ta částka byla do té dané lokality směrována. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Vachtarčík. 

 

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

Ještě jednou dobré odpoledne, já bych se přidal k panu zastupiteli Heczkovi, jenom bych 

zmínil, že na FV proběhla diskuse v podstatě se stejnými tématy a dotazy, které teď tady 

zazněly, po této diskusi stanovisko FV je následující. FV doporučuje Zastupitelstvu města 

Havířova schválit zavedení participativního rozpočtu města Havířov s tím, že od září 2018 

proběhne pilotní zavedení participativního rozpočtu.  
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji vám, takže nikdo další se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat  

o návrhu usnesení. 

  

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 929/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

zavedení participativního rozpočtu města Havířova  

 

Z: vedoucí EO 

                                                                                                                      T: únor 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 38, zdržel se 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 19 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury 

 

 

930/24ZM/2018  

13:28 hod. 

19. Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury 

 

  

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

  

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            34 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              4 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 
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Přijaté usnesení č. 930/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e 

 

I. zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury na rok 2018, a to formou  

zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím na dofinancování odměňování 

v ostatních osobních nákladech dle novely nařízení vlády č. 567/2006 Sb., a v prostředcích 

na platy dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., včetně zákonných odvodů takto: 

 

1. Základní škole Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČO: 61988723  

ve výši 5 400 Kč 

2. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace,  

IČO: 48805289 ve výši 4 100 Kč 

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

ve výši 3 000 Kč 

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

ve výši 2 000 Kč 

5. Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO: 70958165 ve výši 4 700 Kč 

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

IČO: 61988600 ve výši 14 700 Kč 

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

IČO: 62331248 ve výši 26 200 Kč 

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

ve výši 16 000 Kč 

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

organizace, IČO: 70958114 ve výši 17 900 Kč 

10. Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace,  

IČO: 70958131 ve výši 81 400 Kč 

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

IČO:  48805271 ve výši 67 900 Kč 

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

IČO: 70958149 ve výši 7 900 Kč 

13. Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230  

ve výši 5 800 Kč  

14. Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 ve výši 6 800 Kč 

15. Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková  

organizace, IČO: 70958289 ve výši 4 500 Kč 

16. Mateřské škole Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561ve výši 1 400 Kč 

17. Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace,  

IČO: 70958220 ve výši 3 200 Kč 

18. Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634 ve výši 2 600 Kč 

19. Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701 ve výši 5 800 Kč 

20. Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 ve výši 4 000 Kč 

21. Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace,  

IČO: 61988588 ve výši 7 000 Kč 

22. Mateřské škole Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace,  

IČO: 70958297 ve výši 2 300 Kč 

23. Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570 ve výši 9 100 Kč 
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24. Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČO: 70958246  

ve výši 2 900 Kč 

25. Mateřské škole Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707 ve výši 1 200 Kč 

26. Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715 ve výši 4 000 Kč 

27. Mateřské škole Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710 ve výši 2 000 Kč 

28. Mateřské škole Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace,  

IČO: 70958254 ve výši 1 300 Kč 

29. Mateřské škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace,  

IČO: 70958262 ve výši 2 400 Kč 

30. Mateřské škole Havířov-Město U Stromovky 60, IČO: 65890698 ve výši 1 000 Kč 

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

IČO: 70958203 ve výši 3 500 Kč 

32. ASTERIX - středisku volného času Havířov, příspěvková organizace,  

IČO:  75085747 ve výši 52 300 Kč 

 

II. zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury na rok 2018,  

a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace na dofinancování kroužků 

 

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

IČO: 70958149 ve výši 16 700 Kč 

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2018 výše uvedené 

usnesení 

        Z: zástupce vedoucího OŠK 

         T: duben 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 34, nehlasoval 4, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 20 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové části OJ 10 

„Ostatní dotace a dary“ v roce 2018 sportovním a mimosportovním subjektům  

 

 

931/24ZM/2018  

13:34 hod. 

20. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové části  

OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ v roce 2018 sportovním a 

mimosportovním subjektům  

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

bere na vědomí  

 

1. žádost pobočného spolku Junák - český skaut, středisko Havířov, z. s., IČO 18055958,  
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o návratnou finanční výpomoc na projekt "Noční setkání bez hranic!" v rámci evropského 

operačního programu "INTERREG V-A Česká republika - Polsko" dle přílohy č. 9 

 

2. informativní zprávu o vyúčtování dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10  

„Ostatní dotace a dary“, rozpočtu statutárního města Havířova za rok 2017 dle přílohy č.15 

 

neschvaluje  

 

návratnou finanční výpomoc ve výši 276 126 Kč pobočnému spolku Junák  - český skaut, 

středisko Havířov, z. s., IČO 18055958, na projekt "Noční setkání bez hranic!" v rámci 

evropského operačního programu "INTERREG V-A Česká republika - Polsko", dle přílohy č. 9 

 

schvaluje  

 

1. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, vyhotovený v souladu s platnou  

legislativou, dle přílohy č. 14 s tím, že příjemcům dotace zařazeným do sítě krajských 

registrovaných služeb v sociální oblasti bude veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

doplněna o deklaraci vyjadřující připojení se statutárního města Havířova k vyrovnávací 

platbě formou přistoupení ke krajskému pověření ve Smlouvě o závazku veřejné služby 

a platbě za jeho výkon uzavřené mezi poskytovateli sociálních služeb a příslušným krajem 

 

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

v roce 2018: 

I. z mimosportovní sféry v celkové výši   10 119 200 Kč, a to takto: 

sociální oblast - činnost registrovaných sociálních služeb   2 767 400 Kč,  

dle přílohy č. 1A 

sociální oblast - projekty a činnost na podporu aktivit  

souvisejících se sociální oblastí                            956 800 Kč,  

dle přílohy č. 1B                              

kulturní oblast         2 110 000 Kč,  

dle přílohy č. 2 

školská oblast         3 140 000 Kč,  

dle přílohy č. 3A,B 

oblast partnerských vztahů            80 000 Kč,  

dle přílohy č. 4 

oblast prevence kriminality a protidrogové prevence  

a bezpečnosti v silničním provozu          200 000 Kč,  

dle přílohy č. 5 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví - podpora integrovaného  

záchranného systému                600 000 Kč,  

dle přílohy č. 6A 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví - zdravotnictví       175 000 Kč,  

dle přílohy č. 6B 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví - životní prostředí                90 000 Kč,  

dle přílohy č. 6C 

ostatní oblast (nezařazené žádosti)         0 Kč,  

dle přílohy č. 8  

II. ze sportovní sféry v celkové výši    27 096 800 Kč  

dle přílohy č. 7A, B, C 
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3. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru uvedeném v příloze  

č. 14 s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši dle bodu 2. části usnesení 

schvaluje tohoto materiálu 

 

pověřuje  

 

1. zástupce vedoucího odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí  

dotace, a to v případě poskytnutí dotace do 400 000 Kč (včetně) v jednotlivých případech 

 

2. náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí  

dotace,  a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč v jednotlivých případech 

 

Z: zástupce vedoucího  

OŠK 

T: květen 2018 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu.  S technickou poznámkou paní náměstkyně Zedníková. 

 

Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátora pro sociální rozvoj (ČSSD) 

Dobrý den, já mám takovou novou informaci a vzhledem k tomu, že to je nová skutečnost 

kterou přijal odbor školství v pátek, dostali jsme písemnou zprávu od vedoucího Junáka, pana 

Víteka, jejich organizace požádala o dotaci na přeshraniční spolupráci a na projet noční setkání 

bez hranic. Dostali informaci, že regionální sdružení projekt zamítlo, to znamená, že v tomto 

bodě a v dotacích oblast partnerských vztahů, musíme udělat úpravu, tam bude mínus 20 tis. a 

dále bod č. 9 – žádost o návratnou finanční výpomoc celé vypustíme a tím pádem se změní i 

usnesení. V celkové částce v prvním řádku z mimosportovní sféry v celkové výši bude místo 

výše 10 119 200 částka 10 099 200. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, ten návrh už mají zapisovatelky. Já dám prostor panu Vachtarčíkovi. 

 

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

K tomuto bodu FV bere na vědomí návrh poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova 

z výdajové části OJ10 – ostatní dotace a dary v roce 2018 sportovním a mimo sportovním 

subjektům a doporučuje ZMH schválit poskytnutí dotací dle důvodové zprávy a příloh.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji vám, pan náměstek Bělica 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové, já bych chtěl ohlásit že jsem ve vztahu 

projednávanému bodu.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji vám, pan zastupitel Ptáček 
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Mgr. Tomáš PTÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobrý den vedení města, paní primátorko, paní náměstkyně, páni náměstci, pane tajemníku, 

kolegyně, kolegové, vážení občané a hosté. Já bych chtěl v prvé řadě poděkovat členům všech 

komisí, kteří se podíleli na rozdělení dotací a děkuji jim za to, že to je podle mého v celku 

perfektně udělané, každopádně já bych tady měl spíš myšlenku na pouvažování a to je zdali by 

nešlo zvážit snožení příspěvku, takhle, při návrhu rozpočtu pro rok 2019 snožit příspěvek 

SSRZ o 2 mil. které jsou v tuto chvíli blokovány pro pokrytí nájmu hokejového klubu a 

případně vstoupit do jednání a nějakým způsobem to rozdělit, ať už pro HC Havířov 2010 

zapsaný spolek nebo pro s.r.o. což jsou muži. Aby to šlo přímo pro ně. To znamená, vůbec by 

mi nedělalo problém v celkové výši navýšit rozpočet v rámci dotací pro HC nebo pro oba HC 

subjekty o ty 2 mil. jenom přesun ze SSRZ do dotací. Nic víc.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji vám, pan náměstek Bělica odpoví. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Dobrý den, ještě jednou. Pane zastupiteli, momentálně se pracuje na nastavení nového 

smluvního vztahu mezi SSRZ a HC a já předpokládám, že celá tahle ta problematika bude 

v rámci tohle toho smluvního vztahu vyřešena od příštího roku by již tento problém mohl být 

řešen v rámci dotací a v rámci nového smluvního vztahu mezi HC a SSRZ. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, paní zastupitelka Kožmínová. 

 

Mgr. Ivana KOŽMÍNOVÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den paní primátorko, kolegyně, kolegové, chci oznámit, že se tento návrh týká i 

sportovního klubu v kterém se účastním.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Dobře, děkuji. Nikdo další se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o 

návrhu paní náměstkyně Zedníkové o doplnění. 

  

Hlasování o úpravě usnesení: 
Pro:                            36 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 36, zdrželi se 2, tento návrh byl schválen. A nyní se bude hlasovat o usnesení bodu č. 20 

s těmi … v celku, tto už bylo celé schválené i s tím návrhem?? Aha tak to bylo celé schválené. 

A můžeme přejít k bodu 21. S technickou poznámkou pan Heczko 

 

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

Paní primátorko já to nechci zdržovat, ale já se chci vrátit k tomu předchozímu bodu, protože 

jste naznačila, že v prvním hlasování hlasujeme o navržených změnách, které navrhla paní 

náměstkyně Zedníková, čili my jsme hlasovali pro tyto změny. Ale teď se mělo hlasovat o 

celém návrhu, včetně těch úprav.  
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Pane inženýre, já jsem to proto i začala, protože vždycky se hlasuje o nějakých doplněních 
nebo o změnách a tam zapisovatelky na mě mávaly, že to je celé. Já bych se vrátila k hlasování, 
ať je to podle JŘ takže znovu budeme hlasovat u bodu č. 20 o návrhu paní náměstkyně 
Zedníkové. Ještě pan zastupitel Ptáček 
 
Mgr. Tomáš PTÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 
Dobrý den já si dovolím teda k tomu bodu. Nejdřív revokujme to co jsme před chvilkou přijali, 
pak udělejme to hlasování jak bylo navrženo ty změny a potom celkový balíček. To co 
navrhovala paní náměstkyně už jsme odhlasovali.  
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Já tady vedu hlasování, my jsme odhlasovali návrh pozměňující paní Zedníkové. I když mi pak 
zapisovatelky řekly, že jsme hlasovali o všem, ale my jsme podle mě hlasovali o těch změnách, 
tak jak já jsem měla na mysli, jak to má správně být. Takže teď bychom hlasovali o tom 
celkovém návrhu usnesení i s těmi změnami, jak jsem si tady odhlasovali. Dobře děkuji. Takže 
budeme hlasovat o návrhu usnesení se změnami, které jsme si odhlasovali. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            31 
Proti:                        0 
Zdržel se:                 7 
Nehlasoval:              0 
Omluveni:   5    
Přítomno celkem 38 členů 
 
Přijaté usnesení č. 931/24ZM/2018:  

 
Zastupitelstvo města Havířova  
 
bere na vědomí  
 
1. žádost pobočného spolku Junák - český skaut, středisko Havířov, z. s., IČO 18055958,  

o návratnou finanční výpomoc na projekt "Noční setkání bez hranic!" v rámci evropského 
operačního programu "INTERREG V-A Česká republika - Polsko" dle přílohy č. 9 

2. informativní zprávu o vyúčtování dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10  
„Ostatní dotace a dary“, rozpočtu statutárního města Havířova za rok 2017 dle přílohy č.15 

 
neschvaluje  
 
návratnou finanční výpomoc ve výši 276 126 Kč pobočnému spolku Junák  - český skaut, 
středisko Havířov, z. s., IČO 18055958, na projekt "Noční setkání bez hranic!" v rámci 
evropského operačního programu "INTERREG V-A Česká republika - Polsko", dle přílohy č. 9 
 
schvaluje  
 
1. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, vyhotovený v souladu s platnou  

legislativou, dle přílohy č. 14 s tím, že příjemcům dotace zařazeným do sítě krajských 
registrovaných služeb v sociální oblasti bude veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
doplněna o deklaraci vyjadřující připojení se statutárního města Havířova k vyrovnávací 
platbě formou přistoupení ke krajskému pověření ve Smlouvě o závazku veřejné služby 
a platbě za jeho výkon uzavřené mezi poskytovateli sociálních služeb a příslušným krajem 
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2. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova  
v roce 2018: 
I. z mimosportovní sféry v celkové výši   10 099 200 Kč, a to takto: 

sociální oblast - činnost registrovaných sociálních služeb   2 767 400 Kč,  
dle přílohy č. 1A 
sociální oblast - projekty a činnost na podporu aktivit  
souvisejících se sociální oblastí                            956 800 Kč,  
dle přílohy č. 1B                              
kulturní oblast         2 110 000 Kč,  
dle přílohy č. 2 
školská oblast         3 140 000 Kč,  
dle přílohy č. 3A,B 
oblast partnerských vztahů            60 000 Kč,  
dle přílohy č. 4 
oblast prevence kriminality a protidrogové prevence  
a bezpečnosti v silničním provozu          200 000 Kč,  
dle přílohy č. 5 
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví - podpora integrovaného  
záchranného systému                600 000 Kč,  
dle přílohy č. 6A 
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví - zdravotnictví       175 000 Kč,  
dle přílohy č. 6B 
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví - životní prostředí                90 000 Kč,  
dle přílohy č. 6C 
ostatní oblast (nezařazené žádosti)         0 Kč,  
dle přílohy č. 8  

II. ze sportovní sféry v celkové výši    27 096 800 Kč  
dle přílohy č. 7A, B, C 

 
3. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru uvedeném v příloze  

č. 14 s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši dle bodu 2. části usnesení 
schvaluje tohoto materiálu 

 
pověřuje  
 
1. zástupce vedoucího odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí  

dotace, a to v případě poskytnutí dotace do 400 000 Kč (včetně) v jednotlivých případech 
 
2. náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí  

dotace,  a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč v jednotlivých případech 
 

Z: zástupce vedoucího  
OŠK 

T: květen 2018 
 

 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Pro 31, zdrželo se 7, usnesení bylo přijato.  
Bod č. 21 - Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit  

statutárního města Havířova na období 2014-2017, prodloužen do roku 2019   
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932/24ZM/2018  

13:39 hod. 

21. Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit  

statutárního města Havířova na období 2014-2017, prodloužen do roku 

2019    

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

  

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 932/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města 

Havířova na období 2014-2017, prodloužen do roku 2019 dle přílohy č. 1 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 22 - Zvýšení prokazatelné ztráty z provozu Městské hromadné dopravy  

Havířov v r. 2018 
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933/24ZM/2018  

13:46 hod. 

22. Zvýšení prokazatelné ztráty z provozu Městské hromadné dopravy  

Havířov v r. 2018 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Ptáček 

 

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

Ještě jednou dobrý den, paní primátorko, vážené vedení, kolegyně, kolegové, vážení hosté. Já si 

dovolím navrhnout usnesení v tomto znění. Zastupitelstvo města Havířova odkládá projednání 

bodu č. 22 programu 24. Zasedání a požaduje doplnění důvodové zprávy srozumitelným 

výpočtem navýšení o částku 1 068 523 Kč v souvislosti se zvýšením spotřební daně na 

pohonnou hmotu CNG. Důvod je velmi jednoduchý, tam je nějaký přepočet, kde dochází 

k nějakému vztahu mezi ceno za MWh CNG a ceny za kg. CNG a já se přiznám, nerozklíčoval 

jsem to. Nerozumím tomu, takže kdyby mi to byl někdo z kolegů, kolegyň vysvětlit, jakým 

vzorcem se k té částce došlo, nemám s tím problém. Ale nebyl jsem to schopen rozklíčovat. 

Děkuji.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já vám děkuji, já bych se zeptala paní Czechové, jestli by nám mohla k tomu stručně, jestli jde 

to tady panu Ptáčkovi říct.  

 

Naďa CZECHOVÁ, referent odboru komunálních služeb 

Dobrý den já bych jenom velice stručně v této chvíli k poznámce, která tady zazněla. Ten 

přepočet je standardně přes převodní jednotky, my jsme kontrolovali výpočet dopravce. Takže 

pokud vycházíme z předpokladu, že jeden kg CNG je zhruba 1,4 m
3 

čili následným 

matematickým výpočtem jsme přepočetli spotřebu v návaznosti na zvýšení spotřební daně. Ale 

pokud takový požadavek je, tak samozřejmě není žádný problém, abychom takový výpočet 

dodali tak, aby ho každý měl v ruce.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji vám. Takže nyní budeme… ještě se do rozpravy hlásí pan náměstek Šlachta. 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Vážené dámy a pánové, dobrý den. Nechci se vracet, nechci dělat ČSAD žádného advokáta, ale 

to ČSAD je pořád nějak solí v očích, tak je tam třeba si přečíst, že je to z důvodu legislativních 

změn to navýšení a pak je tady taky v důvodové zprávě napsáno, že případný přeplatek na 

těchto položkách bude vrácen na účet města. S tím, že konec dubna bude hotový průzkum 

dopravní obslužnosti města Havířova a pak to bude už na vás, na nás, abychom rozhodli, jakým 

způsobem budeme postupovat v dopravní obslužnosti a v jeho ceně.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, ještě pan zastupitel Ptáček.  
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Mgr. Tomáš PTÁČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Děkuji paní Czechové, já teda ale osobně bych, nebo takhle. Pane náměstku, to nebylo jakoby 

k celkovému tomu, k té důvodové, já jenom bych chtěl potřeboval ten vzorec, podle kterého se 

mám zorientovat v těch číslech, jo? To znamená, jak říkala paní Czechová, že tam jsou kg/m
3
 

atd. pro mě MWh je energie, kg je hmotnost, potřeboval bych to dát do jakýchsi souvislostí. Já 

se omlouvám, fyziku jsem nestudoval. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, ještě pan náměstek Šlachta.  

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Pane řediteli, já jenom že bychom to, nechci abychom to odkládali kvůli takové věci, to 

znamená, věřím a vím, že výpočet dotanete, kde ho teda zřejmě pochopíte, tak nemyslím, že 

bychom kvůli toho měli odkládat celý materiál. Neůtočím, opravdu si to myslím, že všem 

zastupitelům bude dodán tento přepočet, který byl proveden, aby to měli všichni, aby si to 

všichni osvětlili. A pak se tedy zjistí, především věřím tomu, že ten přepočet je tady správný, 

tak nevím proč bychom to odkládali.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Martinek.  

 

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

Pěkné odpoledne všem, já si myslím, že my schvalujeme nějaký rámec, té prokazatelné ztráty a 

pokud by se ukázalo, že nějaký výpočet je špatný nebo nesprávný, tak si myslím že máme 

pořád prostor prostě ho korigovat. Takže, pokud to dneska schválíme, tak a ukázalo by se 

zpětně, že výpočet nebyl správný, tak máme možnost to korigovat.  

  

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Ptáček.  

 

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

Ještě jednou dobrý den, já nezpochybňuji že to je špatně, a podobně, ale prostě přišel materiál 

já se mám nějak rozhodnout, je to z oblasti, ve které nejsem úplně kovaný, tak jsem si to 

potřeboval dát do nějakých souvislostí. To není nic si myslím irelevantního, to znamená děkuji 

za vysvětlení, děkuji, že ho dostanu, ale na svém návrhu musím teda trvat.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Dobře, pan zastupitel Heczko.  

 

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

Paní primátorko, já bych chtěl reagovat na vystoupení pana Martinka. Já si myslím, že 

materiály, které jsou do zastupitelstva musí být přesné, musí být pravdivé, nesmí tam být žádné 

pochybnosti a to co říkal, že se kdykoliv k tomu můžeme vrátit a napravit to, to je sice pěkné, 

ale ten materiál nás nemůže uvádět do omylu. Teď bychom hlasovali o špatném materiálů a za 

měsíc nebo na dalším zastupitelstvu bychom to museli změnit. A ještě, kdyby to bylo rámcové 

navýšení, tak by to nebylo tak přesně vypočteno na halíře, protože tam by se řeklo, tak rámcově 

to navyšujeme o 5 mil. Kč a pak se  provede na konci roku vyúčtování a to je rámcové 

navýšení. Já si myslím ,že materiály do zastupitelstva musí být přesné, konkrétní a ne, aby se za 

dva měsíce nebo za půl roku muselo měnit, že tam byla nějaká chyba. A navíc, pan Ptáček 

navrhnul odložení, čili hlasujme o tom, jestli se to odloží nebo jestli ti ostatní zastupitelé se 

spokojí, že tam jsou možná správná čísla, možná nesprávná, uvidíme.    
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, pane zastupiteli, já si nemyslím že by ty materiály v zastupitelstvu byly nepravdivé, to 

určitě ne. i paní Czechová tady potvrdila, že jsou to složité vzorce, přepočty, kterým určitě to 

netahají někde z rukávu, ta čísla. Ale dobře, nikdo další se do rozpravy nehlásí, končím 

rozpravu a budeme hlasovat nejdříve o návrhu pana zastupitele ptáčka, který navrhuje odložit 

materiál. 

  

Hlasování o návrhu Mgr. Ptáčka: 
Pro:                            17 

Proti:                          11 

Zdržel se:                 8 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 17, proti 11, zdrželo se 8, nehlasovali 2, tento návrh nebyl podpořen. A nyní se vrátíme 

k původnímu návrhu usnesení k bodu č. 22. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            22 

Proti:                        2 

Zdržel se:                 13 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 933/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8, § 2292 pol. 5193 o 4 558 000 Kč pro financování 

zvýšené ztráty z provozu Městské hromadné dopravy Havířov v r. 2018 

 

u k l á d á 

 

navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8 o 4 558 000 Kč zapracovat do rozpočtových úprav 

                   

Z: vedoucí EO 

                    T: 04/2018  

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 22, proti 2, zdrželi se 13, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 23 - Uzavření smlouvy o spolupráci s obcí Horní Suchá o ukládání odpadů na skládku 

Depos 
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934/24ZM/2018  

13:54 hod. 

23. Uzavření smlouvy o spolupráci s obcí Horní Suchá o ukládání odpadů  

na skládku Depos 

  
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní zastupitelka Želinská.  

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dobrý den občané, zastupitelé a vedení města. Já jsem dostala odpovědi na mé interpelace, za 

což vám děkuji. Ale tady k tomu bodu se musím trošku vyjádřit. Původně můj dotaz byl, proč 

jsem nebyli seznámeni s tímto dopisem, zastupitelstvo bylo v listopadu, dopis přišel v září. 

Bylo mi odpovězeno teda, že se smlouva teda dávala dohromady, která se schválila 14.2.radou 

a dneska jde do zastupitelstva na schválení. Od 27.9.do 27.11. jsou dva měsíce. Já si myslím, že 

dva měsíce je dost času na to, aby teda vedení města nebo rada nebo kdo to schvaluje, připravili 

materiál do zastupitelstva. Jedná se mi o to, že od 1.12. celé tři měsíce ten odpad už mohl být 

vozený na Horní Suchou. Nevím která organizace tedy brala náš odpad. Tuším, že to byly 

Bartovice. Ale to už je vedlejší, já bych chtěla konkrétně, přesně vyjádření, kolik tun odpadu 

jsme odvezli mimo Horní Suchou za tyto tři měsíce. Prosinec, Leden a Únor. Protože jak víte, 

tak jsem přišli o 25 Kč/t za ty tři měsíce, takže bych chtěla přesně, konkrétně, kolik tun odpadu 

odešlo mimo Horní Sucho. Za 3 měsíce.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Dobře, paní zastupitelko, děkuji, vy jste mě předběhla v přihlášení, já jsem chtěla reagovat na 

to vaše vystoupení minulý měsíc. Vy jste nevystupovala v listopadu na zastupitelstvu, ale na 

minulém zasedání, kde jste řekla, že jste potkala jednoho pána v Horní Suché, který vás potkal 

a dal vám, ukazoval vám dopis, který byl adresován zastupitelům, a že jsme vám to chtěli 

zatajit, tento dopis.  

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

To jsem neřekla. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

No takto to bylo řečeno. Kdybych potkala já v Horní Suché někoho, ještě bych to brala, protože 

mě potká někdo, protože jsem rodačka z Horní Suché a bylo by to asi pravděpodobnější, že 

někdo vytáhne z kapsy nějaký dopis. To je jedno. Ale určitě jsme vám nechtěli nic zatajovat, 

proto bylo i na uložišti zavedena složka „adresováno ZMH“ kde bude veškerá korespondence 

vám tam předávána a ukládána, aby jste si to mohli přečíst včas. Nicméně OKS dostal tento 

dopis po těch peripetiích, kdy to jde z úřadu na začátku prosince, pak bylo předáno na OPS na 

dopracování smlouvy, kterou tady nicméně máme dneska schválit a určitě nikdo nechtěl 

zatajovat tady toto. Já jsem hned na druhý den po ZMH volala panu starostovi z Horní Suché, 

co to je za akce. Kdyby bylo opravdu něco, tak úplně urgentního, že by to už chtěli mít na stole 

v Horné Suché, tak by mi pan starosta hned zavolal. Scházíme se na různých schůzích, pan 

náměstek Šlachta na SMOKu, já při různých jiných příležitostech, takže určitě to není tak, že 

bychom chtěli něco zatajovat a brzdit, jak jste mi to tady řekla na minulém zastupitelstvu. 

Nicméně, teď už se nestane to, že by vám korespondence nepřišla do rukou, ale na uložišti 

budete mít vždycky dopisy v té složce „adresováno ZMH“ což nikdy nebylo takto vedeno. A 
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ještě bych těm přesným tunám, to vám teď neřeknu, ale pan náměstek Šlachta vám možná ještě 

řekne přesnější informace.   

 

Janina ŽELINSKÁ, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Mi to stačí písemně do příštího zastupitelstva, ale chtěla bych vědět kolik to bylo tun a jaká 

částka vlastně se toho týkala.  

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Já ještě jednou, jestli můžu vám odpovědět. Dobrý den. Vůbec žádné tuny nebo respektive, 

tuny se odvezly, ale žádné tuny a o žádných 25 Kč jsme nepřišli. Já tady strašně prosím paní 

Kochovou, protože minule nevystoupila, aby vysvětlila paní Želinské, jak dlouho jsme tuto 

smlouvu dávali dohromady a protože ten pán, kterého jste potkala náhodně, jak jste šla 

v Suché, tak ten měl s tím problémy, neměl to legislativně dopracováno, tak se to dopracovalo. 

Je tomu tak, já nevím 14 dnů. Takže žádnou tunu, žádných 25 Kč jsme nepřišli. Jednoduše jsme 

pracovali celý odbor právní, já k tomu, atd. pracovali na smlouvě tak, aby byla celkem čistá. A 

já teď žádám paní Kochovou, aby vysvětlila jak to bylo.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, paní doktorko, prosím Vás můžete k mikrofonu? 

 

JUDr. Bohuslava KOCHOVÁ, vedoucí odboru právních služeb  

Dobrý den vážení zastupitelé, smlouva z Horní Suché na dotaci na odpad přišla od paní 

sekretářky pana starosty někdy koncem prosince, zastupitelstvo Horní Suché schválilo tuším 

20.12. smlouvu. My jsem měli zasedání zastupitelstva těsně kolem tohoto data, takže na 

prosincové zasedání smlouva nemohla jít a neměli jsme ani k dispozici usnesení zastupitelstva 

Horní Suché, v jaké podobě smlouvu schválilo. Nic méně začátkem ledna vyplula napovrch 

povinnost odvodu DPH, kdy obec Horní Suchá si byla vědoma, že problém není dořešen, byly 

rozdílné názory, jak tento problém vyřešit, kompromisní řešení se našlo tuším koncem ledna a 

podle toho je také udělán návrh smlouvy. Když tedy smlouva byla na RMH schválená, tak 

teprve po té přišlo z obce Horní Suchá, že ještě by chtěli trošku jinak upravit to DPH, ale 

nejsem pro, abychom to opravovali. Takže, vlastně do teďka se jedná o velký problém, 

relativně velký problém s DPH.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji vám, paní doktorko. Nikdo další se do rozpravy nehlásí, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

  

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 
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Přijaté usnesení č. 934/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e      

 

uzavření smlouvy o spolupráci s obcí Horní Suchá, IČ: 00575917, o ukládání odpadu na 

skládku v katastru obce Horní Suchá, s finančním příspěvkem do rozpočtu města Havířov ve 

výši 30,25 Kč vč. 21% DPH za každou tunu uloženého odpadu, ve znění dle přílohy č. 2 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města Havířova podpisem smlouvy o spolupráci s obcí Horní Suchá  

 

Z: vedoucí OKS 

                                          T: 03/2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 24 - Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí základní organizaci Českého svazu 

včelařů, z.s., Havířov 

 

 

935/24ZM/2018  

13:55 hod. 

24. Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí základní organizaci 

 Českého svazu včelařů, z.s., Havířov 

  

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

  

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 
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Přijaté usnesení č. 935/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s.,  Havířov,  

IČO:  63 73 02 35,  ve výši 88 000 Kč na podporu  včelařství 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

p o v ě ř u j e 

 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru 

životního prostředí 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 25 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2018  

 

 

936/24ZM/2018  

14:14 hod. 

25. Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2018  

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Heczko. 

 

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

Paní primátorko, já si myslím že po dvou měsících, kdy jsme schvalovali rozpočet, to znamená 

na zastupitelstvu v září, již dneska omezujeme některé investice, které tam v tom byly uvedeny, 

nebo se kterými se počítalo, si myslím, že je moc krátká doba a myslím si, že při tvorbě 

rozpočtu na letošní rok se mohlo s těmito eventualitami nebo já nevím, jaké to byly eventuality, 

které vedly k tomu snížení, možná, že mi to páni námětkové dneska vysvětlí tady. Hlavně se 

jedná o to, že se snižuje výdaje u dvou, nazval bych to vlajkových lodí, investic pro letošní rok 

a příští rok, a to je přednádražní prostor a rekonstrukce ZŠ Mánesova. Konkrétně u přednádraží 

se snižuje původně počítaný výdaj 32,5 mil. Kč o 21 mil. Kč a zůstává tam pouze 11,5 mil. Kč 

a u rekonstrukce ZŠ Mánesova z původně počítané částky 15 mil. Kč se snižuje o 12,5 mil. Kč 

na 2,5 mil. Kč.  třetí ještě ta úprava se týká i větrání kinosálu KDLJ, kdy původně mělo být 

investováno 4,2 mil. Kč a je to sníženo o 3,9 mil. takže zůstává tam 300 tis. Kč. Já si pamatuju 

na minulém zastupitelstvu pan náměstek Bělica, myslím, že to bylo během interpelací 

odpovídal panu Gongolovi právě k tomu přednádraží a rekonstrukci vlakového nádraží, kdy 

říkal, že všechno je na dobré cestě, že jednal na SŽDC a že je podepsáno nějaké memorandum, 

ale právě  z toho důvodu bych si myslel, že by mělo dojít i k té rekonstrukci přednádraží v tom 

rozsahu, jak se počítalo v rámci rozpočtu. Možná, že mi vysvětlíte nebo sdělíte, proč se muselo 

k tomu přistoupit. Obdobně tak i u ZŠ Mánesová, kdy původně jsme chtěli při schvalování 

rozpočtu navrhnout navýšení této částky, dokonce si myslím nebo jsem byl informován, že 
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v rozvojové komisi takový návrh padnul, že místo těch 15 mil. Kč navýšit na 50 mil. ale dneska 

se dozvídáme, že to snížíme o 12,5 mil. Kč. no a pak taková poznámka ještě. On ten materiál 

by se neměl nazývat, že to je rozšíření realizace investičních prostředků. Správně by se to mělo 

nazývat rozšíření a omezení nebo snížení rozpočtu na investiční akce.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji vám, já dám prostor panu náměstku Šlachtovi.  

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Tak spíš než snížení, i když absolutně ano, ale je to předpoklad pro investování v letošním roce. 

Co se týče přednádražního prostoru, tak máme problémy se sítěmi, které tam jsou a víme, že to 

proinvestování bude zhruba v takové výši. Další takovou věc, jak to teď má m říct. nejezdíme 

do Rybnika, ale jezdíme po celé republice a sháníme peníze. Takže věřím, že ty peníze budou. 

Taktéž to bude se škola Mánesova, kdy začátkem, jak dokončíme stavební, tak osekáme jenom 

náletové dřeviny, zbouráme na to máme peníze a další peníze jsou, řekněme v jednání, pane 

Heczko. Takže jsem více méně nic neomezili, ale spíš naopak o to víc pracujeme. Parkoviště 

Stavbařská je asi nejhorší, které v Havířově je. To je v katastrofálním stavu, tak to zůstalo po 

vás, tak si myslím, že si to zaslouží, abychom to opravili. Taktéž základní škola Petřvaldská, tu 

jste, jak to teď mám říct? Jak macechy nechali zůstat. Ne jen tu, ale Generála Svobody jste 

nechali, na Nábřeží jste nechali, Pujmanku letos opravíme, jste nechali, pane Heczko, to je 150 

mil. co jsem vám řekl. Máme strašně moc úkolů, které po  vás zůstaly, to jak vždycky říkal pan 

bývalý náměstek, kostlivce ve skříni, ale my to nebereme kostlivce, my to bereme jako práci. 

To je všechno, co vám můžu zodpovědět.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, já jsem chtěla ještě jenom říct, že Mánesová je naše priorita, udělt tam domov pro 

osoby se zvláštním určením a my taky k tomu tak přistupujeme a budeme mít příští týden 

důležité jednání ohledně financí přes kraj atd. a přednádražní prostor také mám na stole i 

podání žádosti do projektu ITI, takže to se také rýsuje dobře a myslím si, že nám jde o to, 

abychom to tady měli v Havířově co nejlépe pro občany a děláme pro to všechno a snažíme se 

ze všech stran sehnat prostředky finanční, protože ne všechno jde dělat jenom z rozpočtu. Já 

dám prostor panu náměstku Bělicovi. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Já bych to okomentoval jenom krátce. Jedná se o rozložení těch daných investičních akcí 

v čase, pane zastupiteli vy víte, že konkrétně přednádražní prostor bude rozdělen minimálně 

ještě na dvě další etapy, bude se v první fázi realizovat parkoviště u věžového domu, protože je 

podstatně jednodušší jak realizačně, tak projektově, není tam tolik sítí, takže to bude část, která 

se bude realizovat na jaře a je jasné, že ta zbylá část se bude realizovat potom následně. Takže 

peníze nebo peněžní prostředky, které máme vyčleněny v rozpočtu teď použijeme na jiné akce 

a z dofinancování těch dalších akcí budeme provádět z peněz dotačních, jak řekla paní 

primátorka, například z fondu ITI. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pan zastupitel Heczko. 

 

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

Já budu reagovat na předřečníky, kdyby toto bylo uvedeno v důvodové zprávě, proč se to 

snižuje, z jakých důvodů, co se posunulo, od toho prosince, kdy jsme počítali s tím ,že se to 

provede, vůbec bych se na nic neptal. Ale že dáváte takové informace bez vysvětlení, to je asi 

dnešní praxe. Protože to se s tím setkáváme i v jiných personálních záležitostech a podobně. 
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Dále bych chtěl panu Šlachtovi připomenout, že po nás ano, společně s vámi. My jsme tady 

vládli od roku 2002 do roku 2010 společně a jaké jste měli zájmy v, sociální demokraté, jaké 

jsme měli my, to dobře víme. Takže nepřipomínejte nám, že jsme něco tady zanedbali, protože 

jsme to zanedbali společně ne rozdílně. A k tomu poslednímu, co říkal pan Bělica, ano 

pamatuju se, že ten problém toho přednádraží je složitý, ale  kdyby to bylo uvedeno 

v důvodové zprávě zdůvodněno, ne jenom strohé číslo, snižujeme o 21 mil. Kč nebo kolik a 

neptejte se proč nebo zač atd.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji nyní pan poslanec a zastupitel pan Pawlas. Pane náměstku, já se omlouvám, že vás 

netituluji jako poslance, ale vy jste můj kolega ve vedení tak mi to odpustíte. Pan poslanec 

Pawlas.  

 

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

Vážená paní primátorko, vážené vedení města, vážení spoluobčané. Já bych možná, nechtěl 

jsem vystupovat, ale nedá mi to. Mě by zajímalo, protože vy, paní primátorko, podle nového 

organizačního řádu pod vás patří oddělení strategického rozvoje, tak by mě zajímalo, v jaké 

fázi je zpracování projektových dokumentací a žádostí o dotace z různých operačních 

programů. Já mám takový dojem, že pravý důvod je možná ten, že nejsme schopni oslovit a 

zpracovat řádně dotační tituly a vyhledat je. Vede mě k tomu to, že jsem byl osloven několika 

firmami, které se mě ptaly na naše oddělení strategického rozvoje, že byli dotazováni, zda by 

pro ně zpracovali projektovou dokumentaci a žádosti o dotace. Takže, já bych chtěl, 

prostřednictvím vás, paní primátorko, pana tajemníka poprosit o pracovní náplň jednotlivých 

zaměstnanců OSR, rozpočet, kolik procent z rozpočtu se outsourcuje jiným firmám, které za 

nás zpracovávají žádosti o dotace. A potřeboval bych to prosím do příštího zastupitelstva, 

protože to je ten pravý důvod, že nejsme schopni prostě tohlenc to udělat tak, jak by se to mělo 

dělat. Máme na to oddělení, patří pod vás, paní primátorko, takže mě  by zajímalo, rozpočet, 

ten si samozřejmě najdu, pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců a kolik % z této sumy, 

které je určeno pro OSR jde na poradenství jiným firmám. Mě oslovili, můžu konkrétně tady 

příště dovézt zástupce  těchto firem, kteří byli osloveni zaměstnanci magistrátu, zda by pro ně 

nezpracovali to, co by měli zpracovat sami. Děkuji.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já vám děkuji reagovat na to budu částečně hned a to, bod č. 28 je přehled těch projektů v jaké 

jsou fázi atd. a to co vy na co vy tady vlastně poukazujete, tak zrovna to, co se týkalo MAP II. 

místního akčního plánu na to jsem tady byla jednou dotazována, tak vlastně tady se oslovilo 

v rámci analýzy Slezská univerzita, která zpracovala analýzu studií za 41 150 Kč a dotazníkové 

řešení společnosti Eduka centrum za 30 tis. Kč. Všechno ostatní, ať už svot analýzy, strategický 

rámec, priority, projekty spolupráce, akční roční plán v rámci toho MAPu spracovávájí členové 

pracovní skupiny a realizační tým pod vedením paní Ing. Nogolové, pana Kováčika, paní 

Kantorové a samozřejmě hlavní projektový manažer je Bc. Klimešová. Tady v rámci toho 

MAP II. je celkově schválená dotace 2 924 tis. Kč, poskytnutá dotace je 95%, čili 2 778 tis. a 

ze zvláštních zdrojů  platíme 5% a to je pouze 146 2016 Kč a to jde většinou na ty mzdy, takže 

to je jedna část, možná tam to směřujete a jináč vám to, co jste chtěl, co jste žádal, do příštího 

ZMH odpovíme , pane poslanče. Pan Šlachta, pan náměstek. 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Ještě jednou dobrý den, pane Heczko, jako já připomenu zase jednu zásadní věc. V roce 2014, 

kdy jste nastoupili, jste měli v rukou nádraží, dotace, peníze, neudělali jste nic. Opět jste ho 

zastavili. Když jsem nastoupil, dva roky jste vládli vy, komunisté. Naprosto s velkou převahou 

8:2. Takže vy jste to udělali. V roce 2016 když jsem nastoupil, tak jste vyčerpali tady s panem 
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kolegou ani 1/3 investic. V roce 2017 jsem dostal od vás 180 mil. na investice a v roce 2018 

jich mám 300, pomalu dvojnásobek. To se mi to pracuje, víte, takoví jste byli, takový jste byl 

ekonom.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Martinek. 

 

Ing. Jiří MARTINEK, člen Rady města Havířova (ČSSD) 
Tak paní primátorka už částečně odpověděla, každé zastupitelstvo jsou předkládány přehledy o 

tom, kde žádáme dotace, na které projekty čerpáme. Musím se zastat oddělení strategického 

rozvoje, myslím, že odvádí skvělou práci, konec konců minulé programovací období ukázalo, 

že Havířov patřil mezi nejúspěšnější města v čerpání dotací, takže tady opravdu se pracuje 

pořád intenzivně na tom, abychom ty dotační peníze získávali. Myslím, že brzy zveřejníme 

přehled, kolik prostředků jsme získali v minulém roce, toto jsme si nechali zpracovat, ten 

materiál je předkládán pravidelně i na každém jednání rady, kdy je průběžně aktualizován. 

Vyžádal jsem si v minulosti, aby tomu tak bylo. Díky. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, já jenom chci podotknout, že celému OSR musíme poděkovat, protože paní Eva Havlů 

společně se svým týmem pracují pořádně, my jsme spolu neustále v kontaktu, když mi přijdou 

nějaké nabídky, že se bude vyhlašovat výzva, hned spolu řešíme, hledáme všechny možnosti, 

jak můžeme ty naše projekty někde poslat, hledáme cesty. Já už jsem říkala, že příští týden dost 

důležitá schůzka bude na kraji, kde jedeme s celým týmem a doufejme, že to dopadne dobře. 

Ale určitě děláme dobré věci a děláme to hlavně pro naše občany, ať to tady vlastně poznají. 

Pan náměstek Bělica. 

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Dámy a pánové, mě to taky nedá. Já bych se rád k téhle té problematice vyjádřil. Já si myslím, 

že OSR pod vedením paní Havlů pracuje velmi dobře. Já jsem nezaznamenal, že bychom 

využívali ve větší míře nějaké externí firmy. Vím, že oddělení žádá o dotace, aktivně vyhledává 

dotační tituly, teď jestli se nepletu, tak se tam aktivně vyhledávají dotační tituly na vzdělávání 

zaměstnanců, jak v rámci MMH, tak v rámci PO a městských firem. Takže já nemohu souhlasit 

s tím, že by tento odbor pracoval špatně nebo že by odváděl nekvalitní práci. Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, pane náměstku a pan zastupitel Heczko.  

 

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

Mě to samozřejmě nedá reagovat nebo nereagovat na pana Šlachtu. Ono, pane náměstku, ten 

komu chybí argumenty, tak začíná zvyšovat hlas, a to jsme teďko slyšeli, jak umíte zvýšit hlas. 

Víte, to vaše nádraží, které jsme jako odpískali, komunisté, to jsem už tady vysvětloval asi 4x, 

protože 4x jste to už použil, nebudu se k tomu vracet, jinak, že jsem byl špatný ekonom ve 

smyslu tom, že jsem vám dal na investice 180 mil. Kč, samozřejmě že je to o finančních 

možnostech v daném roce nebo v tom příštím roce. Já si myslím, že za tu dobu, jednak jsme 

hodně proinvestovali, to i s těch dotací různých, to se dá vyčíst i z té zprávy OSR v tom 

přehledu dotací a podobně, ale myslím si, že to nejdůležitější bylo, když jsem brali obrovský 

úvěr na investice, ten se nám v průběhu těch let podařilo i významně snížit a to bylo třeba i to, 

že jste dostal na investice 180 mil. a dneska máte 350 mil. ale v podstatě už je musíte letos 

zredukovat, protože to, co jste chtěli investovat do ZŠ Mánesova a přednádražní prostor dneska 

musíte snižovat výdaje a přesouvat je na jiné. Tím vám nechci říct, že děláte špatně svou práci, 

ale to co jsem naznačil, když chybí argumenty, tak je jednoduché zvýšit hlas. Děkuji.   
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Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, ono, možná to souvisí s tím impulsem, pane zastupiteli, s tím, že tady zaznělo, možná 

ne od pana poslance přímo jako že strategický rozvoj tady dělá malo. Možná ne, možná to tak 

není, možná to chtěl pan poslanec jenom upřesnit, ty jejich pracovní náplně. Dobře, ale myslím 

si, že už jsem si to tady teď vyříkali, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení. 

  

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            36 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 936/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s ch v a l u j e 

 

realizaci těchto investičních akcí z rozpočtu města na rok 2018: 
1. stavba č. 17026 Parkoviště na ul. Stavbařská, předpokládaná cena 10.890.000 Kč  

včetně DPH 

2. stavba č. 5004 Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek lesopark – Na Osinách,  

předpokládaná cena 7.254.633,93 Kč včetně DPH 

3. stavba č. 17025 Snižování spotřeby MŠ Petřvaldská, předpokládaná cena 18.563.642,86 Kč  

včetně DPH  

4. stavba č. 15003 Sesuv svahu na ul. Svažná – terénní  úpravy svahu na parc.č.2093/33  

k.ú. Bludovice, předpokládaná cena 302.500,- Kč včetně DPH 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 36, zdrželi se 2, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 26 - Žádost o prominutí smluvní pokuty – penalizační faktura 

 

 

937/24ZM/2018  

14:15 hod. 

26. Žádost o prominutí smluvní pokuty – penalizační faktura 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            36 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 937/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í  
 

žádost společnosti MEDIS INFO SECURITY, s.r.o. ze dne 01. 02. 2018 (Příloha č.1)  

o prominutí smluvní pokuty – vystavené penalizační faktury VS 20180058 

 

n e s c h v a l u j e 

  

prominutí penalizace ve výši 90 000,- Kč na základě uzavřené kupní smlouvy  

č. 910/ORG/2017 ze dne 29. 11. 2017 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 36, nehlasoval 2, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 27 - KIC Odpady, a.s., v likvidaci  – informace o konání valné hromady 13.3.2018  

 

 

938/24ZM/2018  

14:15 hod. 

27. KIC Odpady, a.s., v likvidaci  – informace o konání valné hromady  

13.3.2018  

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

  

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 
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Přijaté usnesení č. 938/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  
 

1. termín konání valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., v likvidaci, se sídlem 

28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 28564111 (dále jen „KIC 

Odpady, a.s., v likvidaci“), dne 13.3.2018 v 9:00 hodin v budově sídla Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, Ostrava - Moravská Ostrava, v místnosti 

předsálí zastupitelstva kraje s číslem dveří D200, 

2. pořad jednání valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., v likvidaci dle Přílohy č. 1  
 

u k l á d á  

 

zástupci města hlasovat v níže uvedených bodech pořadu jednání řádné valné hromady 

společnosti KIC Odpady, a.s., v likvidaci  dne 13.3.2018, takto: 

bod 1.  Zahájení valné hromady a schválení programu valné hromady 

- hlasovat pro schválení programu dle Přílohy č. 1 

bod 2. Souhlas s účastí třetích osob na valné hromadě, volba předsedy valné hromady, 

osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu  

- hlasovat pro souhlas s účastí třetích osob, pro zvolení předsedy valné hromady, 

osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu dle Přílohy č. 1 

bod 3. Účetní závěrka ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace a účetní závěrka ke dni 

ukončení likvidace, konečná zpráva likvidátora o průběhu likvidace a návrh na 

použití likvidačního zůstatku 

- hlasovat pro schválení účetní závěrky ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace, 

tj. ke dni 30.6.2017 dle Přílohy č. 2 

- hlasovat pro schválení účetní závěrky ke dni ukončení likvidace,  

tj. ke dni 31.12.2017 dle Přílohy č. 3 

- hlasovat pro schválení konečné zprávy likvidátora o průběhu likvidace  

dle Přílohy č. 4 

- hlasovat pro schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku dle Přílohy č. 4:  

Moravskoslezský kraj ……. ………………    3.643.100 Kč 

statutární město Frýdek-Místek …………...       664.330 Kč 

statutární město Havířov ………………….    921.490 Kč 

statutární město Karviná ………………….     1.414.380 Kč 

statutární město Opava ……………………       664.330  Kč 

statutární město Ostrava …………………..     3.428.800 Kč 

obec Horní Suchá  ………………………...          64.290 Kč 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 37, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 28 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů  
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939/24ZM/2018  
14:24 hod. 
28. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání 

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů  
 
 

Průběh rozpravy: 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Gongol. 
 

Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 
Dobrý den paní primátorko, já se omlouvám, jsem trošku nachlazený, takže mi to musíte 
prominout. Tento bod asi navazuje na předchozí diskusi, která tady byla velice rozšířena a já 
bych si dovolil několik slov před tím, než dám návrh na usnesení. Byla tady řeč, že využíváme 
všech možných prostředků. Já se domnívám, že to tak není. Já jsem informoval asi před dvěmi 
měsíci toto zastupitelstvo o tom, že v roce 2002 přijala vláda ČR usnesení, ve kterém schválila 
dotaci, Moravskoslezskému, tehdy ještě Slezskomoravskému kraji, ve výši minimálně 15 mld. 
Kč. když jsem požádal o revizi čerpání těchto prostředků,  tak jsem dostal informaci, že tyto 
prostředky byly v průběhu let i sníženy a některé prostředky byly převedeny Jihomoravskému 
kraji a to proto, že MSK nebyl schopen se této soutěže zúčastnit. A tak ta konečná cifra zní tak, 
že není vyčerpáno dosud 6,5 mld. Kč, které údajně, jak jsem to zjišťoval, proč nebyly 
vyčerpány, nebyly vyčerpány proto, že jsme byli málo aktivní. Proto navrhuji, v tomto bodě 
rozšířit usnesení o bod ukládá, nikoli bere jenom na vědomí, ale ukládá RMH zpracovat žádost 
na pověřence vlády prof. Ing. Jiřího Ciencialu o dotaci z prostředků vlády, která v roce 2002 
vyčlenila na odstranění ekologických škod pro Moravskoslezský kraj 15 mld. Kč. Dosud 
z vyčleněných prostředků není vyčerpáno minimálně 6.5 mld. Kč. Dotace by byla využita na 
vybudování rekreační zóny, jako náhrady za bývalou rekreační zónu u Sušanky. V době 
industrializace byla tato oblast využívaná jako uložiště černouhelných kalů. V první fázi by se 
jednalo o zpracování projektu proveditelnosti. Děkuji za to, že jste mě prominula. Mám to 
písemně.  
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Pane zastupiteli ano, já budu hned reagovat. Já než to tam předáte, já  budu reagovat. Už jste mi 
to říkal jednou, před vánoci, na zastupitelstvu v listopadu. Já jsem hned potom panu 
Ciencialovi volala, měli jsme spolu schůzku, z roku 2002 ty mld. které měly jít do třech krajů, 
ne jenom do MSK ale i do Ústeckého a Královehradeckého, šly částečně na jižní Moravu, a šly 
na 4 velké projekty do Čech, kde jsou další peníze nevím, to je asi otázka na úplně někoho 
jiného v té době. Ne tady na nás, na Havířov. My jsme měli minulý týden schůzku na kraji 
s panem Ciencialou, ohledně restartu, kde jsme s panem Šlachtou, přišel i pan hejtman, kde já 
jsem vystoupila s tím, že mě by zajímalo nebo že mám obavu z toho, že prostředky, které jsou 
v tom restartu pro náš samozřejmě kraj a pro ty ostatní dva, aby to nedopadlo jako v roce 2002, 
kdy mě bombarduje pan bývalý ředitel dolu Dukla, jsem řekla, o tom, kde jsou  ty peníze, a že 
mám trošku obavu z toho, aby ty prostředky, které jsou teď vyčleněny z toho restartu pro náš 
kraj, aby tady opravdu byly. A ještě jsem řekla jednu věc, že trošku mám obavu z toho, aby ty 
peníze neskončily jenom v Ostravě, ale aby přišly i na další města, která jsou postižená touto 
důlní činností. A ne do Opavy, do Nového Jičína, kde neměli šachty a kde ty peníze tečou 
plynule už několik let. Takže to tam zaznělo, utvrdili mě v tom, že mají teď nový tým, mají 
nového projektového manažera, ani ne manažera, ale nějakého toho auditního manažera, který 
bude posuzovat všechny projekty. Tak doufejme, že to dopadne jináč. Ale já nevím, co 
vyřešíme s tím vašim návrhem. Dobře, předložil jste návrh, nikdo další se do rozpravy nehlásí, 
končím rozpravu a budeme hlasovat nejdříve o návrhu pana zastupitele Gongola.  
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Hlasování o návrhu Ing. Gongola: 
Pro:                            15 
Proti:                          12 
Zdržel se:                   11 
Nehlasoval:              0 
Omluveni:   5    
Přítomno celkem 38 členů 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Pro 15, proti 12, zdrželi se 11, návrh nebyl přijat. A vracíme se k hlasování o původním návrhu 
usnesení bodu č. 28.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            35 
Proti:                        0 
Zdržel se:                 2 
Nehlasoval:              1 
Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 
Přijaté usnesení č. 939/24ZM/2018:  

 
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 05.02.2018 dle příloh 
 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Pro 38, zdrželi se 2, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  
Bod č. 29 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při realizaci 
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ 

 

 

940/24ZM/2018  
14:25 hod. 
29. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při  

realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji  

– 2. výzva“ 
 
 
Průběh rozpravy: 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme 
hlasovat o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 940/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. poskytnutí dotace ve výši 65.209,00 Kč z rozpočtu statutárního města Havířova  

Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,  IČO 70890692,  

na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, 

realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, registrační číslo 

CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161, dle přílohy č. 2 

 

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  

na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, 

realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, registrační číslo 

CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 

702 18 Ostrava,  IČO 70890692, ve znění přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 

města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. 

výzva“ 

Z : vedoucí KP 

         T : 10. 03. 2018 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 38, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 30 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova – dodatek č. 3  

 

 

941/24ZM/2018  

14:44 hod. 

30. Jednací řád Zastupitelstva města Havířova – dodatek č. 3  

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, pan zastupitel Gongol. 
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Ing. Jaroslav GONGOL, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Paní primátorko, to je vlastně můj návrh, který jsem předložil k dnešní diskusi a proto nemám 

v úmyslu dlouze zdůvodňovat podstatu mého návrhu. Konec konců jste důvodovou zprávu 

všichni dostali, kdo ji chtěl pochopit, tak ji pochopil, kdo ji nechtěl pochopit, tak bych ho 

nepřesvědčil ani kdybych zde hovořil, jak Jan Zlatoústý. Konec konců, předchozí hlasování mě 

přesvědčilo o tom, jak toto zastupitelstvo chce vyhovět občanům, protože nehlasovat pro to, 

abychom podali žádost o možnost dotací je pro mě obrovským překvapením a myslím, že bude 

překvapením i pro občany tohoto města. Doufám, že si toho všimnou. Odevšad slyšíme, že 

žijeme v demokracii, ale kde jsou ti demokraté? Jednoho asi vidím. Jedna z pouček na téma, co 

je to demokracie je, že je to vláda lidu. Prezident Masaryk řekl, že demokracie je diskuse. Jak 

tedy doporučujeme tuto diskusi na tomto zastupitelstvu podpořit? Umožněme tedy zastupitelům 

se vyjadřovat na půdě tohoto zastupitelstva k problémům, které čekají toto zastupitelstvo. 

Předpokládám, že toto zastupitelstvo rozhodne tak, že doplnění Jednacího řádu schválí, děkuji.  
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já vám děkuji, pan zastupitel Martinek. 
 

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

Pane zastupiteli Gongole, už tady dneska několikrát zaznělo, prostřednictvím řídícího?, už tady 

dneska několikrát zaznělo, že vedení města se snaží získávat veškeré dostupné prostředky. 

S panem inženýrem Ciencialou jsou v permanentním kontaktu a vaše návrhy samozřejmě 

považuji pouze za to, že se snažíte sebe zviditelnit.  
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, pan náměstek Bělica. 
 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Já bych k tomu dodal jediné. Náš jednací řád nezná oslovování prostřednictvím předsedajícího 

schůze, my se oslovujeme napřímo, pane zastupiteli, takže pane zastupiteli. My když jsme 

spolu hovořili tady o téhle té problematice, tak jsem vám zcela otevřeně říkal, že jsem 

připraven na diskusi, ale vy jste to tady zmínil. Demokracie je o diskusi. Vy předložíte návrh, 

který s nikým neproberete, neprodiskutujete a máte pocit, že my musíme automaticky souhlasit. 

To není demokracie, to je diktát, to už jsme tady jednou zažili, děkuji.  
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pan zastupitel Niemiec.  
 

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

Dobrý den, já bych se tedy vrátil k té diskusi a zeptal bych se pana předkládajícího na jednu 

otázku. Jestli má nějakou zkušenost s ostatními městy v Moravskoslezském kraji, kde faktická 

poznámka v Jednacím řádu je? Já jsem si dělal takovou malou sondáž, sice to byli členové 

KDU-ČSL, kteří mi na to odpovídali, ale z 20 lidí nikdo pojem faktická poznámka v Jednacím 

řádu zastupitelstva svého města nebo své obce, nezná. Děkuji. 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já vám děkuji, pan zastupitel Masarovič.  
 

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

Pane Gongole, poslední zastupitelstva začínají být takovým festivalem bizarností ve vašem 

pojetí. Ale když komunista začne mluvit o demokracii, tak to ještě přežiju, ale když začne 

mluvit o Masarykovi, tak už fakt mě to  začíná vytáčet. Nechte toho! Nikam to nevede. 

Mimochodem včera bylo výročí vaší demokracie, ve 48…. 
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Gongol.  

 

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

Já bych chtěl především vysvětlit zastupitelům, že mám právo vystoupit, protože jsem 

předkladatel, protože jsem slyšel poznámku, že bych neměl hovořit, takže mám právo podle 

současného Jednacího řádu. Já bych doporučil panu Němcovi, aby se podíval na internet na 

různé JŘ různých měst. Jsou tam města, která mají tuto poznámku a jsou tam města, která 

nemají. Takže mě nejde o to kopírovat to, co se kde děje, mě jde o to, abychom tu diskusi 

mohli uskutečnit. A pokud se jedná o pana Bělicu, který mě posledně řekl, že není proti 

zavedení této poznámky, ale že chce, aby se to prodiskutovalo. Já považuji naše zastupitelstvo 

za diskusi právě k tomuto bodu. My máme přece čas, ať se vyjádří tedy jednotliví členové 

tohoto zastupitelstva tady a pokud byste chtěl opravdu dodržet to, co jste tady řekl, tak můžeme 

udělat 10 min. přestávku, jsme tady zástupci všech klubů a tuto otázku uzavřeme. Považuji to 

pouze za výmluvu, protože, kdyby byla ochota, tak jste měl čas v dané etapě, v dané době tu 

schůzku svolat. Nestalo se tak, děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pane zastupiteli, já než dám slovo panu Masarovičovi, ale může už jít k mikrofonu, jen chci říct 

jednu věc. O faktické poznámce vaší jsem se bavili už na minulém zastupitelstvu, když jste mi 

vlastně ve finále řekl, že faktická poznámka neexistuje. To jste řekl na konci. Já si myslím, že 

ke každému bodu každý zastupitel může vystoupit 3x, máme tady technickou poznámku, kde je 

něco špatně v návrhu usnesení, tak ať už nějaké číslo nebo nějaký údaj nebo prostě nějaká téze 

nebo nějaká věta, tak k tomu je technická poznámka, která má samozřejmě přednost a pak 

k jednotlivému bodu můžete vystoupit 3x. já myslím ,že to je dostačující na to, abychom se 

tady domluvili a nemusíme zavádět žádnou faktickou poznámku, o které jste řek, že vlastně 

neexistuje. Takže já dám prostor panu Masarovičovi.  

 

Róbert MASAROVIČ, MSc., člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 
Pane Gongole, já vám věnuju dvě poznámky, jedna z nich je k panu Ciencialovi. Není profesor. 

Ta druhá poznámka, kolega Niemiec je s náma v zastupitelstvu 3 roky. Jmenuje se Niemiec. Né 

Němec. Niemiec, pane Gongol. Faktická poznámka ode mě.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, pan Niemiec. 

 

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

Děkuji, já jsem rád, že už mé jméno všichni znají já bych se rád vrátil k té diskusi. Právě proto 

jsem se ptal, o tu diskusi jsem se snažil a chtěl jsem zjistit nějaké zkušenosti z ostatních města a 

obcí a opravdu města jako Kopřivnice, Nový Jičín, Třinec, Vendryně, nikdo nic z toho 

faktickou poznámku neznají. Já jsem si četl tu důvodovou zprávu, mě to trošku připadá, že 

potom se budeme hádat, jestli má někdo pravdu, nebo nemá někdo pravdu, jestli podpoří 

argument někoho jiného, nebo nepodpoří. Já myslím, že platí to, co řekla paní primátorka, že 

ten prostor je dostatečný, každý můžeme vystoupit 3x, každý můžeme svůj názor sdělit, ale 

abychom vystupovali pokaždé, vyskakovali tady na sebe, navzájem se hádali zbytečně, to si 

myslím, že nepotřebujeme. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já vám děkuji, pane zastupiteli, pan náměstek Bělica. 
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Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 
Pane zastupiteli, já mám úctu ke stáří, pořád bych si chtěl zachovat ten váš důstojný obraz. 

My když jsme spolu naposledy hovořili o této vaší faktické poznámce, tak jsem vám řekl, ne že 

podporuji faktickou poznámku, ale že se nebráním té diskusi, a že pokud chcete navrhnout 

změnu Jednací řád, tak je to dle mého názoru natolik závažný zásah do jednání zastupitelstva, 

že by se k tomu měl zasednout kulatý stůl, za účasti zástupců všech politických stran 

v zastupitelstvu.  Vy jste mi řekl ano. Ale , promiňte, pane zastupiteli, to je váš návrh, já jsem si 

ho ani nepřijal za svůj, já v té podobě, ve které je předložen s nám nesouhlasím. Řekl jsem 

vám, že pokud jej chcete projednat, tak tenhle ten způsob se mi zdá býti nejvhodnější a to je 

způsob, jak případnou změnu Jednacího řádu prosadit. Ale pokud to chcete nechat jenom na 

výměny na zastupitelstvu, tak se obávám, že to není ta správná cesta. Toť vše. Děkuji.   

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Bureš. 

 

Bc. Ivan BUREŠ, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Ještě jednou bych chtěl všechny pozdravit zde v sále. Myslel jsem, že pan Masarovič se už 

uklidnil, fakt už několik těch zastupitelství jsem říkal, je to moudrý člověk. Ale dneska jste mě, 

pane Masarovič, zase přesvědčil, že jdete do starých kolejí. A já si myslím, že bysme si měli 

navzájem všeci odpustit takové zesměšňování. Pan Gongol určitě se nechtěl dotknout pana 

Niemiece, prostě řekl Němec a vy z toho děláte frašku. Prosím vás, já vás prosím, chovejme se 

k sobě slušně. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já vám děkuji, pan zastupitel Gongol. 

 

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

Možná, že to vyslovím teď správně, chci se panu Niemiecovi omluvit, že jsem jeho jméno 

vyřknul jako nesprávně. Doufám, že mně to promine. Děkuji. Kýve hlavou že ano. Pokud se 

jedná o faktickou poznámku, já bych to znovu chtěl vysvětlit, co to je. To je totiž reakce na 

předřečníka. A jsou situace, kdy už ten zastupitel nemá právo, protože 3x vystoupí. A před ním 

vystoupí někdo, kdo zcela záměrně vyřkne nějakou nepravdu. Tady jde o to, tuto možnost 

prosadit. Pokud se jedná o pana Bělicu, rozumím tomu tak, že když změním návrh na usneseni, 

že tento materiál se odkládá a že bude svolán kulatý stůl k projednání této otázky. Takovýto 

návrh myslím reaguje přesně na to, co jste teď navrhnul. Navrhuji tedy, aby tento materiál byl 

odložen a svolán k tomu kulatý stůl.  Děkuji.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, já bych chtěla jenom pane zastupiteli říct, že tím pádem ta faktická poznámka vlastně, 

jinými slovy řečeno, slovní přestřelka, kterou si nezaslouží tady ani občané, ani zastupitelé, ani 

nikdo, kdo tady přijde jako host na zastupitelstvo a budeme se tady předvádět jeden před 

druhým a prostě  slovně napadat jeden druhého. Na to není prostor, zastupitelstvo má být 

věcné, má být zásadní. Má se všechno vyřešit slušně a ne abychom se tady navzájem třeba 

uráželi nebo napadali se slovně a slovíčkařili. Já dám prostor ještě panu Šlachtovi.  

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Ještě jednou, ale promiňte, už jsem naprosto klidný, protože opravdu, jak říkal pan Heczko, já 

jsem těch argumentů měl hodně, ale zvednul jsem hlas a to potom není dobré. Já bych chtěl 

jenom připomenout demokracie z úst pana Gongola. Ona ta demokracie v tom roce 48, které 

jsme jako včera oslavovali, ona to nebyla demokracie, ono se tomu říkalo demokratický 

centralismus. Měli jsme jednu kandidátku na volbách zato jsme mohli volit v pátek nebo 
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v sobotu, to jsme měli dvě možnosti. Byla to kandidátka Národní fronty a na ní byli vždycky ti 

všichni komunističtí papaláši. Tak asi byla ta demokracie po které pan Gongol dneska volá. A 

v tom případě by vylezl, řekl, tak to bude a všichni bysme dali zelenou. Bohužel, není to tak. 

Už ta demokracie je správná, diskutovat ano, nehádat se a většina je demokracie, pane Gongol.   

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Tak, já dám ještě prostor panu náměstku Bělicovi.  

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Já už bych to jenom uzavřel, pane zastupiteli. Vy jste mě možná opět nepochopil. Já jsem 

nedával žádný návrh, já jsem nepodával ani žádnou změnu. Já jsem pouze uváděl na pravou 

míru tu nepravdu, kterou vy jste řekl. To byl předmět mého předchozího vystoupení. Protože 

vy jste mi něco vložil do úst, co není pravda. A já jsem to uvedl na pravou míru. Takže ano, 

pokud budete mít zájem projednat změnu Jednacího řádu, tak předpokládám, že zastupitel 

zodpovědný za vedení našeho zastupitelského klubu si na to čas najde a bude v rámci kulatého 

stolu s vámi takovou změnu projednávat. Ale vy jste mě možná špatně pochopil nebo 

nerozumím nebo jste nechtěl pochopit. Já jsem žádný návrh tady nevkládal. A ani vám do úst, 

ani nikomu jinému. Takže pokud vy máte nějakou změnu, kterou chcete prosadit, tak já jsem 

vám pouze doporučil, jak bych postupoval já v tomto směru. Děkuju. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pane zastupiteli Gongole, už jste vyčerpal 3x svůj prostor a já bych ukončila tu rozpravu a 

budeme hlasovat o návrhu vašem, tady o návrhu usnesení k bodu č. 30, protože ten druhý návrh 

jste nepodal písemně. Předložil jste návrh? ale všechny návrhy musí být podány písemně na 

začátku zastupitelstva jsem to řekla. Udělejte to. Já dám prostor panu zastupiteli Heczkovi.  

 

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

Pan zastupitel Gongol ve svém posledním projevu předložil návrh ne schválit, tu změnu 

jednacího řádu, ale odložit tento bod a svolat k tomuto problému kulatý stůl. Já právě teďkom 

hovořím z toho důvodu, aby to tam mohli napsat. Čili nechci přestávku, ale chviličku strpení. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Dobře, ještě je přihlášen pan zastupitel Smrček. Děkuji pane zastupiteli a prosím pana Smrčka. 

 

Ing. Petr SMRČEK, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den vážená paní primátorko, váženo vedení města, vážení hosté. Já taky asi vyplním 

chvíli čas. Protože nerozumím tomu návrhu odložen. Pokud tento materiál nebude projednán, 

získá případně jinou podobu, tak ho neodkládáme, takže v tom případě by měl být stažen 

z programu dnešního jednání, nikoli odložen.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Souhlasím, já končím rozpravu k bodu č. 30. Budeme hlasovat o návrhu pana zastupitele 

Gongola o odložení a svolání k tomuto bodu kulatý stůl.  

 

Hlasování o návrhu Ing. Gongola: 
Pro:                            15 

Proti:                        11 

Zdržel se:                 10 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   5    

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

Pro 15, proti 11, zdrželo se 10, nehlasovali 2, tento návrh nebyl podpořen. A jdeme hlasovat o 

původním návrhu usnesení.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            15 

Proti:                          20 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 941/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

s účinností od 1. 3. 2018 Dodatek č. 3 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Havířova ve 

znění Přílohy č. 1 

         

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 15, proti 20, zdrželo se 1, nehlasovali 2, usnesení nebylo přijato. 

Bod č. 31 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 

 

 

942/24ZM/2018  

14:45 hod. 

31. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

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

hlasovat o návrhu usnesení. 

  

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 942/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 
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b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. zápisy ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Příloh č. 1.1, 1.2 

 

2. zápis o provedené kontrole dle přiloženého protokolu dle Přílohy č. 2.1 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 37, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato.  

Bod č. 32 - Informativní zpráva o činnosti vedení města 

 

 

943/24ZM/2018  

15:02 hod. 

32. Informativní zpráva o činnosti vedení města 

 
 

Průběh rozpravy: 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. A ještě než bych začala, mohla jsem to říct na začátku. 

Prosím vás každý zastupitel na stole máta CD. Prosím vás, donesl to pan Satola, výkonný 

ředitel TV Klimkovice, kteří dělali určitý projet, kde mapovali rozvoj aktivit v oblasti kultury 

v MSK za rok 2017 a natáčeli tam i v Dolní Suché, takže to bylo nad rámec, ale rozhodli se pro 

tuto oblast, takže  poskytl nám tady tato DVD a já jsem měla za úkol vám to rozdat, jedno je  i 

v knihovně, dostala paní ředitelka, že si můžou i občané půjčit a jenom aby jste tady k tomu 

věděli. Takže otevírám rozpravu. Paní zastupitelka Halíková. 

 

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

Děkuji za slovo, dobré odpoledne vážená paní primátorko, kolegyně, kolegové, zastupitelé, 

vážení občané. Bod, který teď projednáváme, patří k těm, které možná jiný města nebo obce ve 

svém Jednacím řádu nemají. My jsme h opřed časem prosadili a já jsem ráda, že i v tomto 

volebním období tento bod je na pořadu jednání každého zastupitelstva našeho města. Protože 

jsem přesvědčená o tom, že jako zastupitelé máme právo  vědět, jak vypadá pracovní náplň 

těch, kteří byli zvoleni do vedení města. Leč to, co je nám opětovně předkládáno a zvláště tedy 

na dnešním zastupitelstvu, má vážení členové vedení města velice rozdílnou úroveň. Chtěl  

bych poděkovat za to, že z přehledu, který předkládáte vy, paní primátorko, je jasné s kým a o 

čem jednáte. Ale u vašich kolegů, kde je teda pouze napsáno jednání a je tam nějaké jméno 

nebo instituce, nezlobte se to je ztráta času, škoda prostě řekla bych papíru, i když  dneska je 

tento materiál v elektronické podobě, ale ten výsledek jé úplně, úplně stejný. Takže bych chtěla 

požádat vás, páni náměstkové, paní náměstkyně, buďte tak laskavi a sdělte i v tomto bodu 

jednání zastupitelstva nám všem zastupitelům, o čem tedy během své pracovní náplně jednáte. 

Jsem přesvědčená o tom, že na to máme, jako zastupitelé plné právo. Jsem ráda, že do našeho 

města čas od času zavítají ne jenom poslanci tedy zvoleni za náš volební obvod a pan senátor, 

ale dovídám se z přehledu, že přijíždějí i evropští zástupci evropského parlamentu. Určitě jejich 

návštěva měla pracovní charakter a chtěla bych se tedy s dovolením zeptat vás, pane náměstku 

Šlachto, 12.2. jednání s poslancem evropského parlamentu, panem Zdechovským, jaký byl tedy 

přínos pro naše město, z tohoto vašeho jednání. Děkuji za pochopení.  
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji vám. 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Paní soudružko zastupitelko, prvně bych se podíval na svůj přehled. Já zkusím, protože já 

nevím, jestli teda to je dostačující, jako já jsem.. já si to píšu každý den a začneme 18. 1.  

Mgr. Havlů, hřiště ZŠ  Pujmanová, já vím, ale jako říkala, že ty přehledy jsou nekonkrétní, 

řekla jste to tak, že jo? Ptám se, prosím. Takže jestli to jako mám rozpisovat knihu… dále Ing. 

Mikulová OÚR domov pro seniory ulice Mánesova. TV Polár, reportáž k výstavbě nového 

domova pro seniory Mánesova, projekty, Ing. Klimša, 19.1. MRA, výstavba domu pro seniory 

na ulici Mánesova. Paní primátorka, Mgr. Feberová – jednání k slavnostnímu předání cen dárců 

krve, Mgr. Havlů – dotační tituly, příprava na poradu vedení, porada vedení, příprava materiálů 

pro 23. ZMH…. to je tak nedostačující? Mám dotaz. Dobře, takže odpověď žádná, asi se mnou 

soudružka nemluví. Tak já se podívám, ano byl tady pan Zdechovský, byl tady na více méně 

jak bych to řekl, takové soudružské, i když on soudruh není, na takové přátelské návštěvě, kdy 

jsme si ujasnili některé věci a projednali jsme, i když řekněme v rámci takového spíš pohovoru, 

protože byl tedy poprvé, např. obchvat města Havířova, který nás velmi trápí, trápí nás proto, 

že přes město jezdí spousta aut a střetávají se nám s chodci v poslední době, projednali jsme 

třídící linku, kterou jednoduše budeme chtít stavět, projednali jsme peníze, které bysme mohli a 

od kud sehnat. A asi tak zhruba za čtyři dny jsem dostal od jeho paní asistentky, které bohužel 

nevím, jak se jmenuje, velmi děkovný  pobyt, za spoustu věcí, které jsme s panem 

Zdechovským projednali. Já ještě dám mikrofon paní primátorce, protože byla také u jednání a 

tady ten dopis děkovný dostala.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

To jo, ale já bych chtěl ještě k té návštěvě, aby jste věděla paní zastupitelko, pro mě byl přínos 

v tom,  že pan europoslanec pochází z Hradce Králové, odkud také pochází nebo má sídlo pan 

generální ředitel SŽDC, pan Surý a já budu jednat příští týden o tom, že bych chtěla do 

projektu, který oni mají v rámci rekonstrukce nádražní budova, chtěla bych tam začlenit ty bez 

barierové vstupy pro naše občany. A pan Zdechovský mi nabídl, že proto jednání s panem 

generálním ředitelem pojede klidně se mnou a že pomůže v tom a pomůže v tom i další pan 

primátor z Lysé nad Labem, který mi přislíbil taky pomoc, protože se angažuje v železnicích a 

vybudovali v Lysé nad Labem velmi slušné nádraží i s přístupem občanů na perony, o co mi 

jde. Samozřejmě je fajn uvnitř ta budova, kde budou aktivity pro mládež, dejme tomu pro 

občany, ale nám se jedná o to, aby naši občané měli nádraží, jako nádraží se slušným a 

důstojným přístupem na perony a aby se tam nějakým způsobem pohodlně dostali i se svými 

zavazadly, protože vlakem cestuje hodně starších našich osob, kteří už nejezdí auty a využívají 

nádraží. Takže já tady v tomto směru chci, aby nám vyšli vstříc a budu dělat všechno pro to, 

abychom se domluvili a proto mi přišel strašně dobrý přínos ta návštěva pana Zdechovského, to 

bylo na …takový nápad měl pan radní Niemiec, když tady pan europoslanec měl určité 

aktivity, tak jsem vyšla vstříc, že ho přizveme a byla jsem za to ráda, že má m další pomocnou 

ruku v tom, něco pro naše lidi v otázce nádraží vyjednat. Takže ještě pan zastupitel Heczko.  

 

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

Paní primátorko, já jsem v podstatě chtěl říci, něco podobného, co už říkala paní Halíková o 

obsahu těch informativních zpráv, které předkládáte každé zastupitelstvo. Protože vy jste tak 

poctivá, musím vás pochválit za to a píšete tam taky o čem jednáte, s kým jednáte, v jaké 

záležitosti, tak samozřejmě na vás pak směřuje nejvíce dotazů, protože jsou to konkrétní věci, 

na které se můžeme zeptat. U některých ostatních členů vedení města, když tam je napsáno 

jednal s X, Y všechno, tak ani nemáme možnost se zeptat o čem jednali nebo na jaké téma. A 

proto, že to tak poctivě píšete, tak samozřejmě se chci zeptat, jednala jste 6.2. právě s docentem 
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Ing. Ciencialou CSc. Doufám, že jsem to řekl správně, zmocněncem vlády ČR pro 

Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a Karlovarský kraj na téma energetické centrum Horní 

Suchá. Toto téma je dlouhodobé. Já si pamatuju, že jsme mnohokrát v radě přijímali usnesení, 

že podáme námitky vůči výstavbě tohoto centra, dokonce se podávaly i už odvolání vůči 

územnímu rozhodnutí atd. protože vždycky jsme měli na paměti, že v blízkosti sídliště 

v Prostřední Suché to může ovlivňovat životní prostředí. Zejména pachem, nečistotami a 

podobně. A právě dávám si to do souvislosti, že jste o této záležitosti jednala s panem 

Ciencialou a následně 14.2 rada města usnesením rozhodla o  tom, že nebude se podávat 

odvolání vůči územnímu rozhodnutí, které vydal stavební úřad Horní Suchá. Mělo to jednání 

s panem Ciencialou vliv na rozhodnutí rady města nebo ovlivnilo to nějakým způsoben, protože 

to jak jsem už naznačil, dlouhodobě jsme vždycky proti té výstavbě byli.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pan Cienciala přijel s paní Sikorovou, která nám představila projekt pro vybudování 

energetického centra v Horní Suché. Oni to budou stavět po vzoru Rakouska, ukázala nám 

veškeré ty linky, veškeré ty systémy, které tam vlastně budou mít a jaký to bude mít vliv na 

životní prostředí nebo ovzduší pro Horní Suchou, a protože je to na rozhraní nebo na hranici 

s Havířovem, tak nás chtěli informovat, ukázat a vysvětlit, jak to má fungovat a jak to bud, 

protože do té doby já jsem s tím nikdy před tím nebyla srozuměna a vím, že se o  tom jedná 

dlouho, jednalo dlouho. Dokonce nás pozvali do Rakouska, ať se jedeme podívat přímo, 

protože budou to stavět ve stejném duchu. Ale my žádná cestovka nejsme, nepotřebujeme vidět 

v Rakousku, samozřejmě a já si myslím ,ž těch podnětů proti tomu už bylo podáno hodně a na 

radě jsme se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli. Myslím si, že to co  oni tam chtějí vybudovat, 

samozřejmě, že to bude mít taky úzkou součinnost s tím, co budeme dělat my, v rámci třídící 

linky, takže já si myslím, že proto jsem se i na radě rozhodli tak, jak jsme se rozhodli. Takže 

k tomu můžu říct zatím všechno. A ještě bych dala prostor paní zastupitelce Havlíčkové. 

 

Bc. Monika HAVLÍČKOVÁ, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Děkuji za slovo, vážená paní primátorko, kolegyně, kolegové. Já mám dotaz na vás, paní 

primátorko. Ve svém přehledu uvádíte, že 24.1.jste měla schůzku s panem Ing. Kácalem za 

SSRZ, panem ředitelem gymnázia Komenského a pane ředitelem školy Gorkého, ohledně 

hřiště je napsáno. Mě by zajímalo, asi se to týká toho hřiště společného té ZŠ a Komenského a 

o co teda jde. A ještě bych chtěla jen  tak připomenout, říkala jste, že jakoby schůzka 

s europoslancem pro vás má ten přínos, že bude mít, že byste chtěla dohlédnout aby byla 

začleněna v projektu budovy nádraží bezbarierovost, ale já teda doufám, že ti, kteří tento 

projekt budou zpracovávat. znají vyhlášku 398/2009 Sb. ministerstva vnitra pro místní rozvoj, 

které už tady tyto požadavky tam uvádějí.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, já bych chtěla k té schůzce s panem ředitelem Kacalem a s panem ředitelem gymnázia i 

s panem ředitelem ZŠ Zaťkem, hovořili jsme společně o hřišti, protože existuje studie, která už 

byla dávno nachystaná proto, aby se s tím hřištěm, které společně využívá jak ZŠ, která patří 

nám a tak i gymnázium, které patří kraji, tak jsem se chtěli domluvit, jak budeme dál 

postupovat. Dohodli jsem se tak, že projektovou dokumentaci zpracují přes SSRZ, pan ředitel 

gymnázia i pan ředitel ZŠ byli tímto krokem spokojeni a dál plánujeme výjezdní zasedání kraje 

u nás, kde budeme hovořit o tom, jak kraj pomůže tady v otázce financí, pro  tady toto hřiště, 

z důvodu toho, že gymnázium patří kraji. Tak chceme po nich potom trošku nějakou finanční 

injekci, aby to nebylo jenom na městě. Tak proto ta schůzka byla, abychom se posunuli od 

studie která leží na stole tam u nich někde dva roky, abychom se posunuli trošku dál. Ještě pan 

náměstek Šlachta.  
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Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Já už nebudu víc, jak paní primátorka, protože řekla asi všechno. S tím, že závěr toho jednání 

byl, že v letošním roce bude hotový projekt na to hřiště.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji a protože se nehlásí nikdo do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu 

usnesení. 

  

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            35 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   5    

Přítomno celkem 38 členů 

 

Přijaté usnesení č. 943/24ZM/2018:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

předložené informativní zprávy o činnosti vedení města Havířova za období od 17.01.2018  

do 14.02.2018, dle příloh 
 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 35, zdržel se 1, nehlasoval 2, usnesení bylo přijato. Vyhlásím 10 minut přestávku, než 

budou interpelace a pak se posuneme dál, abychom mohli si všichni odpočinout.  

Bod č. 33 – Vystoupení občanů a interpelace zastupitelů 

 

 

 

 

 

 

 

10 minut 

 
 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Poprosím o prezenci. Z druhé části jednání je omluven pan zastupitel Ing. Bohuslav Muras,  

a pan Ptáček. Jinak by měli být všichni zde, ale někteří neznají čas. Takže začneme interpelace.  
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INTERPELACE č. 1        MMH/20 582/2018 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Z řad občanů tady máme interpelaci paní Dagmar Smolarové,  

Obsahem interpelace je rozšiřování hřbitova v Havířově - Šumbarku, paní Smolarová chce 

písemnou odpověď a nepůjde k mikrofonu. Já jenom bych vás chtěl informovat zhruba o čem 

to je. Paní ví, že se rozšiřuje hřbitov, že se pracuje na nové obřadní síni, ale má tady 

připomínku, že máme tři další hřbitovy, některé jsou pěkné, některé méně udržované, opuštěné 

a samozřejmě hřbitovní správa má přehled, jak to s těmi hroby je, a než se začne vytvářet nový 

hřbitov, měly by se zprovoznit hřbitovy stávající a využít jejich kapacitu. Takže paní 

Smolarové odpovíme, jsou tady podepsaní zřejmě nájemci té dlouhé třídy, ostatní občané, 

sedm. Takže paní Smolárové bude zodpovězeno.   

 

Dagmar SMOLÁROVÁ, 

……………………...  
V Prostřední Suché je opravený katolický kostel z 19, století a 3 zanedbané hřbitova. Jsou tam 

pěkné, udržované hroby, ale též hodně hrobů opuštěných. Hřbitovní správa má přehled. Než se 

začne vytvářet nový hřbitov, měly by se především neodkladně zkultivovat a zprovoznit 

hřbitovy stávající a využít jejich kapacitu. Je to část naší historie a hřbitov je vizitka města.  

Je žádoucí, aby naše interpelace byla vážně vzata v úvahu a začalo se na změně pracovat co 

nejdříve. Šikovný architekt může vytvořit důstojné pietní místo. Odpověď nás bude zajímat 

 

INTERPELACE č. 2        MMH/20 584/2018 

 

Ještě než otevřu rozpravu, samozřejmě se budou hlásit zastupitelé, bych chtěla začít já.  

Na minulém zasedání zastupitelstva paní zastupitelka Halíková se mě ptala, jak to je s tou 

PORTAVITOU, když jsme tam byli na té schůzce. Já jsem řekla tady všechno to, co proběhlo 

na té schůzce s PORTAVITOU s paní ředitelkou Šajbanovou, nic méně pan Rédr, sociální 

pracovník Šumbaráku, vám zaslal dopisy, všem zastupitelům, ve kterém napsal, že a přitom 

hovořil skoro, jako by hovořila paní ředitelka, že to byly moje subjektivní pocity, což nebyla 

vůbec pravda. Všechno to, co jsem tady řekla, zaznělo správně. Na to konto já jsem si 8.2.2018 

domluvila schůzku s paní ředitelko Šajbanovou, výkonnou ředitelkou PORTAVITY i u nás na 

magistrátu, kde byl znovu přítomen i pan Bc. Kopeček, policejní inspektor a s ním jsem byla 

tam tehdy na PORTAVITĚ. Hovořili jsem o všem, protože v tom dopise, který pan Rédr poslal, 

byly věci, které se nezakládaly na pravdě. Paní ředitelka, jsme si promluvili pěkně, slušně, 

jasně. Znovu jsem jí připomněla to, co jsme se ptali, co bylo našim hlavním dotazem, zda 

ubytovávají cizí nepřizpůsobivé občany na Šumbark, kým jsou financováni. Na to nám tehdy 

bylo odpovězeno všelijak, tak jak jsem to tehdy uvedla. Nic méně nám paní ředitelka nám to 

vysvětlila trochu lépe. Ona je výkonná ředitelka PORTAVITY, která má pod sebou Šumbarák, 

Orlovák, Stabilitu a nadaci Archa. PORTAVITA funguje od roku 2013, pod stejným IČO jako 

je Šumbarák asi proto, aby byla zachovaná historie a prostě aby mohli šáhnout na nějaké 

dotace. PORTAVITU tvoří členové spolku, kde je Armáda spásy, čtyři fyzické osoby, pan 

Šipula, Voznica a manželé Hartmanovi, ti se scházejí jednou za rok a pak je tam řídící výbor, 

který rozhoduje o všem. Samozřejmě můj dotaz směřoval opět na, PORTAVITA nemá žádné 

byty, nedisonuje žádnými byty, kdežto Šumbarák má zhruba 268 bytů. Z toho je 19 cizích, ne 

občanů Havířova, nyní teď, ale nevím, teda myslím si, že vím odkud přicházejí ti další a 

prostřednictvím koho. Ale moje otázka další směřovala na to, kdo teda financuje 

PORTAVITU. Takže PORTAVITA žije z dotací, získali pouze dvě dotace, jednu z MPSV a 

jednu z MPMR a zbytek financování mají z darů. Tak jsem se ptala, když teda nedostanou dar, 

kdo jim teda dává výplatu. Takže dary jsou poskytovány RESIDOMEM. RESIDOMO nad 

nemi drží ochrannou ruku. Já jsem si  na to sjednala schůzku 23.2. s panem generální ředitelem 
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Novým Rafajem a s panem ředitele pro správu majetku, s panem Vozníkem, kde jsem si 

vyjasnili určité věci, samozřejmě oni se distancují od dopisu pana Rédra, který neměl vůbec 

v popisu plánu řešit věci přes zastupitele, protože jestli máme město něco řešit 

s PORTAVITOU a s RESIDOMEM, tak to budeme řešit na bázi vedení a ne přes sociálního 

pracovníka Šumbaráku, takže tam asi proběhlo nebo proběhne s panem Rédrem a více méně 

trošku RESIDOMO se vyslovilo v tom smyslu, že samozřejmě paní výkonná ředitelka 

Šajbanová tam nepracuje dlouho, ale za tu dobu, co tam je, ty dva roky, tak dává věci pomalu 

do pořádku. To se týká přijímání nepřizpůsobivých občanů na Šumbark. Já jsem řekla, že se 

nám vůbec nelíbí, aby Šumbark byl obsazován jen těmito osobami, že i ti občané, kteří tma 

bydlí, a jsou to občané, kteří pracují, vydělávají peníze, děti chodí řádně do školy, si zaslouží, 

aby tam bydleli v solidním prostředí. Udělali jsem i takovou věc, že jsme dali prostor pro 

schůzku paní ředitelky s MP tam na Šumbarku, s panem komisařem, který už se potkal s paní 

ředitelkou, domluvili se na určitých věcech bezpečnostních a RESIDOMO má zájem na tom, 

trošku oživit Šumbark. Přijde s určitým projektem, kde chce vytvořit v lokalitě nad Lidlem 

bydlení takové, že tam prostě ty nepřizpůsobivé nebudou mít. A dneska jsem měla i jednání 

s jednateli MRA, sice kvůli jiné věci, ale při jednom jsem požádala pana jednatele Lankočího, 

aby sjednal schůzku s panem Vozníkem, ředitelem správy majetku RESIDOMA a domluvili se 

trošku na to, že třeba, když v bytech MRA bude nějaký nepřizpůsobivý občan, nebo více jich a 

budou je stěhovat pryč, aby si dali echo i RESIDOMU, aby nepřijímali tady tyto občany, a aby 

opravdu to prostředí Šumbarku se trošku zvetilo. Takže v tom vidím posun, nic méně, určitě 

budeme dávat pozor na to, jak to s tím bydlením a s umisťováním dalších takových občanů je. 

Měla jsem dotaz i na to, jestli nepřizpůsobiví lidé z Frýdku se mají stěhovat na Šumbark. Bylo 

mi řečeno, že 100% ne. protože jsem to zaslechla. Já si myslím, že by mělo být nastaveno 

nějaké solidní jednání mezi RESIDOMEM a MRA potažmo městem, abychom tady tu situaci 

zvládli, a aby občané to prostě pocítili tak, že chceme pro ně to nejlepší a aby prostě i ten 

Šumbark byl důstojnou částí Havířova. říkali jsem to dneska na poradě vedení, že si hrozně 

všichni přejeme a že jenom doufáme, že něco takového, určitě to nebude hned mávnutím 

kouzelného proutku, ale určitě to všichni vnímáme tak, že bychom si moc přáli, aby to tak bylo. 

Takže to jenom k vysvětlení k dopisu pana Rédra.  

A  teď už dávám prostor zastupitelům, protože z řad občanů už tady nemáme žáden příspěvek.  

Pan náměstek Šlachta 

 

INTERPELACE č. 3        MMH/20 585/2018 

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Ještě jednou dobrý den, prosím vás, já bych chtěl odpovědět na takové interpelace, 

neinterpelace, které tady v posledních zastupitelstvech byly. Prvně bych odpověděl paní 

soudružce, zastupitelce Halíkové, v mém životě se od posledního zastupitelstva hodně změnilo. 

Myslel jsem v ten den, že přítelíčky nemám. Ale já jsem si našel od té doby hodně přátel. 

Například Toníka, topiče elektrárenského, Annu proletářku, novou přítelkyni, Čuka a Gega a 

dokonce jsem si dopisoval se zde přítomnou soudružkou zastupitelkou Sahar Nohou. Teď bych 

vás chtěl, to jenom tak, aby jste mě už nelitovala. Přátel mám dost, žiju dobrým ,krásným 

životem. Dále bych chtěl vám sdělit takovou smutno novinu. Minulý týden zemřel Karel Filuta. 

Víte, Karel Filuta byl stvořen proto, aby bojoval proti fašismu a komunismu, ale obě dvě tyto 

organizace ho zablokovaly, tak už je zbytečné, aby žil. Nemá cenu, aby bojoval s větrnými 

mlýny. A proč ten Karel Filuta takhle bojoval. Já vám řeknu proč. Protože nechtěl se dožít 

doby, kdy na začátku zastupitelstva se budou citovat Norimberské rasové zákony a končit 

Internacionálou. Ale každopádně ještě by odpověděl před smrtí těsně odpověděl soudruhu 

zastupiteli Gongolovi, který se vyjádřil, že se stydí za to, že byl v jedné straně s Karlem filutou. 

On vám na to odpovídá. Já se taky stydím velmi moc, že jsem byl členem této zločinecké 

organizace a myslím si, že 30 let slušného života nenahradilo tuhle tu moji chybu a do konce 
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smrti nenahradím tuhle tu chybu, kterou jsem udělal, že jsem byl členem této zločinecké 

organizace. Děkuji vám.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pan zastupitel Heczko.  

 

 

INTERPELACE č. 4       MMH/20 586/2018 

 

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

Paní primátorko, já mám dva dotazy, nebo dvě interpelace, ale ještě bych reagoval na pana 

Šlachtu. Pane Šlachto to byl nekrolog? Já jsem teďko to nepochopil. To vaše oslovování paní 

soudružko a soudruhu a tak dále. Já si myslím, že to je zcela nemístné. Navíc jste sám říkal, že 

jste nevím, jakou dlouhou dobu, ale budoval jste socialismus do roku 89 a ti, kteří změnili 

kabáty, jsou dneska ti nehorší antikomunisté a podobně. Čili, promiňte mi to, ale já si myslím, 

že ta vaše poznámka a to vaše vystoupení bylo zcela zbytečné a zcela nemístné.  

A nyní k těm dvěma interpelacím. První bude na pana náměstka Bělicu. Měli jsem možnost i 

v televizi vidět jeho rozhovor pro nějakou TV stanici z nádraží, kde hovořil o tom, že ta hala 

nádraží bude využívána nějak multifunkčně pro kulturní otázky, sportovní, dokonce jsme 

jednou slyšeli, že by tam mohla být i nějaká lezecká stěna, případně squashové hřiště nebo něco 

podobného. Myslím si, že o budově bude rozhodovat SŽDC samozřejmě ve spolupráci 

s městem, ale nejsem si zcela úplně jist, že to využití, o kterém hovořil pan náměstek Bělice, je 

to nejvhodnější. Jestli bysme z toho měli udělat nějaký multikulturní nebo multifunkční sál 

s možností sportování a podobně. To samozřejmě vyžaduje nějaké zázemí včetně sprch, 

sociálního zařízení a podobně. Ale mám takový návrh. V minulosti, když se připravoval projekt 

na rekonstrukci nádraží a přednádražního prostoru, byla i vedena anketa, myslím, že to bylo 

přes radniční listy, že se mohli občané vyjádřit k tomu, co by a jak by to mělo asi vypadat. 

Jestli by nebylo vhodné i k tomuto návrhu pana Bělici udělat tam to multifunkční zařízení, aby 

se k tomu mohli vyjádřit občané, protože občas se s někým setkám a on říká, že by to asi 

nebylo to nejvhodnější. Čili zeptat se občanů, zda by bylo možné, nebo jakou oni mají 

představu o využití. Ale znovu podotýkám, budova je SŽDC a to bude mít asi to hlavní slovo, 

jak tu budovu využít.  

A druhou interpelaci, to je opět dotaz a možná, že je předčasný. Ten materiál, o kterém teď 

budu hovořit, určitě půjde do zastupitelstva, ale jestli byste už mohli dneska naznačit, co 

v podstatě chcete řešit podle usnesení RMH 4106 ze 14.02. tuším že to bylo, kde jste uložili 

MRA předložit návrh nových pravidel pro převod vlastnictví jednotek. Týká se to bytů. Čili 

jednoduchý dotaz, zda rada města, vedení města ve spolupráci s MRA má zájem, kromě těch 

bytů, které byly prodány, ještě nejsou, ale byly v tom výhledu prodeje, zda to chcete nějak 

rozšiřovat a dále prodávat další byty, které v té první fázi byly určeny k prodeji. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, pan náměstek Bělica odpoví.  

 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Tak já začnu od konce. Nevím o tom, že by RMH připravovala nějaký rozprodej bytů a 

materiál na který  se dotazujete se, jestli se nemýlím, týká třech bytových jednotek na ulici 

Klidná, jejichž správa je pro město velmi komplikovaná, vzhledem k tomu, že v tom vchodě 

jsou jediné tři bytové jednotky, které patří městu, jinak jsou tam ty byty v rukách soukromých 

vlastníků, velmi jim to komplikuje život a to družstvo bytové, které tam vzniklo v rámci toho 

vchodu má poměrně svázané ruce potom při rozhodování, ale i pro město tahle ta situace není 

vůbec komfortní, protože tři byty, které jsou úplně vyčleněny z té zprávy, nenavazuje tam na ně 
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žádný další městský majetek, tak jejich správa je pro město velmi komplikovaná. Toliko 

k tomu.  

Ohledně využití nádražního prostoru stávající odbavovací haly. Ta diskuse stále probíhá, já 

dostávám jak negativní stanoviska občanů, tak velmi pozitivní stanoviska občanů. Ta 

společnost samozřejmě se k tomu může vyjadřovat, má tady své zastupitele k tomu. Nic méně 

není pravdou, že takové hle využití současné odbavovací haly by znamenalo snížení komfortu 

pro cestující. Není to pravda, je to záměrně vypuštěná lež, SŽDC bude používat pro 

odbavování cestujících a pro výpravní potřeby, levou část dnešního celého komplexu 
nádražních budov, když to tak řeknu. Ta odbavovací budova pro ně využití nemá a pokud by 
město nebylo schopno využít nějakým způsobem tu odbavovací halu a myslím, že za 30 let 
jsme  žádné jiné vhodnější využití pro tu halu nenašli, tak by bylo velmi nešťastné, pokud by 
celá realizace modernizace nádraží zkolabovala na tom, že nebudeme schopni se dohodnout na 
tom, co by tam mělo být. A já dnes neříkám, že tam bude squash, jak vy jste uvedl…. Já nevím, 
bude to předmětem diskuse jak příspěvkových organizací, tak v rámci diskuse zastupitelstva. 
Jsou i jiné návrhy, které budou předloženy určitě zastupitelstvu, protože nikdo jiný o tom 
rozhodnout nemůže, pokud  se město bude rozhodovat o nějakých investičních akcích. Ale co 
bych k tomu chtěl říct, ta dohoda vznikala velmi komplikovaně, ta součinnost mezi městem a 
SŽDC je dneska na výborné úrovni, já bych byl rád, pokud by se všechny tyhle ty faktory 
sečetly a byli jsme schopni konečně to město posunout k tomu, že budeme mít jednou pro vždy 
vytvořený základ pro rozvoj této lokality, protože pokud neustále budeme chodit, pan architekt 
Mokroš mi určitě dá za  pravdu, kolem horkého bramboru a budeme se bát rozhodnout, tak je 
úplně jedno co tam bude, ale ta budova bude dále chátrat. Já si myslím, že by v té lokalitě mohl 
vzniknout do budoucna aquapark někde nad současným koupalištěm, myslím si, že ta lokalita 
si zaslouží rozšíření, myslím si, že máme krásné město na to, abychom do něj dále investovali a 
chodit kolem přednádražního prostoru a nádraží, aniž bychom nevěděli, co s tím chceme, tak já 
si myslím, že někdo musí udělat rozhodnutí a jít do toho. A to bude tohle to zastupitelstvo nebo 
příští zastupitelstvo. To je jedno, je to správně. Takže jsem rád za to, že se bude rekonstruovat 
nádražní prostor, jsem rád, že SŽDC posunulo ve svých projektech a ve svých investičních 
záměrech tuhle tu část k realizaci a bez toho, co bude v nynější odbavovací budově, se začne 
rekonstruovat nádražní prostor a bude se rekonstruovat i ta odbavovací část, která do budoucna 
bude sloužit občanům, jako čekárna, jako výdejna lístků, jako zázemí pro dopravce a bude to 
v té současné levé části, která je využitá pro ubytovnu a pro nějaké zázemí. Má to poměrně 
racionální důvody, ale to co můžeme ovlivnit my a co bude dělat město je revitalizace 
přednádražního prostoru v tomto roce, nových 180 parkovacích míst v tohle té lokalitě, 
realizace parkovacího prostoru za věžovým domem a tohle to jsou, myslím si, ty věci, které od 
nás občané očekávají. Děkuji. 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Děkuji, pan zastupitel Heczko. 
 

Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 
Pane náměstku, já jsem ve svém vystoupení vůbec nepoužil souvětí nebo slovní spojení 
komfort cestujících. Já jsem pouze vznesl názor, jestli to co jsme mohli slyšet v televizi nebo 
slyšet tady na ZMH v minulých obdobích, že by tam mělo být to multikulturní, to jsem pouze 
se ptal, jestli je to to nejvhodnější využití. Ale o snížení komfortu jsem já ve svém vystoupení 
vůbec nehovořil.  
A druhá poznámka. RMH usnesením 4106/82RM/2018 schválila jednak prodej bytové 
jednotky, bylo tam dlouhodobý a pak uložila v prvním bodě řešit prodej bytu na té ulici Klidné, 
o které jste hovořil a ve druhém bodě je přímo napsáno: předložit návrh nových pravidel pro 
převod vlastnictví jednotky. Čili já se ptám nebo vy jste říkal, že o tom vůbec tam rada 
nejednala. Ale to v usnesení je. Je to uloženo EO, teď nevím jestli MRA nebo města, a termín 
mají 23.5. letošního roku. Můj dotaz směřoval, jestli náhodou neuvažujete o pokračování 
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privatizace bytového fondu teda v souvislosti s tím, že se má předložit, že se mají předložit 
nové pravidla pro převod vlastnictví jednotek.   
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Tak já poprosím pana náměstka Bělicu.  

 
Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 
Pane zastupiteli, já nevím jestli jste zareagoval, určitě jste musel zareagovat, změnu vztahů 
mezi městem a MRA. Schválili jsme novou příkazní smlouvu a z té vychází nějaká práva a 
nějaké povinnosti. A pokud MRA má zajistit prodej těchto třech bytových jednotek na ulici 
Klidná, tak se musí dát do souladu tento proces s novým nastavením, s novým legislativním 
nastavením. Nic víc, nic víc. Nejedná se o žádnou privatizace, o žádný rozprodej městského 
majetku. Děkuji. 
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Děkuji, pan zastupitel Heczko. 
 
Ing. Eduard HECZKO, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 
Děkuji panu Bělicovi, konečně jsem se dozvěděl, co je smyslem těch úprav, toho prodeje. Že to 
jsou legislativní věci a že chcete aby na klidné se prodaly poslední tři bytové jednotky a je jiný 
vztah mezi městem a MRA, takže i ty zásady se musí nějakým způsobem upravit. Konečně jste 
mi odpověděl, děkuji. 
 
Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Vidíte pane zastupiteli, jsme tady od toho, abychom si to vyříkali.  
 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 
Bylo mi ctí, pane zastupiteli. 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 
Já než dám prostor dalšímu zastupiteli, tak mám tady ještě jednu paní občanku, která se 
přihlásila nyní k vystoupení. Je to paní Zdeňka Mokrošová. Obsahem interpelace je Náměstí 
republiky a kyvadlo.  
 
 

INTERPELACE č. 5        MMH/20 587/2018 

 

Zdeňka MOKROŠOVÁ, občanka města  

…………………………… 

Dobrý den vážené zastupitelstvo, vážení občané města Havířova. nevím ve kterém roce se to 

kyvadlo tam postavilo, to opravdu si nepamatuju, ale jsem už dlouho v Havířově a myslím si, 

že od začátku, co jsme tady tento památník, nebo já nevím jak se to nazve, postavili, tak je 

nefunkční. Buď někdy to kyvadlo funguje a teče z něj voda, tak jak má být, ale převážně to 

kyvadlo je nefunkční. Takže když investujete tolik peněz do města, chtěla jsem se zeptat, 

jestliže to kyvadlo se v některém roce postavilo, jak dlouho byla záruční doba na to, aby se to 

spravilo a kolik by ta oprava stála. Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já vám děkuji, paní Mokrošová. Za mně, zaprvé, kyvadlo je součást hodin a nemělo by se kývat 

ve vodě. To je za mně a kdyby bylo na mně a tehdy si vybírali občané, tak já bych si to určitě, 

já bych nedala pro to hlas, zadruhé mi to nepřipadá jako kyvadlo, ale jako nějaká gilotina a 

prostě takový návrh tehdy byl a takto si to občané vybrali. To že to někdy funguje a někdy ne, 
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já myslím, že se snažíme, aby ta voda v létě tam byla, je to příjemné osvěžení, pro děti hlavně, 

které si to tam užívají. Ale co dál k tomu říct, nevím. Možná k té funkčnosti toho kyvadla bych 

poprosila paní Ing. ä vedoucí odboru komunálních služeb, paní Mayerovou.  

 

Ing. Zdena MAYEROVÁ, vedoucí odboru komunálních služeb  

Dobrý den dámy a pánové, paní primátorko a rado. To kyvadlo v podstatě, projevují se tam 

určité závady, to je pravda. Kyvadlo slouží, pokud mně paměť slouží, mám pocit že od roku 

2000. Ale nejsem si úplně jistá, ale je to někdy kolem tohoto roku, kdy to kyvadlo bylo vlastně 

postaveno. V loňském roce se stalo to, že tam praskla vevnitř celá ta vana pod tím 

vodotryskem, bylo nesmírně složité najít firmu, která nám to opraví, kolik to stálo vám 

neřeknu, ale samozřejmě vám odpovíme písemně, tady k tomu dotazu.  Dále je kyvadlo 

zazimováváno tak, aby tedy voda nestříkala a nedošlo k dalšímu poškození na zimu. 

V současné době budeme čistit ty motory, které vlastně pohánějí chod kyvadla. Takže provádí 

se tam stále běžná údržba, projevují se tam závady, které se průběžně odstraňují a snažíme se, 

aby to kyvadlo bylo v nejlepším stavu, ale ne vždy se to podaří, protože ta technologie je už 

skoro 18 let stará.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji paní inženýrko. Ještě paní Mokrošová, mohla byste prosím k mikrofonu.  

 

Zdeňka MOKROŠOVÁ, občanka města  

………………………….. 

Mně velice mrzí, že město investuje nemalé peníze na projekt, který je od začátku nefunkční, 

proto jsem se ptala, jak dlouho byla na to kyvadlo záruka a kolik by to stálo teď ta oprava a 

proč se to už neopravovalo v rámci záruky, děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Tak to jste se neptala v tom prvním příspěvku, ale dobře, paní Mokrošová. Paní inženýrko, 

dáme odpověď písemně. Dobře. Takže prosím ještě z řad občanů nemáme už žádný příspěvek, 

takže prosím z řad zastupitelů, jestli se ještě někdo hlásí. Nikdo se nehlásí, tak v tom případě… 

a ještě pan poslanec Pawlas. 

 

INTERPELACE č. 6      MMH/20 588/2018 

 

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

Vážená paní primátorko, já bych měl dotaz. Zaregistroval jsem, že v loňském roce rada města 

schválila, že se vyvěsí tibetská vlajka a v letošním roce, jestli jsem to správně četl, se nevyvěsí. 

Tak by mě zajímalo, co vedlo k té změně. Jestli je to úcta před čínskou komunistickou stranou 

a strach z Číny, jako světové velmoci, protože když tady pan Šlachta má potřebu neustále útočit 

do českých komunistů, tak proč najednou ta změna s ohledem na Čínu? Nebo jste si vzpomněli, 

že jsem já, jako ještě primátor, podepisoval memorandum o spolupráci s čínským Daikinem a 

loňské vyvěšení tibetské vlajky bylo přímo neúctou k Čínské lidové republice. Tak by mě 

zajímalo, jak to že loni se vyvěšovala a letos se nevyvěšuje. Děkuji.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Prosím, já na to odpovím stručně. Rada města odsouhlasila, že tibetskou vlajku nevyvěsíme, já 

si myslím, že v Číně naše vlajky také nevyvěšují, kvůli nějakých příležitostí. Třeba v rámci 

našeho dne výročí založení republiky a tak různě, že si ani nikdo nevšimne v Číně, že nějaký 

takový svátek máme a prostě jsme to tak odsouhlasili a letos tibetská vlajka viset nebude. 

Přikláníme se k jiným projektům, třeba ke dni dětské onkologie nasvítíme kulturní dům Petr 
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Bezruče zlatou barvou, která je barvou dětské onkologie, takže to ano, pro takové projekty 

jsme, ale takto rada rozhodla a toto rozhodnutí je neměnné. Paní zastupitelka Halíková. 

 

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

Paní primátorko a vážení členové rady, já bych vám chtěla poděkovat za toto, podle mého 

názoru, velice moudré rozhodnutí a jenom připomenout vám všem, vážení přítomni, že to byli 

členové rady za ČSSD, kteří v letech 2002 až 2006 měli většinu v radě a prohlasovali v té době 

vyvěšení tibetské vlajky, přesto že věděli, že na návštěvu našeho města v té době, přijíždí jeho 

excelence, velvyslanec Čínské lidové republiky. Tak to jenom pro připomenutí i vám, bývalý 

soudruhu náměstku Šlachto.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel Masarovič.  

 

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

Za posledních 5 let přišlo do Evropy nelegálně přes 7 mil. migrantů. V České republice umírá 8 

tis. lidí na respirační nemoci. Jednu část našeho města nám drtí Romové, kteří se odmítají 

přizpůsobit. A vy, členové KSČM řešíte tibetskou vlajku z roku 2002. Pane Bureš, vy jste 

z toho udělali šaškárnu, strašnou šaškárnu, neuvěřitelnou šaškárnu. Celou dobu mlčím, ale na 

toto se nedá koukat. Za toto nás někdo zvolil? Nebo tímto nějakým způsobem konkrétním 

hájíte někoho zájmy? Nebo o čem to je dneska?! Paní Halíková, vy, jako morální maják, který 

běhal po parlamentu České republiky se zprávou pana Pawlase, která byla neveřejná, kterou 

jste neměla mít, vy toho taky nechte, prosím Vás! Děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Já vám děkuji. Pan zastupitel Bureš. 

 

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

Dobrý den v sále, já jsem toho moudrého pána, co před chvílí mluvil vyzýval k slušnosti. A za 

druhé, já nevím, že já jsem něco tady tak úplně zešaškařil, ale řekl jste Bureš… tak pane 

Masarovič, buďme lidi, já si myslím, že je před volbama, vy se chcete asi zviditelnit, ne? Jste 

měl jít do parlamentu a ne tady asi… děkuji. 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Paní zastupitelka Halíková. 

 

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

Tak ještě jednou, na vysvětlenou. Stejně tak, jako mě, tak tady každého ze zastupitelů, 

zastupitelek zvolili občané tohoto města a já jsem hluboce přesvědčená o tom, že ne jenom já, 

ne jenom moji kolegové za KSČM, ale byla bych velice ráda, kdyby i všichni ostatní, jsme 

zastupovali zájmy těch, kteří nás tady zvolili a kteří to od nás očekávají, to znamená občanů 

tohoto města. Na podzim letošního roku se budou vyjadřovat znovu a chtěla bych jenom 

poprosit, abychom všichni respektovali výzvu, kterou tady řekla naše paní primátorka dneska a 

která tady zazněla od jiných kolegů, abychom se vzájemně slovně nenapadali a nezneužívali 

toto auditorium k tomu, abychom lidskou důstojnost jednoho či druhého shazovali. To, že jsem 

připomněla jednání ve volebním období 2002 – 2006 se týkalo strany, která v té době byla ve 

vedení města a jejíž zastupitelé jsou dnes ve vedení města opět. Protože se hovořilo o tibetské 

vlajce, jsem přesvědčená o tom, že tady to bylo na místě a nikoli, nikoli scestné. A mé jednání 

v době, kdy jsem 3x po sobě byla občany tohoto města vyslána do Poslanecké sněmovny jako 

zastupitelka budou hodnotit a hodnotili v minulosti tito občané, nikoli vy, vážený nebo 

nevážený pane kolego.  
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Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pan zastupitel Martinek. 

 

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

Já bych jenom připomněl, že v roce 2002-2006 nikdo ze stávajících radních ve vedení města 

nebyl. O vyvěšení či nevyvěšení tibetské vlajky hlasuje rada na základě žádosti každý rok a 

radní se letos rozhodli, jak se rozhodli. Je to jejich svobodná vůle. Tak nevím, proč se o tom 

tady tak zdlouhavě bavíme. Není to žádný nějaký konstantní postoj ČSSD, je to prostě 

rozhodnutí radních, jako lidí z tohoto města.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, pan náměstek Šlachta.  

 

Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Já jenom se strašně podivuju, že vyvěšení tibetské vlajky, je velký zájem občanů města. 

Skutečně občané tohoto města nemají nic jiného na zájmu, jenom vyvěsit nebo nevyvěsit 

tibetskou vlajku. Opravdu máte velké starosti.  

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Tak, já teď nevidím dalšího přihlášeného do interpelace, takže končím rozpravu a prosím vás, 

chtěla bych ukončit dnešní 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova. Je zhruba 15:57 podle 

mých hodinek. Já vám děkuji za aktivní účast a těším se na vás na zasedání zastupitelstva 

v dubnu.  

 

 

 

KONEC 

 
 

15:57 min. 

 

 

 

 

 

 

 
V Havířově dne: 06.03.2018 

Zapsala: Vladimíra Mikulášová v. r.,  

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

 

 

Přílohy zápisu: 
Příloha č. 1 -  prezenční listina (8 listů) 

Příloha č. 2 -  Materiály pro 24. zasedání ZMH (originály včetně svolání) 
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O  V  Ě  Ř  E  N  Í 
 

zápisu ze 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 26.02.2018 

v sále Kulturního domu RADOST 
 ___________________________________________________________________________ 

 

      Ověřil/la jsem zápis ze 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

          konaného dne 26. února 2018  v sále Kulturního domu RADOST. 

 

 Potvrzuji svým podpisem, že zápis odpovídá průběhu zasedání  

 a přijatým usnesením. 
 

 

 

 

Peter HRABČÁK    v. r.      

člen Zastupitelstva města Havířova                                …………..………………………. 

 

 

 

Petr ROBOSZ     v. r. 

člen Zastupitelstva města Havířova                                 .…………..………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.    Ing. Karel ŠLACHTA v. r. 

primátorka města                    náměstek primátorky    

                                                                   hospodářský rozvoj   
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PROTOKOL O NAHLÍŽENÍ DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 

24. zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného 26.02.2018 
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