STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Zápis
9. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 10.12.2015

Účast
Členové ZM
Vedoucí odborů MMK
Ostatní a hosté

Pozváno
41
8
21

Přítomno
34
8

Omluveno
7

Neomluveno
0

Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil primátor pan Tomáš Hanzel. Uvítal všechny přítomné a sdělil, že v době
zahájení bylo přítomno 32 členů zastupitelstva města, tudíž bylo ZM usnášení schopno. Nejdříve bylo přistoupeno k
procedurálním otázkám. Řekl, že z jednání zastupitelstva města se omluvili Ing. Miroslav Hajdušík, Ing. Marcela
Parikrupová, pan David Puhr, Ing. Petr Koval, MUDr. Radek Sušil, Ing. Vladimír Franta, Mgr. Andrzej Szyja, pan
Vladimír Kolek a v průběhu jednání MUDr. Martin Gebauer. Řekl, že hlasovat budeme veřejně, prostřednictvím
hlasovacího zařízení, přesto pro případ potřeby byly určeny tyto sčitatelky: paní Vladislava Wiewiórková, Bc. Petra
Klapsiová, Romana Plecháčová, Tamara Hercigová a Jitka Korzonková. Hlavní sčitatelkou určil Ing. Blanku Rychlou.
Zpracováním zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné pověřil paní Janu Nekardovou, u které byl rovněž k
nahlédnutí zápis z 8. zasedání ZM konaného dne 05.11.2015, který byl ověřen bez připomínek. Jako pracovní
předsednictvo byla schválena rada města. Ověřovateli zápisu byli schváleni: pan Ivan Fodor a DiS. Martina
Orgoníková. Tím byly ukončeny procedurální otázky, viz hlasování č. 1, usnesení ZM č. 257 (pro 31 proti 1,
zdrželo se 0).

p. T. Hanzel - řekl, že v programu 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné došlo k těmto úpravám:
Po jednání schůze RM dne 02.12.2015 byly členům ZM předány na cloud Karviná dva materiály z Odboru
sociálního, a to:
doplnění programu č. 1 – „Změna Zřizovací listiny Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace, Sokolovská
1761, Karviná-Nové Město, 735 06“,
doplnění programu č. 2 – „Informativní zpráva k zavádění vyrovnávacích plateb v rámci koncepce financování
sociálních služeb“.
Protože tyto dva body byly uvedeny v programu 9. zasedání ZM Karviné, nebylo třeba o jejich doplnění hlasovat.
Dále byly členům ZM předány na cloud Karviná materiály, které byly projednány na mimořádné schůzi RM
dnes před zasedání ZM:
doplnění programu č. 3 z Odboru ekonomického – „Zápůjčka UnikaCentrum, o.p.s.“,
doplnění programu č. 4 z Odboru rozvoje – „Smlouva o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji“.
Protože tyto body nebyly uvedeny v programu 9. zasedání ZM Karviné, nechal o jejich doplnění postupně hlasovat.

p. T. Hanzel - nejdříve nechal hlasovat o doplnění programu č. 3 – „Zápůjčka UnikaCentrum, o.p.s.

HLASOVÁNÍ : č. 2
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

32
0
0

usnesení č. 257

p. T. Hanzel - dále nechal hlasovat o doplnění programu č. 4 - „Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“.
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HLASOVÁNÍ : č. 3
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

32
0
0

usnesení č. 257

p. T. Hanzel - o možnost vystoupit na zasedání ZM požádal rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavel
Tuleja, Ph.D. Nechal hlasovat o udělení slova rektoru Slezské univerzity v Opavě s tím, že vystoupí před
prvním bodem programu.

HLASOVÁNÍ : č. 4
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

32
0
0

usnesení č.

p. T. Hanzel - zeptal se, zda jsou k takto navrženému programu nějaké dotazy, připomínky? Protože tomu tak
nebylo, nechal program, včetně doplněných bodů, schválit.

HLASOVÁNÍ : č. 5
32
PRO :
0
PROTI :
0
ZDRŽEL SE :
usnesení č. 257
Program 9. zasedání ZM Karviné, včetně doplněných bodů, byl schválen.

Na základě nových ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, došlo k upřesnění pravidel stanovených
zákonem o obcích ve věci oznámení o osobním zájmu.
Dle § 8 zákona o střetu zájmu je veřejný funkcionář povinen při jednání orgánu územního samosprávného celku, ve
kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci,
jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma, a nebo má-li na
věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Oznámení podává příslušný
veřejný funkcionář písemně před zahájením jednání nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než orgán
přistoupí k hlasování; oznámení bude vždy součástí zápisu z jednání.
p. T. Hanzel - střet zájmu nikdo neoznámil.

Vystoupení rektora Slezské univerzity v Opavě
p. T. Hanzel - požádal pana rektora Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavla Tuleje, Ph.D., aby se ujal slova.
doc. Ing. Pavla Tuleje, Ph.D. - představil se zastupitelům, hlavně těm novým s tím, že byl k 1. březnu 2015
jmenován rektorem Slezské univerzity v Opavě. Před tím působil jako děkan na OPF-Slezské univerzity v Karviné,
která v příštím roce oslaví 25. výročí svého vzniku. Byla založena dne 09.07.1991, jejíž součástí jsou tři fakulty a
jeden ústav. Je součástí přírodovědecké fakulty v Opavě. Univerzita působí tedy ve dvou slezských městech, v
Karviné a v Opavě. Zastupitelům představil směr dalšího vývoje OPF pod jeho vedením. Na
Filozoficko-přírodovědecké fakultě je uskutečňována řada oborů bakalářského, magisterského i doktorského studia.
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné působí ve městě, které prošlo v posledních desetiletích značnou
přestavbou v závislosti na rozvoji uhelné těžby. Také univerzita se bude snažit přispět k rozvoji našeho regionu. V
současné době nabízí fakulta studium v rámci bakalářských i navazujících magisterských studijních programů
Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika. Akreditováno má
rovněž bakalářské studium oboru Hotelnictví a doktorské studium oboru Podniková ekonomika a management. Na
obou univerzitách pracuje 268 pedagogů, z toho 15 profesorů, 38 docentů. Jsou univerzitou spíš menšího
charakteru, ale to neznamená, že by jejich význam v rámci českého školství byl výrazně nižší. Mají cca 6.500
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studentů, z toho 4.700 studentů ve formě bakalářského studia a 183 studentů ve formě doktorského studia a cca
2.000 studentů v navazujícím magisterském studiu. Osobně nastoupil na OPF v roce 1997 s tím, že není
absolventem této univerzity, ale ekonomické fakulty VŠB v Ostravě. Od roku 1999 - 2002 zastával funkci předsedy
akademického senátu OPF, v roce 2000 - 2011 byl zástupcem vedoucího katedry ekonomie, 2011 - 2015 vedoucím
katedry ekonomie a veřejné správy a 2014 - 2015 děkanem OPF Karviná s tím, že od 01.03.2015 je rektorem OPF
v Opavě. Výhodou je, že prošel všemi stupni vývoje na této univerzitě s tím, že své zkušenosti chce nyní aplikovat v
praxi. Fakulta se všestranně zapojila do spolupráce s institucemi ekonomického charakteru v přilehlém regionu a její
absolventi se úspěšně uplatňují v podnikatelské sféře. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě je moderní a
dynamická vzdělávací instituce se širokou nabídkou profesně i akademicky orientovaných studijních oborů.
Neodmyslitelnou součástí magisterského a doktorského studia je zapojení studentů do vědeckovýzkumných a
uměleckých aktivit na špičkové národní i mezinárodní úrovni. Úspěšným studentům jsou nabízeny rozsáhlé
možnosti absolvování části studia na zahraničních partnerských institucích. Měl za to, že pro město Karviná je OPF
přínosem. Přispívají k rozvoji vzdělanosti, jsou bezplatnou univerzitou. Napomáhají také k tomu, aby nedocházelo k
odchodu mladých lidí z tohoto regionu, čímž posilují vzdělanost tohoto regionu. Přispívají také ke zvyšování kupní
síly a k rozvoji malého a středního podnikání.
Jedním ze způsobů činorodého přístupu ke stáří je také vzdělávání, které se pro seniory stává prostředkem hledání
cesty, způsobu života, hodnot života. Studium na Univerzitě třetího věku má dlouholetou tradici a její další úspěšný
rozvoj je jednou z priorit současného vedení fakulty. Zájemcům z řad veřejnosti nad 50 let je umožněno získat
základní vědomosti v oblastech ekonomie, managementu v podnikání, marketingu, práva, financí, účetnictví a daní,
informatiky, matematických metod v ekonomii, společenských věd a komunikace. Dosud proběhlo 34 těchto kurzů, v
na OPF Karviná 14 kurzů. Domníval se, že se jim také daří naplňování motto, aby Karviná byla městem jak
lázeňským, tak univerzitním. Je dobré, že univerzita sídlí v Karviné, která je městem okresním, což není běžná
záležitost v ČR. Průměrná mzda na OPF se pohybuje ve výši cca 34. 618,-- Kč, jsou zde zahrnuty i platy vedení.
Nástupní plat na OPF je cca 17.000,-- Kč, plat neakademického pracovníka cca 21.000,-- Kč. Financování vysokých
škol je v současné době velkým problémem, je nižší oproti loňskému roku, v čemž viděl velké riziko. Také řada
absolventů OPF má problém najít práci v tomto regionu, často odcházejí za prací mimo město. Budou se snažit
tomuto odchodu zabránit a umožnit absolventům, aby v našem regionu mohli i nadále působit a pracovat.
Nebezpečí viděl rovněž v regionálním trhu práce. Proto nemají zájem vychovávat akademiky, kteří by končili na
úřadu práce, ale aby vysokoškolsky vzdělaní lidé našli v tomto regionu práci. Další problém viděl v kvalitě vzdělání
ve městě, kdy řada kvalitních zaměstnanců odchází za prací i za hranice. Stanovili si proto vizi, že chtějí být
veřejnou vysokou školou, která bude profesně orientovaná s tím, že absolventi by měli najít uplatnění na trhu práce
a budou i pro tento trh přínosem. K tomu potřebují spolupracovat nejen s městem, ale i se zastupitelstvem města,
aby měli zpětnou vazbu. Důležitá je i spolupráce s Úřadem práce v Karviné. Za tímto účelem zpracovali dlouhodobý
záměr, který se budou snažit naplňovat. Jejich snahou je přispívat k duševnímu rozvoji obyvatel města a také snaha
zabránit jejich migraci mimo tento region. Vedení města a zastupitelstvu poděkoval za dosavadní spolupráci, která
je dle jeho názoru na dobré úrovni, za poslední 3 roky se dokonce výrazně prohloubila. Na této úrovni by měl zájem
s městem i nadále spolupracovat.
p. T. Hanzel - dodal, že spolupráce mezi městem a OPF Karviná je na dobré úrovni s tím, že i cílem města je
nadále s univerzitou spolupracovat. Tím že rektor OPF Slezské univerzity v Opavě je bývalým děkanem OPF
Karviná, může městu i této univerzitě pomoci. Poděkoval panu rektorovi za podané informace, za představení vize
univerzity a také za jeho účast na zasedání ZM Karviné.

1) Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I. - III. čtvrtletí 2015
p. T. Hanzel - řekl že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický. K předložené zprávě otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 1.

HLASOVÁNÍ : č. 6
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 258

2) Mezitímní účetní závěrka statutárního města Karviné k 30.09.2015
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický, který v průběhu účetního období
předkládá zastupitelstvu města podklady pro schvalování účetní závěrky ve formě mezitímních účetních závěrek a
interní auditor informativní zprávu o provedených kontrolních zjištěních z provedených auditů a kontrol za uvedené
období. K předložené zprávě otevřel diskuzi.

Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát ? IČ: 00297534 ? DIČ:
CZ00297534
Zápis:

3

Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 2.
HLASOVÁNÍ : č. 7
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 259

3) Návrh rozpočtu statutárního města Karviné na rok 2016
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. V. Vantuchová - občanka města - vznesla požadavek pna větší přehlednost rozpočtu města, a to aby před
každou kapitolou nebo položkou bylo vysvětleno, jak se k daným údajům došlo a z čeho bylo čerpáno. Pro občana
města je nepřehledné, když je rozpočet města rozdělen podle jednotlivých odborů. Jako příklad uvedla např.
kapitolu zeleně nebo údržba zeleně, pod kterou by byly vyjmenovány všechny odbory s částkami, které se na této
oblasti podílejí. Občan se už pak nedozví, na co konkrétně tyto finanční prostředky jdou nebo budou použity.
Nepřehledný je rovněž rozpočet u Odborů majetkového a rozvoje, kde se kumulují sportovní a dotační akce.
Přehlednější by bylo, kdyby bylo uvedeno, na co tyto peníze jednorázově jdou. Požádala proto, aby bylo občanům
města interaktivním způsobem vysvětleno, co rozpočet města zahrnuje a jak se s ním konkrétně nakládá.
Ing. O. Brdíčko - řekl, že byl požádán panem Adámkem, aby se zeptal, ve které kolonce návrhu rozpočtu města na
rok 2016 došlo k navýšení o 1 mil. Kč u Odboru sociálního, jak navrhoval na minulém zasedání ZM, aby došlo k
posílení sociální oblasti o tuto částku.
p. T. Hanzel - řekl, že položka u Odboru sociálního byla navýšena z částky Kč 3.600.000,-- na částku Kč
4.600.000,-- s tím, že konkrétní položka nebyla uvedena.
p. T. Hanzel - protože další dotazy ani připomínky k návrhu na schválení rozpočtu na rok 2016 nebyly podány,
nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 3.

HLASOVÁNÍ : č. 8
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

32
0
1

usnesení č. 260

Doplnění programu č. 3 - Zápůjčka UnikaCentrum, o.p.s.
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický. Společnosti UnikaCentrum, požádala o
poskytnutí bezúročné půjčky Kč 500 000,-- na období od 15.01.2016 do 31.05.2016, a to na základě žádosti, která
je přílohou důvodové zprávy materiálu. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. O. Brdíčko - doporučil dopracovat „Zásady“ týkající se poskytování dotací tak, aby byly podmínky pro všechny
žadatele stejné, neboť žádosti těchto neziskových organizací mohou začátkem roku narůstat.
p. T. Hanzel – řekl, že jednotlivé žádosti se posuzují s tím, že dotace se poskytují individuálně, nejsou poskytovány
automaticky. Protože další dotazy ani připomínky k návrhu na schválení rozpočtu na rok 2016 nebyly podány,
nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 4.
HLASOVÁNÍ : č. 9
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 261

4) Termíny konání schůzí RM a zasedání ZM na rok 2016
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Zastupitelstvu města jsou předloženy na
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vědomí schválené termíny konání schůzí Rady města Karviné a návrh na schválení termínů konání zasedání
zastupitelstva města na rok 2016. Zasedání se budou opět konat v odpoledních hodinách, a to ve čtvrtky v 16:30
hodin. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.

Diskuze:
p. J. Moczydlanová - občanka města - předložila návrh, aby se zasedání ZM od roku 2016 konala opět v
dopoledních hodinách. Návrh odůvodnila tím, že se zasedání ZM zúčastňuje pravidelně a přesto, že byla zasedání
ZM v roce 2015 konána v odpoledních hodinách, počet občanů, kteří se jednání účastnili, se nijak extrémně
nenavýšil. Ze začátku chodilo o něco více občanů s tím, že postupně jejich zájem o zasedání ZM opadal nebo řada
občanů ze zasedání ZM odcházela dříve, nezůstávali na jednání až do konce. Dodala, že je to možná tím, že večer
není bezpečné se pohybovat v ulicích nebo v některých částech města.
Ing. O. Brdíčko - domníval se, že je to návrh jedné osoby a také zástupkyně strany ČSSD. Za klub KDU-ČSL podal
návrh, aby se zasedání ZM konala v odpoledních hodinách, a to od 16:30 hodin.
p. T. Hanzel - řekl, že při schvalování termínů ZM na II. pololetí roku 2015 bylo řečeno, že po půl roce bude při
schvalování termínu na rok 2016 vyhodnocena účast občanů na zasedáních ZM. Nejdříve se zasedání konala v
prvním pololetí v 17:30 hod., což bylo pro některé moc pozdě. Proto byla v druhém pololetí přesunuta jednání ZM na
16:30 hod. Po projednání bodů, které občany zajímaly, většinou odcházeli nebo nevydrželi do konce zasedání.
Proto předložil návrh, o kterém nechal hlasovat, že se zasedání ZM budou konat v úterý od 08:00 hodin, a to
v termínech: 02.02., 15.03., 26.04., 14.06., 13.09., 01.11. a 06.12.2016.
HLASOVÁNÍ : č. 10
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

24
8
1

usnesení č. 262

5) Stanovení pro rok 2016 náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce členům Zastupitelstva
města Karviné, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Rada města projednala návrh a doporučila
zastupitelstvu města stanovit pro rok 2016 náhradu ve výši 150,-- Kč/hod. Ta bude poskytována na základě podané
žádosti, která je přílohou materiálu. Žádost lze odevzdat na dnešním zasedání ZM nebo nejpozději počátkem
nového kalendářního roku na Odbor organizační, oddělení kancelář primátora. K předloženému návrhu otevřel
diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 5.
HLASOVÁNÍ : č. 11
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 263

6) Plány práce výborů Zastupitelstva města Karviné na rok 2016
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Plány práce výborů Zastupitelstva města
Karviné na rok 2016 byly zpracovány z podkladů zaslaných jednotlivými předsedy výborů. K předloženým návrhům
otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 6.
HLASOVÁNÍ : č. 12
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0
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7) Dohoda o snížení srážek ze mzdy s Veronikou Zarzyckou
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Předloženou žádostí jmenované se
zabývala rada města s tím, že nedoporučuje na základě vyjádření oddělení právního a kontrolního s povinnou
uzavřít dohodu o snížení srážek ze mzdy. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 7.

HLASOVÁNÍ : č. 13
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 265

8) OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. OZV je vydávána v návaznosti na
provedenou novelizaci zákona o místních poplatcích. Nově je s účinností od 01.01.2016 zaváděno: v čl. 6 bod 6.1
zákonné osvobození pro vymezené kategorie osob. Dále poplatková povinnost přechází z nezletilého, který nenabyl
plné svéprávnosti, na jeho zákonného zástupce, příp. opatrovníka, pokud se jedná o nezletilého, který byl omezen
ve svéprávnosti. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 8.
HLASOVÁNÍ : č. 14
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 266

9) Změna OZV č. 10/2012 k zabezpečsení záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Předmětem návrhu je úprava přílohy č. 1
vyhlášky, která stanoví místa, kde lze provozovat výherní zařízení, a to adresních údajů či názvů provozoven. OZV
nabude účinnosti od 01.01.2016. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 9.
HLASOVÁNÍ : č. 15
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

32
0
1

usnesení č. 267

10) Změna OZV č. 6/2007, kterou se stanoví školské obvody základní škol
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Ke změně dochází v souvislosti se
slučováním základních a mateřských škol s tím, že názvy příspěvkových organizací byly uvedeny ve vyhlášce. Dále
dochází ke změně v územním vymezení obvodů některých základních škol a mateřských škol. OZV nabude
účinnosti od 01.01.2016. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
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p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 10.

HLASOVÁNÍ : č. 16
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 268

11) Návrh na změnu usnesení ZM č. 53 ze dne 29.01.2015 - Program prevence kriminality na rok 2015
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byla Městská policie. V příloze č. 1 uvedeného usnesení byla
schválená finanční částka na projekt, který nebyl nerealizován. Je navrhováno danou částku převést na projekt
„Bezpečně po celý den – besedy pro MŠ, ZŠ“, který by byl realizován Městskou policií Karviná s tím, že navýšené
finanční prostředky na tento projekt budou použity na propagační a informační materiál. K předloženému návrhu
otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 11.

HLASOVÁNÍ : č. 17
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 269

12) Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové
výstavby
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, který obdržel žádosti o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby, které dle schválených
„Zásad“ splňují stanovené podmínky. Na základě této skutečnosti rada města doporučila uvedeným žadatelům
finanční příspěvek na výstavbu rodinného domu ve výši Kč 150.000,-- poskytnout. Protože třetí žadatel požádal o
poskytnutí příspěvku současně na 2 rodinné domy, byl u něj návrh na usnesení zpracován variantně. RM doporučila
s tímto žadatelem uzavřít smlouvy k oběma domům. K takto předloženým návrhům otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 12.

HLASOVÁNÍ : č. 18
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

32
0
1

usnesení č. 270

13) Poskytnutí finančního příspěvku do Fondu cestovního ruchu turistické oblasti Těšínské Slezsko
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Jedná se o poskytnutí finančního příspěvku v
uvedené výši na základě uzavřené smlouvy mezi Regionální radou rozvoje a městem Karviná, a to ve sdělovacích
prostředcích, vydáváním informačních materiálů a jinými vhodnými prostředky i zajištění nezbytného
spolufinancování společných jednotlivých projektů. K předloženým návrhům otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 13.
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HLASOVÁNÍ : č. 19
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 271

14) Dotace z Fondu primátora města Karviné v roce 2015
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Odborná pracovní skupina Fondu primátora
města Karviné projednala předložené žádosti a doporučila ke schválení dotace ve výši, jak bylo uvedeno v příloze k
usnesení. K předloženým návrhům otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 14.

HLASOVÁNÍ : č. 20
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

32
0
0

usnesení č. 272

15) Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, který předložil návrh na uzavření smluv v
souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi
statutárním městem Karviná a uvedenými příjemci dle přílohy č. 1 – 7 k usnesení. K předloženým návrhům otevřel
diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 15.

HLASOVÁNÍ : č. 21
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 273

16) Kotlikové dotace v Moravskoslezském kraji
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Jedná se o dotační program
Moravskoslezského kraje s tím, že statutární město Karviná má v rámci tohoto programu možnost podílet se na
spolufinancování jednotlivých žádostí o kotlíkové dotace podávaných občany Karviné. K předloženým návrhům
otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 16.

HLASOVÁNÍ : č. 22
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0
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Doplnění programu č. 4 - Smlouva o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Jedná se o uzavření Smlouvy o spolupráci při
realizaci projektu „Kotlíkové dotace“ mezi statutárním městem Karviná a Moravskoslezským krajem. K
předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu
doplnění č. 4.

HLASOVÁNÍ : č. 23
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 275

Doplnění programu č. 1 - Změna Zřizovací listiny Sociáilních služeb Karviná, příspěvkové organizace,
Sokolovská 1761, Karviná-Nové Město 735 06
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor sociální. K uvedené změně dojde od 01.01.2016, kdy je
třeba do Zřizovací listiny doplnit tyto činnosti: Novou sociální službu - odlehčovací, stravování, které je uživatelům
služeb a zaměstnancům poskytováno prostřednictvím kuchyní SSK. Do doplňkové činnosti doplnit pronájem
bytových prostor s ohledem na zajišťování systému Prostupného bydlení. K předloženému materiálu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu
doplnění č. 1.

HLASOVÁNÍ : č. 24
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 276

Doplnění programu č. 2 - Informativní zpráva k zavádění vyrovnávacích plateb v rámci koncepce
financování sociálních služeb
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor sociální. Vyrovnávací platby budou upraveny předpisy
Evropské unie o veřejné podpoře. Jedná se o platbu z veřejného rozpočtu, kterou instituce poskytuje určitému
subjektu k pokrytí nákladů veřejně prospěšných služeb. Cílem by mělo být transparentní rozdělování veřejných
prostředků, zohledňující individuální potřeby a odlišnosti. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu
doplnění č. 2.

HLASOVÁNÍ : č. 25
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 277

P Ř E S T Á V K A 17:30 - 17:40 hodin
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17) Převod pozemků a budovy čs p. 2346 na ul. Tyršova v Karviné-Mizerově
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 17 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 26
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 278

18) Nabytí pozemku p. č. 4243 v k.ú. Karviná-město
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 18 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 27
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

32
0
0

usnesení č. 279

19) Převod pozemků - Povodí Odry, státní podnik
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 19 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 28
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

32
0
0

usnesení č. 280

20) Záměr převést bývalou ZŠ Nejedlého
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 20 hlasovat.
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HLASOVÁNÍ : č. 29
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 281

21) Převod jednotek v domě č. p. 2167, ulice Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerov
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 21 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 30
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 282

22) Převod jednotek v domě č. p. 2168, ulice Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerov
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 22 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 31
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 283

23) Převod jednotek v domě č. p. 2169, ulice Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerv
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 23 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 32
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 284

24) Převod jednotek v domě č. p. 2173, ulice Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerov
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
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p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 24 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 33
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

32
0
0

usnesení č. 285

25) Převod jednotek v domě č. p. 2174, ulice Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerov
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 25 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 34
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 286

26) Převod jednotek v domě č. p. 2175, ulice Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerov
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 26 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 35
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 287

27) Dražba jednotky č. 4 v domě č. p. 2172, ulice Kpt. Jaroše, Karviná-Miizerov
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 27 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 36
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0
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28) Nové interepalace členů ZM
p. A. Barák - podal tyto interpelace:
1. Změna podmínek poskytování dotací - podal návrh, aby došlo k úpravě podmínek dotačních programů
tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2016, kde je v bodě č. 3 uvedeno, co vše musí splňovat klub nebo
tělovýchovná jednota, která má zájem žádat o tyto dotace. Navrhl, zda by bylo možné do těchto podmínek, dle § 21,
odst. 1 zákona o účetnictví, doplnit u žadatelů, kteří mají IČO, aby měli veškeré listiny (zakladatelské smlouvy,
účetní závěrky apod.) vedeny u obchodního rejstříku. Měl za to, že je to dáno zákonem a město by to mělo
kontrolovat. Doporučil paušálně tuto podmínku vyžadovat u všech dotačních programů.
p. T. Hanzel – sdělil, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.
2. Usnesení RM + Program RM - požádal, zda by bylo možné na cloud Karviná k zařazenému usnesení z RM
dokládat také program RM tak, jak je tomu u zasílaných materiálů ze ZM. Požadavek vznesl pro zajištění lepší
přehlednosti projednaných záležitostí v RM.
p. T. Hanzel – řekl, že se jedná o technickou záležitost. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.
3. Psí útulek - protože kolem problematiky psího útulku v Karviné jsou vedeny různé debaty, byly sepsány petice,
dokonce někteří zaměstnanci rozvázali pracovní poměr, neboť neunesli tlak veřejnosti, podal návrh, zda by nebylo
vhodné vypsat výběrové řízení na vedení útulku v Karviné nějakou neziskovou organizací nebo fyzickou osobou s
tím, že částka ve výši cca Kč 1.600.000,--, vyčleněná v rozpočtu města, bude tomuto žadateli každoročně dána.
Možná se najdou lidé, kteří budou chtít útulek vést s tím, že mohou dokázat, zda ho lze vést lépe.
V této souvislosti ještě požádal, neboť v roce 2010 byla pořádána sbírka na psí útulek, jak dopadla, kolik peněz bylo
vybráno a jakým způsobem byly tyto peníze využity.
p. T. Hanzel – souhlasil s tímto návrhem, kdy by se zamezilo různým spekulacím o špatném vedení útulku. Sdělil,
že na interpelaci bude odpovězeno písemně.
4. Pozvání zástupců OKD, a.s. - požádal, aby byli na příští zasedání ZM přizváni odpovědní zástupci z vedení
OKD, a.s. za účelem podání informací o současném stavu nebo o situaci v této společnosti.
p. T. Hanzel – sdělil, že na zasedání ZM zástupce OKD, a.s. přizve.

5. Restaurovaná kašna v parku B. Němcové u sauny - byl spokojen s restaurováním objektu kašny v parku B.
Němcové. Poukázal však na to, že zde přibyly i nové lavičky k posezení, které jsou však kovové a u tohoto objektu
zcela z nevhodného materiálu.
p. T. Hanzel – sdělil, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.
Ing. O. Brdíčko - podal tyto interpelace:
1. Autobusová zastávka v Karviné-Darkov - poukázal na špatný stav autobusové čekárny – zastávky Lázně v
Karviné-Darkov. Tlumočil požadavek občanů na postavení nové prosklené čekárny.
p. T. Hanzel – sdělil, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.
2. Komunikace ul. Březová, Karviná-Ráj - Poukázal na špatný stav komunikace na ulici Březové v Karviné-Ráji.
Jedná se o žádost občanů na zařazení této komunikace k rekonstrukci v nejbližší možné době s tím, že bude tento
požadavek zapsán do tzv. „Bílé knihy oprav“.
p. T. Hanzel – sdělil, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.
3. Prostranství autobusového nádraží - požádal o zajištění provedení úklidu prostranství autobusového nádraží,
které má v nájmu ČSAD, protože je pořádek v těchto místech zcela nedostatečný. Občané požadují, aby vedení
města vešlo v jednání s ČSAD, a.s. a vyzvalo je k pravidelnému dennímu úklidu těchto prostor.
p. T. Hanzel – sdělil, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.
4. Stav pozemků v k.ú. Ráj - poukázal na špatný stav pozemků p. č. 1539/49 až 1539/49 v k.ú. Ráj. Po provedené
výstavbě nedochází k pravidelné údržbě těchto pozemků s tím, že občané této části města požadují zjednat
nápravu.
p. T. Hanzel – sdělil, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.

29) Různé - MMK
Ing. O. Brdíčko – vznesl dotaz týkající se psího útulku, a to v jakém stavu se nachází kotelna a jak využívá
případnou štěpku, která je hned ve vedlejším prostoru a je využívána TS Karviná, a.s.
Ing. O. Brdíčko - vznesl dotaz týkající se evangelického hřbitova (kaple), a to aby vedení města vyvolalo jednání
mezi církví evangelickou, společností OKD, a.s. a zástupcem z příslušného odboru MMK, který má na starost
pohřebnictví, aby se nastínily kroky, jak dále udržovat tyto prostory.
p. T. Hanzel - řekl, že jednání bude vyvoláno.
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Mgr. I. Hudzietzová – vznesla dotaz k internetovým stránkám města Karviné s tím, že doporučila zlepšit jejich
přehlednost a aktuálnost. Informace nejsou aktuální a často se při jejich vyhledání vyskytuje hlášení „ERROR“.
p. T. Hanzel – vedení města se tímto námětem bude zabývat ihned na poradě vedení s tím, že na tento problém je
třeba se zaměřit a nedostatky odstranit.

30) Různé - občané
p. T. Hanzel - řekl, že se v rámci tohoto bodu přihlásila paní Jana Bílková s námětem týkajícím se psího útulku
v Karviné-Dárkově. Protože měla trvalé bydliště v Albrechticích, nechal o udělení slova paní Bílkové
hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 37
7
PRO :
1
PROTI :
25
ZDRŽEL SE :
Návrh nebyl schválen.

usnesení č.

p. Václav Gavlovský, zástupce Frygato-eko - vystoupil k problematice, kterou nazval jako likvidace Karviné,
neboť se v Karvinském zpravodaji dočetl, že dojde k demolici dalších tří domů v Karviné-Novém Městě s tím, že již
v loňském roce došlo k likvidaci cca 7 domů, před několika lety byla zlikvidována lokalita Vagónka. Poukázal na tzv.
problematiku vybydlování domů nepřizpůsobivými občany města ve středu města. Zeptal se, co v této záležitosti činí
MP Karviná nebo Policie ČR, která má v Karviné-Novém Městě sídlo, aby k těmto skutečnostem nedocházelo, proč
tyto věci přehlížejí. Pokud to tak půjde s tímto přístupem dále, za 20-30 let zůstane v Karviné na náměstí pouze
kostel.
Nesouhlasil také s přesunem zasedání ZM Karviné na dopolední hodiny s tím, že tento návrh předložila členka
politické strany ČSSD a jako důvod uvedla, že ve večerních hodinách, když se občané vrací domů ze zasedání ZM,
není v Karviné bezpečno. Vznesl dotaz, proč tomu tak je, proč není v Karviné bezpečno. Měl za to, že zasedání ZM
by se měla konat v odpoledních hodinách, protože občané města si na dopolední jednání nebudou brát dovolenou,
která slouží ke zcela jiným účelům. Zeptal se, zda není problém někde jinde, že i na odpoledních jednáních ZM
začala klesat účast občanů města. Požádal vedení města, aby se nad tím zamyslelo a hledalo na tento dotaz
odpověď.
p. T. Hanzel – řekl, že na dotazy bude odpovězeno písemně.
p. Monika Heisigová – občanka města - nejdříve vyjádřila zklamání ze schváleného návrhu na konání zasedání
ZM Karviné v roce 2016, která byla opět přesunuta na dopoledne, a to v úterý od 08:00 hodin. Tím byla
zaměstnaným občanům opětovně znemožněna účast na jednáních ZM.
Vystoupila za občany městské části Staré Město a Louky s námětem na zřízení osadních výborů, a to dle § 120 a
121 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v těchto městských částech. Primátorovi města předala petice s podpisy
občanů, kteří tímto vyjádřili svou vůli na zřízení osadních výborů. Uvedla, že tito občané se chtějí aktivně podílet na
rozvoji těchto částí města a hájit jejich zájmy. Do osadních výborů navrhli členy uvedené v přiložené žádosti – viz
příloha č. 1 a 2. Požádala, aby na zasedání ZM dne 02.02.2016 byl tento bod zařazen do programu a bylo o návrhu
na zřízení osadních výborů hlasováno.
p. T. Hanzel – řekl, že na dotazy bude odpovězeno písemně.
p. Josef Adámek – občan města - vznesl připomínku k odpovědi pana primátora na dotaz, který přednesl na
minulém zasedání ZM Karviné dne 05.11.2016 týkající se vybudování Průmyslové zóny Nad Barborou s tím, že s
odpovědí na tento dotaz nebyl spokojen. Byl pouze spokojený s odpovědí, kterou mu na jeho námět zaslala vedoucí
Odboru rozvoje Ing. Šrámková. S odpovědí Ing. Bogoczové, MPA, vedoucí Odboru majetkového, na námět týkající
se zřízení kulturní místnosti v bytovém domě na ulici Markova, spokojený nebyl s tím, že trval na svolání jednání k
této problematice. Vrátil se ještě k námětu týkající se realizace průmyslové zóny Nad Barborou. Měl za to, že vedení
města, rada města i zastupitelé v této záležitosti nekoná všechny potřebné kroky a nevyužívá všech možností, aby k
vybudování této průmyslové zóny došlo. Domníval se, že Vláda ČR pouze slibuje, ale nic pro Karvinou, které hrozí
velká nezaměstnanost, nedělá. Nevyhnul se ani narážkám k osobě primátora, na které v jednu chvíli pan primátor
zareagoval, ale pan Adámek ho okřikl, aby byl ticho, že mluví on. Pan Adámek pokračoval ve svém monologu, ve
kterém primátora města dále nabádal, aby častěji jezdil do Prahy a loboval za město a průmyslovou zónu Nad
Barborou. Dále obvinil primátora, že si na slibech ohledně vzniku této průmyslové zóny postavil volební kampaň.
Následně začal pan Adámek urážet úředníky magistrátu a v tom mu primátor odebral slovo s tím, že mu asistentka
měla na jeho příkaz vypnout mikrofon. Protože pan Adámek i nadále pokračoval ve svém hlasitém projevu, primáotr
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přerušil jednání a vyhlásil krátkou přestávku. Když to pan Adámek po chvíli zaregistroval, sám si mikrofon zapnul,
ale když zjistil, že zastupitelé, primátor a radní nejsou na svých místech, obvinil je z diskriminace nevidomých
občanů.

P Ř E S T Á V K A 18:25 - 18:35 hodin
p. T. Hanzel - po přestávce pokračoval v projednávání bodu 30. - Různé - občané.
p. Marta Siudová – občanka města – opětovně vystoupila v záležitosti bytového domu na ul. Borovského, která se
týkala špatného stavu komunikace před tímto domem s tím, že poukázala na to, že odpověď, kterou jí na zasedání
ZM dne 05.11.2015 podala vedoucí OM Ing. Bogoczová, MPA nebyla pravdivá. Na minulém ZM také požádala pana
náměstka Ing. Hajdušíka, aby se přišel na místo samotné osobně podívat a přesvědčit se o stavu této komunikace.
Potvrdil její slova, že oprava této komunikace neprobíhala. Poukázala tedy na to, že to nebyla ona, která lhala, ale
byli to zástupci MMK, kteří jí podali nepravdivé informace. Protože v současné době je již komunikace na jedné
straně domu opravena, požádala, aby byla tato komunikace opravena i na druhé straně a byly před bytovým domem
na ulici Borovského, č. p. 814/12 umístěny také lavičky.
Ing. Z. Gajdacz - ředitel TS Karviná, a.s. - vysvětlil paní Siudové, že Ing. Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru
majetkového, nelhala, pouze čerpala z informací, které jí na minulém zasedání ZM předal s tím, že se osobně před
tím nepřesvědčil, zda již práce na opravě zmiňované komunikaci u bytového domu č. p. 814 probíhají dle
naplánovaného harmonogramu. Měl za to, že podle plánu již měly být tyto práce (vyfrézování komunikace)
provedeny, což však nebylo pravdou, lae nakonec byla ve stanoveném termínu rekonstrukce komunikace
dokončena. Za toto pochybení z jeho strany se ještě jednou paní Siudové omluvil s tím, že neměl v úmyslu postavit
občana do situace, že lže.
p. T. Hanzel – řekl, že na dotaz bude odpovězeno písemně.
p. Věra Vantuchová – občanka města - vystoupila k problematice zeleně ve městě a ochraně životního prostředí.
Hovořila o ukončení ankety „Stromy pro Karvinou“ s tím, že její vyhodnocení by mělo být uvedeno na internetových
stránkách města. V tisku bylo uvedeno, že výsadba nových stromů bude průběžně realizována až do roku 2018. V
této souvislosti požádala, aby se na webových stránkách města objevila mapka, na které jsou zakresleny návrhy
občanů, dále mapka, na které jsou zakresleny plánované a realizované výsadby i se spektrem, které bude
vysazováno, a to s časovým limitem. Zeptala se, zda již toto projednávala komise ŽP.
V návaznosti na tuto problematiku vznesla další dotaz týkající se konkrétního plánu údržby zeleně na rok 2016, na
kterou je v rozpočtu města vyčleněna částka ve výši cca 19 mil. Kč. Zajímalo jí, jak je tento plán údržby řešen
fázově, na co všechno jsou tyto peníze určeny. Protože se v tisku dočetla, že se město Karviná hrdě hlásí k tomu,
že začalo s údržbou zeleně tím, že kácí stromy, které jsou přestárlé a nemocné nebo jsou postiženy jmelím, v plánu
údržby by přivítala, kdyby bylo zahrnuto také ořezávání jmelí. Ve městě by měl být takový odborník, který by dokázal
stromy udržovat, aby nedošlo k situaci, že budou takto jmelím napadeny.
Připojila se k námětu Mgr. Hudzietzové s tím, že konstatovala, že webové stránky města jsou nedokonalé. Občané
města se v nich neumí orientovat, co hledají, tam nenajdou. Protože zasedání ZM v roce 2016 byla přesunuta na
dopoledne, pracující občané města se k mnoha věcem, které je zajímají nebo na které se chtějí zeptat, nedostanou.
p. T. Hanzel – řekl, že na dotazy bude odpovězeno písemně.

p. Silvia Škulavíková – občanka města - nejdříve ve svém vystoupení poděkovala městu za záchranu a
rekonstrukci kašny 2 Puttů, která byla po restaurování umístěna v parku B. Němcové u Oázy. Dříve byla umístěna v
městské části Karviné-Doly, lokalitě Solca naproti Zámku s tím, že vlivem důlní činnosti OKD, a.s. již tato část města
neexistuje, v místech je pouze jezero.
Vzhledem k tomu, že se od 13.12.2015 mění jízdní řád, požádala, zda by mohla být zachována linka, která v 18.00
hod. začíná na ulici Lešetínské v Karviné-Starém Městě a její trasa vede až do Olšin. Tato linka má mít omezený
provoz v době prázdnin s tím, že ČSAD asi nepočítalo s tím, že linku využívají také pracující, kteří jezdí kolem 17:30
hod. a potřebují se nějakým způsobem dostat domů i o prázdninách. Tato linka je také využívána maminkami s
dětmi z Azylového domu, které se vrací z města domů. Byla by moc ráda, kdyby se zachování této linky podařilo při
jednání vedení města s ČSAD, a.s. udržet.
p. T. Hanzel – řekl, že na dotazy bude odpovězeno písemně.

p. T. Hanzel - sdělil, že se ještě jednou do diskuze v rámci bodu různé - občané přihlásil pan Adámek. Nechal proto
hlasovat o udělení slova panu Adámkovi.
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HLASOVÁNÍ : č. 38
6
PRO :
13
PROTI :
13
ZDRŽEL SE :
Návrh nebyl schválen.

usnesení č.

Protože se do diskuze v rámci bodu “Různé“ již nikdo nepřihlásil a byly projednány všechny body programu, tímto
bylo 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné ukončeno. Primátor popřál všem přítomným příjemné prožití
vánočních svátků v kruhu rodiny, hlavně hodně zdraví a mnoho pracovních sil do Nového roku 2016.

Na dalším zasedání se Zastupitelstvo města Karviné sejde vúterý 2. února 2016 v 08:00 hodin.
Tomáš Hanzel, v. r.
........................................
Tomáš Hanzel
primátor

Ověřovaté zápisu:
Ivan Fodor, v. r.
.......................................
Ivan Fodor
Martina Orgoníková, v. r.
........................................
DiS. Martina Orgoníková
Zapsala: Jana Nekardová, zaměstnankyně Odboru organizačního, KP
Karviná dne 16.12.2015
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