STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Zápis
24. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21.01.2014

Účast
Pozváno
Členové ZM
41
Vedoucí odborů MMK 8
Ostatní a hosté

Přítomno
37
8

Omluveno
3

Neomluveno
1

Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil primátor pan Tomáš Hanzel. Uvítal všechny přítomné a sdělil, že v době
zahájení bylo přítomno 37 členů zastupitelstva města, tudíž je ZM usnášení schopno. Nejdříve bylo přistoupeno k
procedurálním otázkám. Oznámil, že z jednání zastupitelstva města se omluvili: Ing. Ladislav Šincl, Mgr. Lýdie
Lindáková, paní Marcela Tomková, v průběhu jednání pan Josef Adámek a neomluven - pan Ivan Fodor. I když se
hlasovalo hlasovacím zařízením, přesto pro případ poruchy byly určeny tyto sčitatelky: paní Romana Plecháčová,
Jitka Korzonková, Vladislava Wiewiórková, Tamara Hercigová a Petra Klapsiová. Jako hlavní sčitatelku určil Ing.
Blanku Rychlou. Zpracováním zápisu z 24. zasedání Zastupitelstva města Karviné pověřil paní Janu Nekardovou, u
které byl rovněž k nahlédnutí zápis z 23. zasedání ZM konaného dne 10.12.2013, který byl ověřen bez připomínek.
Hlasování na tomto jednání ZM bylo veřejné, prostřednictvím hlasovacího zařízení. Jako pracovní předsednictvo
byla schválena rada města. Ověřovateli zápisu byli schváleni: Mgr. Jaromír Spáčil a paní Danuta Kwiczalová. Tím
byly ukončeny procedurální otázky, viz hlasování č. 1 (usnesení ZM č. 691, pro 37, proti 0, zdrželo se 0).
Předsedající uvedl, že v programu 24. zasedání Zastupitelstva města Karviné došlo k těmto úpravám:
Po jednání 72. schůze RM byly u prezence předány členům ZM materiály z odboru rozvoje, a to doplnění
programu č. 1 až 9. Jednalo se o schválení projektů v rámci operačního programu Moravskoslezsko pro jednotlivé
ZŠ ve městě Karviná. Protože tyto body byly uvedeny v programu 24. zasedání ZM Karviné, nebylo potřeba o
jejich doplnění hlasovat.

Dále bylo u prezence předáno:
• doplnění programu č. 10 z odboru organizačního – „Zásady, kterými se mění Zásady k poskytování cestovného,
pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné“,
• doplnění programu č. 11 z odboru organizačního – „Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem“.
Po jednání mimořádné schůze RM před dnešním zasedáním ZM:
• doplnění programu č. 12 z odboru rozvoje – „Pořízení změny č. 13 Územního plánu obce Karviná“.
Protože tyto 3 body nebyly uvedeny v programu 24. zasedání ZM Karviné, nechal o jejich doplnění postupně
hlasovat.

p. T. Hanzel - nejdříve nechal hlasovat o doplnění programu č. 10 - „Zásady, kterými se mění Zásady k
poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné.

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

37
0
0

usnesení č. 691

p. T. Hanzel - dále o doplnění programu č. 11 - „Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem“.

HLASOVÁNÍ : č. 3
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0
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p. T. Hanzel - nakonec o doplnění programu č. 12 – „Pořízení změny č. 13 Územního plánu obce Karviná“.

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

37
0
0

usnesení č. 691

p. T. Hanzel - zeptal se, zda jsou k takto navrženému programu nějaké dotazy, připomínky.
Protože žádný návrh na doplnění programu již nebyl podán, nechal o navrženém programu, včetně
doplněných bodů, hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 5
37
PRO :
0
PROTI :
0
ZDRŽEL SE :
Program 24. zasedání Zastupitelstva města Karviné byl schválen.

usnesení č. 691

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.
O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje ZM
usnesením.
p. T. Hanzel - sdělil, že střet zájmu nikdo neohlásil.

1) Program prevence kriminality statutárního města Karviné na rk 2014
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byla Městská policie Karviná. Program prevence kriminality
statutárního města Karviná na rok 2014, navržený v souladu s Koncepcí prevence kriminality statutárního města
Karviné na období 2012-2015, byl zaměřen na koncepční řešení bezpečnostní situace a místních problémů
spojených s trestnou činností, hlavně v městské části Karviná-Nové Město, kde byly zohledněny specifické
problémy a dále na ohrožené cílové skupiny - děti, mládež a seniory. Projekty byly předloženy k projednání a
posouzení komisi bezpečnostní a prevence, která z 20 projektů vybrala 10 s výši finančních požadavků Kč
200.000,--, z nichž bylo navrženo 6 projektů s možností ucházet se o státní účelovou dotaci z Ministerstva vnitra
České republiky v celkové výši Kč 874.800,--. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému materiálu nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 1 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 6
PRO :
PROTI :

37
0
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ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

0

usnesení č. 692

2) Poskytnutí dotace Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, který předložil návrh na poskytnutí dotace ve
výši Kč 386.124,-- pro rok 2014 na zajištění provozování ambulantního zdravotnického zařízení všeobecného
praktického lékaře v prostorách budovy Víceúčelového střediska v Karviné-Loukách za podmínek stanovených ve
smlouvě o spolupráci, uzavřené dne 10.12.2010 na dobu neurčitou. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému materiálu nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 2 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 7
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 693

3) Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové
výstavby
p. T. Hanzel - sdělil, 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. K předloženým návrhům otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému materiálu nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 3 hlasovat.

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

36
1
0

usnesení č. 694

4) Projekt Cesta k městu - odstoupení od smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvkuk a
uzavření smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku - náhradní projekt
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Z důvodu nerealizace původního projektu
dojde k jeho zrušení s tím, že bude nahrazen novým projektem zaměřeným na rozvoj a aktivní trávení volného času
malých dětí. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému materiálu nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 4 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 9
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0
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3

5) Seizmické stanice a seizmické jevy ve městě Karviná
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem informativní zprávy byl odbor rozvoje. Provozovatelem seizmické sítě je firma
Green Gas DPB, a.s. s tím, že rozložení sítě povrchových seizmických stanic bylo uvedeno v příloze důvodové
zprávy č. 1 a č. 2. Na území města Karviné a v jeho okolí je rozmístěno 15 povrchových seizmických stanic, z toho
ve městě Karviná jsou 4. K předložené zprávě otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. M. Heisigová - občanka města - požádala, aby byl přeložený materiál blíže vysvětlen, protože úvodní slovo pana
primátora občanům moc neřeklo. V důvodové zprávě toho bylo uvedeno více s tím, že nebylo odpovězeno na vše,
co se pan Adámek dotazoval, tedy kdy a kde budou v Karviné umístěné další seizmické stanice.
Ing. D. Závacký - na základě dotazu pana Adámka byl zpracován materiál, který byl předložen všem zastupitelům,
aby měli přehled, kolik seizmických stanic je umístěno na katastrálním území města Karviné. Dříve, když se
předpokládala poměrně vysoká těžba OKD, a.s., bylo přislílbeno, že budou nově instalovány 3 stanice. Ze slibu
sešlo s tím, že byla nainstalována pouze jedna na ulici Olbrachtově v Karviné-Ráji. Další se již instalovat nebudou,
protože pokrytí města seizmickými stanicemi je dle vyjádření Gren Gass DPB, a. s. dostačující.
p. J. Adámek - nebyl spokojen s touto odpovědí. Domníval se, že by měly být seizmické stanice instalovány v
místech, kde se nachází výškové domy, nikoliv v nízké panelové zástavbě. Měl za to, že OKD, a.s. a uvedená firma
nereagují na požadavky města. Protože bydlí na 7. patře panelového domu, často pociťuje otřesy. Doporučil proto
posouzení seizmických jevů ve městě Karviná nezávislým odborníkem, který by provedl výzkum s konkrétními
výsledky, kterými by se mělo město řídit.
p. T. Hanzel - protože další dotazy ani připomínky k předloženému materiálu nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 5 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 10
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
1
1

usnesení č. 696

6) Zrušení usnesení ZM Karviné č. 383 ze dne 11.09.2012
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor majetkový, který připravuje investiční akci s názvem
„Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Městský stadion v Karviné Ráji“. Protože na základě obsahu a
charakteru projektovaných prací bylo přistoupeno k rozdělení původní zakázky do dvou etap, byl zastupitelstvu
města předložen návrh na zrušení usnesení č. 383 s tím, že nově bude předložen materiál na schválení dvou
samostatných odůvodnění významných veřejných zakázek. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. K. Wiewiórka - vznesl dva dotazy. První se týkal kauzy mezi městem Karviná a panem Ing. arch. Bujárkem, zda
by mohli být zastupitelé blíže seznámeni s problematikou týkající se autorskoprávních nároků Ing. arch. Bujárka v
rámci záměru „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu - městský stadion v Karviné-Ráji“. Druhý dotaz zněl,
proč byla předmětná akce rozdělena na dvě části.
p. T. Hanzel - požádal vedoucí odboru majetkového, aby podala vysvětlení k první i druhé části dotazu.
Ing. H. Bogoczová - vyjádřila se ke kauze týkající se autorskoprávních nároků Ing. arch. Josefa Davida Bujárka.
V roce 2009 byla mezi společností COPLAN Projekt a statutárním městem Karviná uzavřena smlouva o dílo na
výkon autorského dozoru a na projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a projektovou dokumentaci pro
stavební povolení k „Rekonstrukci a modernizaci sportovního areálu - městský stadion v Karviné-Ráji“.
V roce 2012 byla uzavřena další smlouva o dílo na dokumentaci pro provedení stavby záměru označovaného jako
„Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu - městský stadion v Karviné-Ráji“. Jedním z pracovníků
společnosti Coplan podílejících se na přípravě a pracích spojených se zpracováním projektové dokumentace byl
také p. Bujárek. Pan Bujárek vždy vystupoval jako pracovník společnosti Coplan a vykonával činnosti pod vedením
Coplanu. Projektová dokumentace, která byla výsledkem uvedených smluv o dílo je dle ust. § 2 zákona č. 121/2000
Sb. autorský zákon, autorským dílem. Pan Bujárek se domnívá, že je výlučným autorem projektové dokumentace,
kterou pro SMK zpracovala spol. Coplan; že tuto projektovou dokumentaci zpracoval výlučně svou vlastní tvůrčí
činností bez součinnosti jiných osob; že jím zpracovaná projektová dokumentace byla spol. Coplan “zkomolena“ a
předána statutárnímu městu Karviná, které ji tak užívá bez svolení autora díla. Na podkladě svých nároků pan
Bujárek nejprve podal návrh na vydání předběžného opatření, kterým by bylo statutárnímu městu zakázáno užívat
„jeho dílo“ (projektovou dokumentaci k městskému stadionu v Karviné Ráji). Krajským soudem v Ostravě v řízení
vedeném pod sp. zn. 5 Nc 1/2012, bylo vydáno v červnu 2012 předběžné opatření, kterým byla uložena povinnost
zdržet se užití autorského díla – architektonické a urbanistické studie sportovního areálu MFK Karviná. Toto
předběžné opatření bylo k odvolání statutárního města Karviná Vrchním soudem v Olomouci jako soudem
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nadřízeným zrušeno. Soud druhého stupně ve svém odůvodnění konstatoval, že pan Bujárek žádnými důkazy
neosvědčil, ani neprokázal, že vytvořil a prostřednictvím společnosti COPLAN Projekt s.r.o. statutárnímu městu
Karviná předal tvrzenou „architektonickou a urbanistickou studii sportovního areálu MFK Karviná“. Dne 20.08.2012
podal pan Bujárek u Okresního soudu v Ostravě žalobu o určení, že je jediným autorem projektové dokumentace,
zdržení se neoprávněného užití a zásahů do díla spočívající ve změnách, úpravách a zpracování díla, a vydání
bezdůvodného obohacení ve výši 500.000,- Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení. Následně v září 2012 pan
Bujárek navrhoval rozšíření nároku na částku ve výši 3.144.960,-- Kč. Rozšíření žaloby nebylo soudem připuštěno
(usnesení z května 2013). Pan Bujárek podal proti usnesení o nepřipuštění rozšíření žaloby Ústavní stížnost, která
byla v prosinci 2013 odmítnuta jako zjevně neopodstatněná. K projednání podané žaloby nebylo dosud nařízeno
ústní jednání.
Za účelem zlepšení svého procesního postavení činí vůči statutárnímu městu Karviná nesčetné množství žádostí
dle zákona č. 116/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, popřípadě žádosti o nahlížení do spisu, v němž se
projektová dokumentace nachází, a to vše za účelem získání kopie projektové dokumentace, kterou má statutární
město Karviná pro účely stavby sportovního stadionu. SMK na základě podaných žádostí již několikrát vyhledalo
požadované informace, či umožnilo pořízení kopií požadovaných informací, s výjimkou samotné projektové
dokumentace, neboť SMK neobdržela souhlas spol. Coplan k pořízení kopií projektové dokumentace, kterou pro
statutární město Karviná na základě smluv o dílo vytvořila (souhlas pořizovatele dokumentace je nutný mimo jiné dle
§ 168/2 stavebního zákona).
p. T. Hanzel - doporučil tuto ústní zprávu vzít na vědomí. O návrhu nechal hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 11
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 697

p. T. Hanzel - požádal vedoucí odboru majetkového, aby odpověděla na druhý dotaz.
Ing. H. Bogoczová - sdělila, že v současné době je prováděna aktualizace předmětné dokumentace, aby došlo ke
zlevnění celého projektu. Byl proto rozdělen na dvě části s tím, že budou podávány dvě žádosti o dotace a také
proto, že tím bude celý proces urychlen.
Ing. Z. Gajdacz - poznamenal, aby čísla objektů, uvedená u názvů obou projektů, byla podrobněji popsána, protože
v tomto vyjádření zastupitelům nic neřeknou. Zeptal se, zda je rozdělení projektu na dvě části v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek a zda byl uvedenýzáměr konzultován s úřadem Regionální rady.
Ing. H. Bogoczová - o dělení zakázky se nejedná, protože budou teprve zadávány s tím, že s úřadem Regionální
rady to bylo konzultováno.
p. T. Hanzel - protože další dotazy ani připomínky k předloženému materiálu nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 6 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 12
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
2

usnesení č. 697

7) Odůvodnění významných veřejných zakázek pod názvem Rekonstrukce a modernizace sportovního
areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor majetkový, který připravuje dvě významné veřejné
zakázky pod názvem „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji“, jejichž
přípravu a průběh bude zajišťovat na základě uzavřené mandátní smlouvy společnost SELLER MORAVIA, s.r.o.
Ostrava. Obě akce budou spolufinancovány z IPRM ROP. Výběrová řízení proběhnou formou otevřeného
nadlimitního řízení. Zastupitelstvu města byl předložen návrh na schválení odůvodnění významných veřejných
zakázek a zahájení zadávací řízení. K předloženému materiálu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému materiálu nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 7 hlasovat.
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HLASOVÁNÍ : č. 13
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

29
2
3

usnesení č. 698

8) Převod jednotky č. 5 v domě č. p. 1630, ulice Závodní, Karviná-Nové 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. 8 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 14
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 699

9) Změna usnesení ZM Karviné č. 618 ze dne 10.09.2013 - převod jednotek v domě č. p. 2176
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. 9 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 15
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 700

10) Změna usnesení ZM Karviné č. 645 ze dne 22.10.2013 - paní Iveta Wanecká
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. 10 hlasovat.

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

36
0
0

usnesení č. 701

11) Nabytí pozemků - SMP Net, s.r.o.
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. 11 hlasovat.

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

36
0
0

usnesení č. 702

12) Zřízení věcného břemene - Lesy České republiky, s.p.
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. 12 hlasovat.

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

36
0
0

usnesení č. 703

13) Převod pozemků - Mgr. Marta Koplová
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. 13 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 19
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 704

14) Převod pozemků Karvinské hornické nemocnici, a.s.
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. 14 hlasovat.

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

35
0
0

usnesení č. 705

15) Převod alikvotní části pozemku - Mgr. Veselá
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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. 15 hlasovat.

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

36
0
0

usnesení č. 706

Doplnění programu č. 1 - Záměr realizovat projekt v rámci ROP Moravskoslezsko, ZŠ Dělnická - Naše
cesta k úspěchu
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálů byl Odbor rozvoje. Předmětem projektu bude vybudování nové
jazykové učebny. Nedílnou součástí žádosti o dotaci bude usnesení zastupitelstva města o spolufinancování
projektu z rozpočtu města. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému materiálu nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení doplněného bodu programu č. 1 hlasovat.

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

36
0
0

usnesení č. 709

Doplnění programu č. 2 - Záměr realizovat projekt v rámci ROP Moravskoslezsko, ZŠ Cihelní, Cihelní v
21. století
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálů byl Odbor rozvoje. Předmětem projektu bude modernizace učebny
fyziky-chemie a jazykové učebny. Nedílnou součástí žádosti o dotaci bude usnesení zastupitelstva města o
spolufinancování projektu z rozpočtu města. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému materiálu nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení doplněného bodu programu č. 2 hlasovat.

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

36
0
0

usnesení č. 708

Doplnění programu č. 3 - Záměr realizovat projekt v rámci ROP Moravskoslezsko, ZŠ Slovenská Jazyky efektivně na ZŠ Slovenská
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálů byl Odbor rozvoje. Předmětem projektu je vybudování nové
jazykové učebny za účelem zkvalitnění současné výuky cizích jazyků na škole a vytvoření podmínek pro zavedení
moderních trendů výuky. Nedílnou součástí žádosti o dotaci bude usnesení zastupitelstva města o spolufinancování
projektu z rozpočtu města. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:

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

8

p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému materiálu nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení doplněného bodu programu č. 3 hlasovat.

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

36
0
0

usnesení č. 713

Doplnění programu č. 4 - Záměr realizovat projekt v rámci ROP Moravskoslezsko, ZŠ U Lesa - Nové
trendy do výuky
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálů byl Odbor rozvoje. Předmětem projektu je modernizace učebny
fyziky a vybudování nové učebny cizích jazyků. Nedílnou součástí žádosti o dotaci bude usnesení zastupitelstva
města o spolufinancování projektu z rozpočtu města. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému materiálu nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení doplněného bodu programu č. 4 hlasovat.

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

36
0
0

usnesení č. 714

Doplnění programu č. 5 - Záměr realizovat projekt v rámci ROP Moravskoslezsko, ZŠ Olszaka Modernizace vybavení
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálů byl Odbor rozvoje. Předmětem projektu je doplnění vybavení školy
moderními pomůckami pro výuku ve třech odborných učebnách. Nedílnou součástí žádosti o dotaci bude usnesení
zastupitelstva města o spolufinancování projektu z rozpočtu města. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému materiálu nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení doplněného bodu programu č. 5 hlasovat.

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

36
0
0

usnesení č. 711

Doplnění programu čs. 6 - Záměr realizovat projekt v rámci ROP Moravskoslezsko, ZŠ Borovského Přírodní vědy s iPadem
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálů byl Odbor rozvoje. Předmětem projektu je modernizace výuky
předmětů fyziky a chemie, vybavení celé třídy iPady a moderními učební mi pomůckami pro výuku fyziky a chemie.
Nedílnou součástí žádosti o dotaci bude usnesení zastupitelstva města o spolufinancování projektu z rozpočtu
města. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému materiálu nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení doplněného bodu programu č. 6 hlasovat.
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HLASOVÁNÍ : č. 27
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 707

Doplnění programu č. 7 - Záměr realizovat projekt v rámci ROP Moravskoslezsko, ZŠ Družby Družbáčci na cestě za poznáním
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálů byl Odbor rozvoje. Předmětem projektu je modernizace učebnen
pro výuku přírodních věd - fyzika, chemie, přírodopis. Nedílnou součástí žádosti o dotaci bude usnesení
zastupitelstva města o spolufinancování projektu z rozpočtu města. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému materiálu nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení doplněného bodu programu č. 7 hlasovat.

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

36
0
0

usnesení č. 710

Doplnění programu č. 8 - Záměr realizovat projekt v rámci ROP Moravskoslezsko, ZŠ Prameny Prameny jazyků
p. T. Hanzel - sdělil, že ředkladatelem materiálů byl Odbor rozvoje. Předmětem projektu je vybudování nové
jazykové učebny za účelem zkvalitnění současné výuky cizích jazyků na škole a vytvoření podmínek pro zavedení
moderních trendů výuky. Nedílnou součástí žádosti o dotaci bude usnesení zastupitelstva města o spolufinancování
projektu z rozpočtu města. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému materiálu nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení doplněného bodu programu č. 8 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 29
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 712

Doplnění programu č. 9 - Záměr realizovat projekt Dostupná hranice v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálů byl Odbor rozvoje. Předmětem projektu je realizace výstavby
komunikace a parkovacích stání na ulici Božkova a výstavba parkoviště na ulici Březová v Karviné-Ráji v období
2014 -2015. Zastupitelstvu města byla předložena ke schválení dohoda o spolupráci na projektu, záměr realizace
projektu a spolufinancování projektu. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému materiálu nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení doplněného bodu programu č. 9 hlasovat.

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

36
0
0

usnesení č. 715

Doplnění programu č. 10 - Zásady, kterými se mění Zásady k poskytování cestovního, pracovního
volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálů byl Odbor organizační, který zpracoval změnu „Zásad“ v
návaznosti na vydání vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 435/2013 Sb., ze dne 16.12.2013, které
nabudou účinností od 21.01.2014. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému materiálu nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení doplněného bodu programu č. 10 hlasovat.

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

36
0
0

usnesení č. 716

Doplnění programu č. 11 - Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem
Ing. Z. Gajdacz – požádal, aby materiály předkládané na stůl byly podrobněji uváděny příslušným vedoucím odboru
z důvodu krátké doby k jejich prostudování před zasedáním ZM.
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálů byl Odbor organizační, který ve spolupráci s Odborem
majetkovým zpracoval nové „Zásady“ z důvodu nutnosti zapracování rozsáhlejších změn souvisejících s navýšením
všech sazeb nájemného o inflaci, která činila 3,3 % za rok 2012. V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, byly do „Zásad“ nově začleněny některé změny týkající se nájmu, pachtu a služebností. K
předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému materiálu nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení doplněného bodu programu č. 11 hlasovat.

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

33
0
3

usnesení č. 717

Doplnění programu č. 12 - Pořízení změny č. 13 Územního plánu obce Karviná
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálů byl Odbor rozvoje, který na základě rozhodnutí porady vedení ze
dne 13.01.2014 a po projednání v mimořádné radě města předložil návrh na pořízení změny č. 13 Územního plánu
obce Karviná, ve které bude územní plán uveden do souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského
kraje. O doplňující informace požádal vedoucího oddělení odboru rozvoje Bc. Vašíčka, kterému předal slovo.
Bc. B. Vašíček - dodal, že změnu bude nutné provést na základě ustanovení stavebního zákona. Předmětem
změny č. 13 bude uvedení Územního plánu obce Karviná do souladu s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem, a to Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Předmětné části se týkají směrového vedení
silnice Ostravská, I/67 Bohumínská a dále úseku biokoridoru.
p. T. Hanzel - k předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému materiálu nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení doplněného bodu programu č. 12 hlasovat.
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HLASOVÁNÍ : č. 33
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 718

16) Nové interpelace členů ZM
Na zasedání ZM nebyly podány žádné nové interpelace.

17) Různé
Ing. J. Krupka - občan města (Sv. Čecha 736/1, Karviná-Fryštát) - vystoupil k bodu programu č. 7, neboť se
nestihl přihlásit do diskuze, aby si ujasnil některé věci z již schváleného materiálu. V návrhu na usnesení bylo
uvedeno hlasování o odůvodnění významné nadlimitní veřejné zakázky s tím, že zákon o obcích ani zákon o
zadávání veřejných zakázek tuto podmínku neukládá. Měl za to, že pokud nemají zastupitelé k dispozici projektovou
dokumentaci, přesně neví, co schvalují. Zeptal se proto, co je k tomu vedlo. Přestože se v prosinci 2013 v tisku
dočetl, že MFK Karviná neusiluje o první ligu ve fotbale, v materiálu bylo uvedeno, že by měl zrekonstruovaný
stadion splňovat kritéria pro I. Gambrinus ligu. Bylo by proto dobré tyto věci vyjasnit, protože potřeby pro první ligu
budou zcela jiné, než pro ligu druhou. Dále ho zajímalo, zda budou služby nového stadionu poskytovány také
akciové společnosti. Na internetu hledal ve sbírce lilstin nějaké údaje o této akciové společnosti, nenašel ani výroční
zprávu s tím, že vlastníkem fotbalového týmu je občanské sdružení, o kterém rovněž nebyly uvedeny žádné
informace. V této souvislosti upozornil, aby případně při hlasování nedošlo ke střetu zájmů. Zeptal se, zda jsou si
všichni vědomi, co je obsahem daného projektu, jehož finanční částka převyšuje čtvrt miliardy Kč. V této souvislosti
poukázal na nezaměstnanost, která je ve městě Karviná ve výši 14,5 %, což z pohledu spádového pracoviště ÚP
Karviná představuje cca 7 tisíc lidí. Tento počet srovnal s počty sedadel na stadionu (5 tisíc) a částkou, která bude
na jeho rekonstrukci vynaložena. Dále poukázal na to, že výstavbu malé podnikatelské zóny „Vagonka“ rada města
zastavila z důvodu nedostatku finančních prostředků.
p. T. Hanzel - potvrdil, že nezaměstnanost ve městě Karviná je 14,5 % s tím, že se vedení města snaží dělat pro
zachování stávajících pracovních míst i snížení nezaměstnanosti maximum.
Ing. J. Wolf - k dotazu, proč zastupitelstvo dělá věci nad rámec zákona (schválení nadlilmitní zakázky) uvedl, že
materiál byl takto odsouhlašem právním oddělením MMK, které snad ví, co dělá, tak aby bylo vše podle zákona a v
pořádku, protože v této oblasti není takovým odborníkem. Také novináři toho mnoho napíší a následně se objeví
různé názory, spekulace, a to nejen ve sportovní oblasti. U sportu nejde říct, ve které lize by chtěl sportovec hrát,
mají své ambice, ale né vždy to vyjde podle jejich představ. Protože fotbalové zápasy na stadionu navštěvuje cca
1500 - 2000 lídí, měl by mít nějakou úroveň. Platí také podmínka fotbalové asociace, kdy stadion pro první a druhou
ligu musí splňovat určitá kritéria, jako např. kryté sedačky, sociální zázemí apod. V městech, jako je Karviná, takové
stadiony již jsou nebo se nově staví. Stadion v Karviné byl postaven v roce 1969, dnes je již ve špatném technickém
stavu, což není dobrá vizitka města. Jsou určitě důležitější věci, jako je snížení nezaměstnanosti, ale i toto je
součástí města, kterou občané budou využívat. Domníval se, že pokud nebude postaven stadion a dotace budou
nárokovány na něco jiného, nedojde ke snížení nezaměstnanosti ze 14 % na 7 %. Otázka nezaměstnanosti je
především záležitostí poslanců s tím, že dosud nebyla předložena žádná vize nebo názor, jak by se měla Karivná
restrukturizovat po ukončení hornické činnosti, jak dlouho tady společnost OKD, a.s. bude těžit, kolik je pod
Karvinou zásob uhlí a pod.
Akciovou společnost 100 % vlastní občanské sdružení, které není plátce DPH, tudíž nemá nárok na odpočty DPH.
Má přes 500 členů a 400 dětí o které se občanské družení a akciová společnost stará. Akciová společnost musela
být založena v době, kdy postopili do profesionální soutěže s tím, že občanské sdružením je tzv. matkou akciové
společnosti. Hospodaří bez jakýchkoliv závazků, nemají žádné problémy s placením nájmů a pod. Výsledky
hospodaření každoročně předkládají odboru školství, kde jsou k dispozici. Oddělení kontrolní kontroluje veškeré
finanční toky, které občanské sdružení dostává z města pro mládež a správu stadionu. Od roku 2002 je předsedou
občanského sdružení, byl u jeho založení, od roku 2008 je i předsedou představenstva akciové společnosti. Za tuto
činnost nepobírá žádné odměny, ani z toho nemá žádné výhody. K 01.01.2014 akciová společnost dosud
nepředložila výsledky činnosti na obchodní rejstřík s tím, že je ochoten doložit je dodatečně. K rekonstrukci stadionu
dodal, že by si nepřál, aby se říkalo, že si stadion staví pro sebe nebo jeho ambice, ale pro to, aby Karviná měla
reprezentační zařízení, za které by se nemusela stydět.
K záměru Průmyslová zóna „Vagónka“ uvedl, že bylo rozhodnuto ji nerealizovat ne proto, že město nemá peníze, ale
proto, že není dostatek jistoty, aby město nemuselo vracet dotace. Dotační tituly jsou tak špatně vypsané a
připravené, že toto riziko hrozí. Téma podnikání je v Karviné velmi složité s tím, že se vyjádřil k volným plochám a k
zájmu podnikání, které není moc velké.
Ing. J. Krupka - dodal, že vystoupil k této záležitosti proto, že hlasování u materiálu č. 7 proběhlo bez jakékoliv
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diskuze a občan, který neměl potřebné informace, ani neví, o čem vlastně bylo hlasováno. Protože mu nebylo vše
jasné, přijal nabídku náměstka primátora Ing. Wolfa na setkání za účelem získání odpovědí na jeho dotazy týkající
se jak záměru realizace stavby „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji“,
tak za účelem předání výsledků hospodaření občanského sdružení MFK a projednání dalších záležitosti, o které se
ve městě Karviná zajímá. Vedení města dále oznámil, že inicioval vznik občanského sdružení „Vize Karviná 2020“.
V této souvislosti nabídl vedení města spolupráci tohoto sdružení na řešení různé problematiky města.

Ing. V. Gavlovský – občan města (V Zákoutí 1135/3, Karviná-Ráj) – za občanské sdružení Frygato-eko vystoupil
k problematice týkající se třídění komunálního odpadu ve městě Karviná. Stanovisko bylo přiloženo písemně k
zápisu. V této záležitosti poukázal na špatný systém třídění a dalšího zpracování komunálního odpadu s tím, že
podal různá doporučení, jak komunální odpad třídit nebo s ním dále nakládat. Požádal o písemnou odpověď s
uvedením přijatých opatření a odpovědných osob, daty plnění, a to vše podepsané vedením města, nikoliv jen
vedoucími příslušných odborů nebo tiskovou mluvčí.
p. T. Hanzel – na vystoupení Ing. Gavlovskékho nereagoval, pouze připomněl, že město Karviná bylo v této
záležitosti několikrát oceněno v různých soutěžích. Jako příklad uvedl ocenění „Skokan roku ve třídení odpadu“.
Dodal, že na připomínku Ing. Gavlovského bude odpovězeno písemně.
p. M. Heisigová – občanka města (Holubova 1751, Karviná-Nové Město) -opětovně požádala o písemné
odpovědi na dotazy, které předložila již na zasedání ZM dne 10.12.2013, na které jí nebylo odpovězeno písemně.
Znovu se proto zeptala:
1) Proč nebyl na ZM přizván zástupce OKD, a.s. s tím, že občané požadují informace o aktuálním stavu záměru
rozšíření těžby pod Starým Městem, a to v jakém stádiu je zpracování dokumentace EIA, zda budou v roce 2014
pokračovat výkupy nemovitostí ve Starém Městě. Opětovně požádala přizvat zástupce OKD, a.s. na zasedání ZM.
Zeptala se, zda město vede nějaké diskuze nebo jednání s OKD, a.s. o této problematice a tudíž není třeba nikoho
na zasedání ZM přizývat.
p. T. Hanzel - řekl, že tyto informace taky nemá s tím, že zástupce OKD, a.s. bude na některé z příštích zasedání
ZM přizván. V současné době na OKD, a.s. proběhly určité personální změny ve vedení společnosti na pozici
generálního ředitele od 01.01. 2014. Bude pozván někdo relevantní, který bude schopen odpovědět na požadované
dotazy. OKD dnes řeší existenční problémy s tím, že projekt na rozšíření těžby pod Starým Městem se na určitou
dobu pozastavil. Řešili restrukturalizaci OKD, exsitenci Dolu Paskov a pod. O tuto lokalitu mají i nadále zájem s tím,
že, budou usilovat o určitou část, tedy mimo tu, která by zasáhla Průmyslovou zonu Nové Pole.
2) Požádala o seznámení s činností a výsledky pracovní skupiny vytvořené pro řešení problémů ve Starém Městě,
která by měla pracovat pod vedením náměstka primátora Mgr. Bičeje ve spolupráci s OKD, a.s., zástupci MMK a
MP Karviná.
p. T. Hanzel - řekl, že je zpracována písemná zpráva, která bude paní Heisigové předána.
3) Podala informaci, že dne 31.01.2014 proběhne na Dole Karviná správní řízení o povolení hornické činnosti
přípravy porubu č. 101631 v 16. sloji, č. 101731 v 17. sloji a ražeb důlních děl č. 101710 a č. 101711 v 10. kře
lokality ČSA, závodě Důl Karviná s tím, že tyto ražby jsou v rozporu dle ustanovení čl. III. bodu 1 „Dohody č. 1/2010
o zajištění ochrany nemovitostí a zájmů statutárního města Karviné“. Citovala: „Město Karviná souhlasí s hornickou
činností OKD, a.s. realizovanou prostřednictvím vnitřních organizačních složek OKD, a.s. nezapsaných do
obchodního rejstříku Důl Karviná, Důl Darkov a Důl ČSM prováděnou a ovlivňující katastrální území města Karviné
v časovém období od 01.01.2011 dle mapových podkladů vymezujících nejzažší izolinie poklesů, skupin stavenišť
se součtem vlivů. Mapové podklady jsou přílohou č. 2 této dohody a její nedílnou součástí“.
Kdyby byl přítomen zástupce OKD, a.s., mohli by se ho zeptat, co vede OKD k tomu, že žádalo OBÚ o povolení
hornické činnosti, která je v rozporu s dohodou s městem Karviná a také v lokalitě, která je mimo platnou EIA na
roky 2011-2016. Rada města na své 62. schůzi dne 24.07.2013 rozhodla neudělit souhlas k těžebnímu záměru
OKD, a.s. v 10. kře. Zeptala se, jak bude v tomto případě město postupovat a zda bude zástupce města přítomen
na tomto řízení.
p. T. Hanzel – uvedl, že OKD, a. s. může žádat o co chce, platí usnesení schválené radou města, na kterém bude
město trvat s tím, že těžba v uvedených slojích nebude povolena. Protože město porub nepovolilo, neporušilo ani
žádné dohody. Řekl, že na dotazy paní Heisigové bude odpovězeno písemně.
p. J. Barák - občan města (U Sobodáren 1297, Karviná-Nové Město) - zeptal se vedení města, co chtějí dělat s
lidmi, kteří neustále dělají nepořádek, hluk s tím, že neměl na mysli např. úklid prováděný TS Karviná nebo řešení
této problematiky Policii. Dříve byly občané předvedeni na MMK k přestupkové komisi. Přestože je věc řešena, jejich
činnost i nadále nebo později pokračuje.
p. T. Hanzel - zcela neporozuměl dotazu. Zepat se, zda měl pan Barák na mysli, co bude město dělat s lidmi, kteří i
přes upozornění způsobují hluk, narušují veřejný pořádek nebo způsobují nepořádek v okolí svého bydliště.
Mgr. P. Bičej - požádal pana Baráka, aby byl konkrétnější, kde nebo k čemu či v jakých místech nebo lokalitách k
přestupkům dochází. Obecně uvedl, že kompetentní orgány k tomu zaujímají stanovisko s tím, že pokud věc řeší
MP Karviná, uloží blokovou pokutu nebo věc ohlásí správnímu orgánu, nepořádek se hlásí na společnost TS
Karviná, a.s., která zajistí jeho odklizení. Pokud se však tato situace neustále opakuje, tak je to v těch lidech, kteří
toto neustále dělají. Konkrétně v lokalitě Karviná-Nové Město slouží k této činnosti 10 asistentů prevence kriminality,
na které město dostává peníze z dotace ministerstva vnitra, hlásí tyto závady a nedostatky, které se následně
odstraňují.Tak je to stále dokola. Město také navrhlo různé systémové změny např. v získávání dávkek a pod.
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p. S. Škulavíková - občanka města, za OI Staré Město - nejdříve se v úvodu svého vystoupení omluvila za
způsob, jakým vystoupila na minulém zasedání ZM, přesto si za jeho obsahem stála a nic neměla v úmyslu měnit.
Protože na schůze OI vedení města nechodí, tudíž neví, co si lidé myslí a o čem hovoří. Poukázala na velkou
nezaměstnanost ve městě s tím, že víc jak 1000 občanů ročně odchází z města, k 31.12.2013 měla Karviná
necelých 57 tis. obyvatel. K zachování Průmyslové zóny Nové Pole, které si město přisvojuje, dodala, že v roce
2012 ji chtělo vystěhovat na Průmyslovou zónu Barbora, která se má budovat. Nové Pole se zachránilo samo vlastní
iniciativou. Pokud by se ve Starém Městě těžilo, časem by nastaly až 7 metrové poklesy a město by o tuto zónu i
pracovní příležitosti přišlo. Problémy s hledáním zaměstnání mají hlavně mladí lídé, ženy a muži po 50, ale i
vyučenci, vysokoškoláci a tělěsně postižení. OKD, a.s. již není zárukou zaměstnanosti, pracuje tam cca 3 tis. lidí,
zaměstnání zprostředkovávají pracovní agentury za nevýhodných finančích podmínek. O všem, co se v OKD, a.s.
děje, se můžeme dočíst v týdeníku Horník, a to o zaměstnávání cizinců a jiných dodavatelských firem, nakupování
techniky a zařízení v zahraničí a pod. Měla za to, že v Karviné jsou nejhorší podmínky pro život z celé ČR, nejnižší
platy a další negativa, která v jiných městech nejsou. Lidé se často ptají, proč dalo město souhlas k poddolování,
když není schválena EIA a nejsou podepsány dohody, jakým právem si OKD, jako soukromá společnost, dělá v této
lokalitě co chce. To, že OKD začalo vykupovat a bourat domy, viděla jako absurdní a protispolečenské jednání. Do
vykoupených a opuštěných domů se stěhují romové a bezdomovci, domy rozebírají a ničí. Přestože jiná města
nemají těžký průmysl nebo doly, jsou na tom lépe. Také RPG okrádá lidi, nájemné v bytech je předražené. Náměstí
Budovatelů v Karviné-Novém Městě je sice nově opravené, ale plno obchodů je prázdných, určených k pronájmu, o
které není zájem z důvodu vysokého nájmu. Požádala vedení města, aby vešlo v jednání s RPG byty za účelem
snížení nájemného nebo převedení bytů na město.
p. T. Hanzel - řekl, že město podniká kroky ke snižování nezaměstnanosti, z vlastní iniciativy se snaží budovat
průmyslové zóny a získávat na ně investory, kteří mají jiný průmysl nebo výrobu, než je průmysl těžký, což se daří.
Mohou zde najít uplatnění jak mladí, vysokoškoláci nebo ženy a muži, kteří nemají uplatnění v těžkém průmyslu. K
situaci s byty ve vlastnictví RPG uvedl, že se město snaží činit určité kroky ke zmírnění dopadů. Společnost RPG je
často spojována s OKD, a.s., přestože to jsou dvě odlišné firmy. Dodal, že soukromé společnosti nelze nic zakázat
nebo přikázat, lze pouze na věci upozornit a zmírnit některé kroky, která tato společnost dělá. K úbytku obyvatel v
Karviné řekl, že k odlivu dochází ve všech okolních městech. Dříve do Karviné přicházeli lidé za prací, dnes dochází
k přirozenému odlivu. Jsou sledovány různé ukazatele, úbytek obyvatel je dán také tím, že řada lidí se stěhuje z
měst do menších přilehlých obcí jako je Stonava, Dětmarovice, Petrovice a pod. Dále je to také tím, že řada lidí
vykládá, jak je to v Karviné špané, jak se tu špatně žije, není tu bezpečno, jak se krade, loupí, což přispívá k
negativnímu názoru, proč v tomto městě nebýt nebo nežít. Ten, kdo tvrdí, že se v Karviné za poslední dobu nic
nezměnilo nebo neudálo, tak je slepý, nedívá se kolem sebe a chce vidět jen svou pravdu. Ve městě se udělalo
spoustu práce a každý, kdo po dlouhé době do Karviné přijede, říká, že je to zcela jiné město. Podle paní
Škulavíkové by mělo město vypovědět s OKD, a.s. všechny smlouvy a z Karviné by mělo odejit pryč.
p. S. Škulavíková - s tím souhlasila, jiná města taky nemají šachty nebo těžký průmysl a prosperují. Zeptala se,
proč dalo město souhlas k rozšíření těžby pod Starým Městem, když dosud nebyla schválena EIA ani podepsány
dohody. OKD, a.s. si ve Starém Městě dělá co chce. Lidé ze Starého Města utíkají, protože tam nemají důstojné
podmínky pro život. Rozšířil se zde vandalismus, krádeže, rabování opuštěných-vykoupených domů, lidé jsou
ohrožováni na životech, objevují se stále otřesy, čímž se toto místo stává nebezpečné k životu.
p. T. Hanzel - řekl, že souhlas k těžbě město dosud nevydalo.
p. J. Chmiel – občan města – vystoupil k nevyřešeným problémům v městské části Darkov s tím, že poukázal
na tyto nedostatky:
1) Ulice Lázeňská – dosud neupravený povrch místní komunikace po provedené rekonstrukci kanalizace.
2) Ulice U Olše – výmoly na komunikaci, které se neustále zvětšují.
3) Požádal o zajištění označení přechodu přes koleje po zlikvidování nadchodu, hrozí nebezpečí úrazu.
4) Památník obětem války, který měl být po opravě umístěn na původní místo do konce 11/2013, dosud tak nebylo
učiněno. Památník byl poškozen po pádu ulámaných větví ze stromu, které nejsou stále odklizeny s tím, že se
kolem hromadí další odpad.
5) Pomník padlých hrdinů (dříve umístěn u starého kostela v Loukách) – kdy bude provedena jeho rekonstrukce a
následně umístěn u nového kostela v Loukách.
6) Loděnice v parku Boženy Němcové – poukázal na nedostatky (výše půjčovného za lodičky – vstupné Kč 80,--,
pouze 4 lodičky, prodej alkoholických nápojů, odstranění trávy, která roste ve vodě).
7) Nevyužitý areál po uzavření Koksovny, oplocený, chátrá, měly zde být vybudovány rodinné domy.
8) Zaplevelená louka, která vede od lázní Darkov k OD Tesco.
9) Nevhodný povrch – dlažba na komunikaci na ulici Fryštátské až k NsP Karviná.
10) Po provedené rekonstrukci tržnice do ní zatéká.
11) Nedokončená oprava mostku na Mlýnce a mostu v Karviné-Ráji.
Na dotazy požadoval písemnou odpověď.
p. T. Hanzel – řekl, že v některých věcech má pan Chmiel pravdu s tím, že na tyto konkrétní dotazy bude
odpovězeno písemně.
p. M. Heisigová - vystoupila k problematice okrajových částí města, jejichž zástupci poslední dobou častěji
navštěvují zastupitelstva města a zapojují se do diskuze. Nejsou spokojeni s tím, jak se jim v těchto okrajových
částech města žije. Ve Starém Městě nejsou lidé spokojeni s povolenou hornickou činností a jejími následky, dále
jak se město k této věci postavilo a Staré Město obětovalo firmě OKD,a.s. Podle informaci, které mají ze sdružení,
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je situace v Loukách už tak napjatá, že obyvatelé uvažují o vyhlášení referenda, že by se odtrhli od města Karviné.
Raději se přičlení k jiné obci, protože se jim v Karviné špatně žije a nemyslí se na jejich potřeby. Dnes vystoupil také
zástupce okrajové části Darkov s řadou dlouhodobých nedostatků, které požadoval odstranit. Pan primátor sice
reagoval na vystoupení paní Škulavíkové s tím, že vyjmenoval, co všechno město pro své občany dělá, ale ne pro
občany z okrajových částí města. Tito lidé jsou stále více nespokojeni, špatně se jim tam žije, nejsou akceptovány
jejich potřeby nebo požadavky, na které neustále upozorňují. Kladně se vyjádřila k činnosti vedoucí OSŽP Ing.
Krupkové, která vytvořila pracovní skupinu zabývající se řešením problémů po dobu, kdy budou ve Starém Městě
probíhat demolice vykoupených domů. Stavební firmy nedodržují podmínky, které jim byly dány v rozhodnutí o
odstranění staveb. Pravděpodobně nefunguje kontrolní činnost. Také zástupce OKD, a.s. přislíbil provádět kontroly,
zda vybrané firmy dodržují stanovené požadavky. Bylo k tomu přistoupeno až po několika urgencích občanů ze
Starého Města. Dále poukázala na to, že ve Starém Městě měla být již v roce 2010 vybudována kanalizace, dosud
tak nebylo učiněno. Měla za to, že pro město je to velká ostuda, že Karviná není zcela odkanalizována. Na závěr
vystoupení dodala, že město by se mělo okrajovým částem více věnovat.
p. T. Hanzel - řekl, že na poradě vedení v rámci stanovení úkolů tzv. nulové tolerance byla založena pracovní
skupina zabývající se řešením problémů, které se v městské části Staré Město vyskytují. K projektu kanalizace ve
městě uvedl, že procento lidí, kteří se na veřejnou kanalizaci připojili, bylo velmi nízké. Vzhledem ke stanovení nové
podmínky na získání dotace, kdy musí být splněn požadavek téměř 100 % připojení občanů na veřejnou kanalizaci,
byl záměr přehodnocen s tím, že bylo od něho ustoupeno. Pokud by nebyla podmínka splněna, dotace by byla
městu odebrána.

p. T. Hanzel - podal zastupitelům informaci o změně termínu konání zasedání ZM Karviné v měsíci březnu, a
to z 11.03.2014 na 18.03.2014. Důvodem posunutí termínu ZM bude schválení změny č. 13 Územního plánu obce
Karviná.O předloženém návrhu nechal hlasovat.

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

34
0
0

usnesení č. 719

Protože byly projednány všechny body programu, primátor ukončil 24. zasedání Zastupitelstva města Karviné. Na
dalším zasedání ZM se zastupitelstvo města sejde dne 18. března 2014.

Tomáš Hanzel, v. r.
........................................
Tomáš Hanzel
primátor

Ověřovaté zápisu:
Jaromír Spáčil, v. r.
.........................................
Mgr. Jaromír Spáčil
Danuta Kwiczalová, v. r.
.........................................
p. Danuta Kwiczalová
Zapsala: Jana Nekardová, zaměstnankyně Odboru organizačního, KP
Karviná dne 28.01.2014
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