STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Zápis
26. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 29.04.2014

Účast
Členové ZM
Vedoucí odborů MMK
Ostatní a hosté

Pozváno
41
8
28

Přítomno
35
8

Omluveno
5

Neomluveno
1

Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil primátor pan Tomáš Hanzel. Uvítal všechny přítomné a sdělil, že v době
zahájení bylo přítomno 34 členů zastupitelstva města, tudíž je ZM usnášení schopno. Nejdříve bylo přistoupeno k
procedurálním otázkám. Oznámil, že z jednání zastupitelstva města se omluvili: Ing. Miroslav Hajdušík, pan Evžen
Matuszyński, pan Tomáš Gallik, pan Čestmír Kročil, paní Marcela Tomková, neomluven Ing. Ladislav Šincl a v
průběhu jednání Mgr. Jaromír Spáčil. I když se hlasovalo hlasovacím zařízením, přesto pro případ poruchy byly
určeny tyto sčitatelky: paní Romana Plecháčová, Petra Klapsiová, Jitka Korzonková, Vladislava Wiewiórková a
Tamara Hercigová. Jako hlavní sčitatelku určil Ing. Blanku Rychlou. Zpracováním zápisu z 26. zasedání
Zastupitelstva města Karviné pověřil paní Janu Nekardovou, u které byl rovněž k nahlédnutí zápis z 25. zasedání
ZM konaného dne 18.03.2014, 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. Libor Olajec a pan Radek Orszulik. Tím byly ukončeny procedurální otázky, viz hlasování č. 1
(usnesení ZM č. 755 ( pro 33, proti 0, zdrželo se 0).
Předsedající uvedl, že v programu 26. zasedání Zastupitelstva města Karviné došlo k těmto úpravám:
Po jednání 79. schůze RM byl u prezence předán členům ZM materiál z odboru rozvoje:
Doplnění programu č. 1 - „Memorandum o partnerské spolupráci mezi Slezskou univerzitou Opava,
Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné a statutárním městem Karvinou“.
Protože byl tento bod uveden v programu 26. zasedání ZM Karviné, nebylo potřeba o jeho doplnění hlasovat.

Po jednání RM dne 23.04.2014 bylo rozhodnuto o stažení bodu programu č. 29 - Různé MMK – „Prezentace
záměru společnosti Depos Horní Suchá“ s tím, že bude projednán v RM dne 14.05.2014 a následně na zasedání
ZM dne 10.06.2014.
O předloženém návrhu nechal hlasovat.

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

33
0
0

usnesení č. 755

p. T. Hanzel - zeptal se, zda jsou k takto navrženému programu nějaké dotazy, připomínky. Protože tomu tak
nebylo, nechal o navrženém programu hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 3
33
PRO :
0
PROTI :
0
ZDRŽEL SE :
Program 26. zasedání ZM Karviné byl schválen.

usnesení č. 755

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,
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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.

p. T. Hanzel - ještě než bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu, sdělil, že po projednání v
politických klubech ZM a s jejich souhlasem budou od 25.04.2014 zveřejňovány na webových stránkách města
podkladové materiály pro zasedání ZM Karviné, a to v sekci zastupitelstvo, zasedání, příslušný rok a datum
zasedání vždy 5 kalendářních dní před každým zasedáním tj. v pátek. Materiály zde budou zveřejňovány v souladu
se zákonem na ochranu osobních údajů.

1) Vyhodnocení bezpečnostní situace ve statutárním městě Karviná za rok 2013
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu je Městská policie Karviná. K projednávané zprávě byli přizváni
zástupci Hasičského záchranného sboru MS kraje (mjr. Ing. Marian Mrózek - velitel stanice Karviná) a Policie ČR
(plk. Ing. Bc. Miloš Pollak, MBA - vedoucí Územního odboru Karviná), kteří byli připraveni odpovídat na případné
dotazy. O úvodní slovo k tomuto materiálu doplněné prezentací požádal náměstka primátora Mgr. Petra Bičeje,
kterému předal slovo.
Mgr. P. Bičej - hovořil ve smyslu prezentace, která byla písemně doložena k zápisu. Zmínil se o poklesu nápadu
trestné činnosti oproti roku 2012 týkající se navýšení objasněnosti skutků. Dominantní byla trestná činnost
majetková a násilná, v OOP ČR Karviná 7 dominují krádeže na osobách, vloupání do vozidel a sklepních místností
a v OOP ČR Karviná 1 dominují vloupání do objektů, krádeže věcí z volného terénu a krádeže na osobách. Dále
provedl porovnání dopravní nehodovosti 2012-2013.
Městská policie Karviná za rok 2013 provedla 16 086 zákroků, přijala od občanů 6 106 oznámení a strážníky bylo
zjištěno 6 330 přestupků. Riziky v oblasti veřejného pořádku jsou vysoká koncentrace sociálně nepřizpůsobivých
obyvatel, skupiny mladistvých a mladých dospělých bez ohledu na etnicitu, bezdomovci, problematika krádeží
železa a barevných kovů pro odprodej ve sběrnách druhotných surovin a nabízení sexuálních služeb. Zhodnotil
Program „Nulová tolerance“ za rok 2013, kdy bylo provedeno 20 akcí zaměřených především na záškoláctví a na
konkrétní problémové byty a rodiny v Karviné (zjištěno 10x záškoláctví, 21x neoprávněné užívání bytu). V rámci NT
probíhaly pravidelné kontroly v denní i noční směně zaměřené na problémové lokality (764 kontrol, zkontrolováno
512 osob, 4 osoby předány PČR jako hledané, zjištěno 18 přestupků, 19 kontrol sběrných surovin). Společně s PČR
8 dopravně-bezpečnostních akcí na dodržování OZV, přestupky v dopravě, kontroly provozoven, prodej a podávání
alk. nápojů osobám mladším 18-ti let a hraní osob mladších 18-ti let na výherních automatech, na poskytování
sexuálních služeb, během kterých bylo zkontrolováno 464 motorových vozidel, 79 kontrol osob. Závažným
problémem je také drogová problematika. V Karviné jediné nízkoprahové zařízení K-Centrum, občanské sdružení
NET pro uživatele drog starších 15 let. Největší počet klientů je v Karviné-Novém Městě a dále v Karviné-Fryštátě v
okolí nádraží a marketů. Nejčastější místa výskytu použitých injekčních stříkaček byla Karviná-Nové Město, ul.
Makarenkova, Cihelní, U Svobodáren, Mírová, Karviná-Ráj, ul. Božkova, Borovského, Karviná-Hranice a ul.
Leonovova. Zapojení MPK do preventivní činnosti: městský kamerový dohlížecí systém, 19 kamerových bodů, pult
centralizované ochrany, napojeno 134 objektů (v roce 2013 bylo 780 zaznamenaných signálů narušení objektu),
schránky důvěry (č.p. 814, nám. Budovatelů, za OD Billa), projekty z oblasti sociální prevence (APK, Volný čas dětí,
sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi, Dětský domov Srdce), projekty z oblasti informování občanů o
možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností (besedy pro MŠ, ZŠ, SŠ, seniory, sebeobrana žen, akce
„Bezpečně po prázdninách“), podpora pobytů dětí v táborech pro ohroženou skupinu dětí a mládeže a další
preventivní akce MPK pro občany města ve spolupráci s jinými organizacemi (Nástrahy velkoměsta, akce BESIP,
měření tachometrů, akce Cyklisti apod.). Spolupráce MPK s partnery na území města, a to: Policie ČR - ve
spolupráci s OOP ČR Ká-6, OOP ČR Ká-7, SKPV provedeno celkem 99 bezpečnostních akcí, pravidelné
součinností schůzky s OOP ČR Ká-6, OOP ČR Ká-7 a dopravním inspektorátem, koordinační dohoda. Dále s Hasiči
-dohoda o plánované pomoci na vyžádání uzavřena mezi HZS Moravskoslezského kraje a statutárním městem
Karviná a také s Odbory Magistrátu města Karviné, Technickými služby Karviná, a.s., zdravotnickými zařízeními a
sportovními kluby. Město Karviná má celkem 3 jednotky sboru dobrovolných hasičů: JSDH Karviná-Ráj,
Karviná-Hranice a Karviná-Staré Město (jednotka zasahuje i mimo území svého zřizovatele). Základní úkoly
jednotek požární ochrany podle zákona o požární ochraně jsou požární zásahy a záchranné práce při živelných
pohromách a jiných mimořádných událostech. Odbor správní MMK v roce 2013 obdržel 4 329 oznámení o spáchání
přestupků, z roku 2012 přešlo k vyřízení 610 oznámení o spáchaných přestupcích. Záslužnou práci provádí také
odbor sociální, oddělení péče o rodinu a dítě, kde působí na problémové rodiny s tím, že jejich práce je velmi
náročná a záslužná.
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p. T. Hanzel - poděkoval za provedenou prezentaci a k projednávané zprávě otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. J. Dráb - občan města - vznesl dotaz k šíření fámy z roku 2012, a to zda je pravdou, že byli do Karviné
importováni nepřizpůsobiví občané v nočních hodinách i za doprovodu MP. Pokud ano, zvýšil by se počet žádostí o
sociální dávky, mělo by dojít k navýšení počtu dětí ve školách a pod. Město na základě těchto dotazů vydalo
tiskovou zprávu, že podalo trestní oznámení za šíření nepravdivých informací s tím, že se připojilo k této záležitosti
také RPG. Zajímalo ho, jak dopadlo toto šetření, zda jsou známy výsledky.
p. T. Hanzel - potvrdil, že město podalo trestní oznámení na neznámého pachatele za šíření poplašných zpráv.
Považoval tyto informace za zcela nelogické, když samo bojuje s těmito nepřizpůsobivými občany, aby je stěhovali
ještě za asistence MP do Karviné. Oznámení bylo ověřeno i u různých organizaci s tím, že je nikdo do žádných
ubytoven nenavážel autobusy. Připustil pouze ojedinělé případy stěhování. Město současně řeší problematiku
ubytoven, a poukázal také na ty, kdo jim tento systém umožnil nebo dal možnost nepřizpůsobivé občany do
ubytoven stěhovat. Město se snaží tuto problematiku řešit i v rámci tzv. Nulové tolerance.
p. J. Dráb - zeptal se, zda byla věc ověřena na úřadech, kde se by se měli přistěhovaní občané hlásit.
Mgr. P. Bičej - řekl, že byl ze strany MP řešen pouze případ příjezdu dodávky do Karviné-Nového Města na základě
oznámení s tím, že se žádný případ stěhování rómských obyvatel nepotvrdil. Případ byl ohlášen na zákldě
fotografie, kterou pořídila občanka města. Pokud by přijel autobus plný Rómů, určitě by tato informace lidem
neunikla. V Karviné-Novém Městě je pouze o 5 romských rodin více, v rámci Nulové tolerance plní řádně svou
funkci okrskáři a také terénní pracovníci, kteří spolupracují s těmito rodinami.
p. T. Hanzel - dodal, že tato problematika město také trápí s tím, že je neustále monitorována, zda se hromadně do
městské části Karviná-Nové Město nikdo nestěhuje.
p. J. Dráb - požádal o provedení analýzy sociálních dávek nebo zda se nezvýšil počet odběratelů těchto dávek.
p. T. Hanzel - řekl, že není problém nechat zpracovat analýzu výplaty sociálních dávek ve městě Karviná. Protože
další dotazy již nebyly předloženy, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 1.

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

34
0
0

usnesení č. 756

2) schválení účetní závěrky statutárního města Karviná za rok 2013
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický. O úvodní slovo k tomuto materiálu,
doplněné krátkou prezentací, požádal vedoucí Odboru ekonomického Ing. Romanu Piatkovou, které předal slovo.
Ing. R. Piatková - sdělila, že materiál je předložen z důvodu schválení v loňském roce Vyhlášky Ministerstva financí
č.220/2013 Sb., a to Směrnice k aplikaci vyhlášky MF ČR 220/2013 Sb. Směrnice se skládá z Rozvahy - aktiva,
pasiva a výkazu zisku a ztrát, které postupně popsala dle prezentace, která byla písemně doložena k zápisu.
Přezkum hospodaření byl proveden společností OK audit s.r.o. (audit proběhl 3/2014). Závěr zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření: Při přezkoumání hospodaření SMK za rok 2013 nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky. Návrh byl projednán také v radě města dne 09.04.2014 a ve finančním výboru ZM dne 28.04.2014 s
doporučením zastupitelstvu města ke schválení.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hazel - protože žádné dotazy nebyly k předloženému materiálu podány, nechal o návrhu usnesení bodu
programu č. 2 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 5
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

34
0
0

usnesení č. 757

3) Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2013
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický. O úvodní slovo k tomuto materiálu,
doplněné krátkou prezentací, požádal vedoucí Odboru ekonomického Ing. Romanu Piatkovou, které předal slovo.
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Ing. R. Piatková - uvedla, že rekapitulace koresponduje se závěrečným účtem, který bude na ZM předložen dne
10.06.2014. Počáteční stav k 01.01.2013 byl Kč 1 255 960 914,29, celkové výdaje za rok 2013 Kč 863 469 207,10,
saldo ve výši Kč 392 491 707,19, uhrazené splátky úvěrů činily Kč 92 320 076,00. Konečný stav na bankovních
účtech (k 31.12.2013) byl Kč 944 247 024,84, do rozpočtu 2014 bylo zapojeno Kč 252 608 635,00. Rozdíl je tedy Kč
691 638 389,84. Finanční prostředky byly rozděleny na A) účelově vázané finanční prostředky ve výši Kč 28 391
664,74, B) rezervy ve výši Kč 409 714 736,07 a C) volné prostředky pro zapojení do rozpočtu 2014 ve výši Kč 253
531 989,04, které popsala v procentech pro jednotlivé odbory MMK dle prezentace, která byly písemně doložena k
zápisu.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení materiál s tím, že sdělil, jak dobře město Karviná hospodaří. Byla vytvořena
finanční rezerva, od roku 2016-2017 bude klesat také výše úvěrů s tím, že pak bude město schopno investovat do
dalších akcí. I přesto, že město dokázalo uskutečnit řadu investičních aski, vytvořilo si finanční rezervu cca 500 mil.
Kč. K předloženému materiálu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hazel - protože žádné dotazy nebyly k předloženému materiálu podány, nechal o návrhu usnesení bodu
programu č. 3 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 6
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 758

4) Informace o závěrečném účtu Svazku města a obcí okresu Karviná za rok 2013
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Se závěrečným účtem jsou zastupitelstva
členských obcí seznamována po jeho schválení na členské schůzi ze dne 01.04.2013, který byl přílohou č. 1
důvodové zprávy a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla přílohou č. 2 důvodové zprávy. K předložené
zprávě otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hazel - protože žádné dotazy nebyly k předloženému materiálu podány, nechal o návrhu usnesení bodu
programu č. 4 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 7
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 759

5) Zásady, kterými se mění Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. K vydání „Zásad“, které nabudou účinnosti
dne 29.04.2014, dochází z důvodu upřesnění formulací a dále z opětovného zakomponování vypuštěného
ustanovení, ve kterém je zaručena sleva 90 % z cen nájmu prostor MěDK pro statutární město Karviná včetně jeho
organizačních složek. K předloženému materiálu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hazel - protože žádné dotazy nebyly k předloženému materiálu podány, nechal o návrhu usnesení bodu
programu č. 5 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 8
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 760

6) Informativní zpráva - využívání dotačních a grantových programů pro zajištění spolufinancování
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projektů realizovaných statutárním městem Karviná za rok 2013
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. O úvodní slovo k tomuto materiálu doplněné
prezentací požádal vedoucí Odboru rozvoje Ing. Martinu Šrámkovou, které předal slovo.
Ing. M. Šrámková - uvedla, že dotační programy vyhlašují subjekty sídlící v ČR i zahraničí. Statutární město
Karviná si případným podáním žádosti o dotaci z jednotlivých programů a následným schválením zajišťuje
spolufinancování investičních i neinvestičních akcí ze zdrojů mimo vlastní rozpočet města. Mezi zdroje patří:
rozpočet ČR (státní fondy), strukturální fondy EU, nadace apod. Statutární město Karviná evidovalo v roce 2013
celkem 92 žádostí (centrálně evidovaných na oddělení strategií a plánování Odboru rozvoje) do vyhlášených
dotačních titulů. V přehledu byly vedeny i žádosti, u kterých nebylo rozhodnuto o přiznání nebo nepřiznání dotace na
konci roku 2012. Celkem se jednalo o 14 žádostí. Některé dotace nebyly poskytovány v Kč, ale v EUR.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hazel - protože žádné dotazy nebyly k předloženému materiálu podány, nechal o návrhu usnesení bodu
programu č. 6 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 9
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

34
0
0

usnesení č. 761

7) Integrovaný plán rozvoje města Karviná pro Regoonální operační program - změnový formulář č. 9
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. O úvodní slovo k tomuto materiálu požádal
vedoucí Odboru rozvoje Ing. Martinu Šrámkovou, které předal slovo.
Ing. M. Šrámková - sdělila, že předmětný změnový formulář č. 9 se změnami č. 1 a 2 se týkal zařazení nového
projektu pod názvem „Obnova okolí kina Centrum“ do IPRM ROP. Řídící výbor IPRM ROP na svém jednání dne
08.04.2014 projednal a doporučil orgánům města Karviná ke schválení změnový formulář č. 9. Po jehol schválení v
orgánech města bude tento dokument předložen Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko k
odsouhlasení.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hazel - protože žádné dotazy nebyly k předloženému materiálu podány, nechal o návrhu usnesení bodu
programu č. 7 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 10
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

34
0
0

usnesení č. 762

8) Integrovaný plán rozvoje města pro Regionální operační program - změnový formulář č. 10
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. O úvodní slovo k tomuto materiálu požádal
vedoucí Odboru rozvoje Ing. Martinu Šrámkovou, které předal slovo.
Ing. M. Šrámková - uvedla, že změnový formulář č. 10 se změnou č. 10/1 se týkal změny zařazení projektu pod
názvem „Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné“ a to z důvodu jeho chybného zařazení v
rámci změny č. 7/4. Projekt „Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné“ kdyse vyjímá z aktivity
2.2.1 a zařazuje se do aktivity 1.2.2. Řídící výbor IPRM ROP na svém jednání dne 09.04.2014 projednal a svým
usnesením č. 3/2014 doporučil orgánům města Karviná ke schválení změnový formulář č. 10. Po jeho schválení v
orgánech města bude tento dokument předložen Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko k
odsouhlasení.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hazel - protože žádné dotazy nebyly k předloženému materiálu podány, nechal o návrhu usnesení bodu
programu č. 8 hlasovat.
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HLASOVÁNÍ : č. 11
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

34
0
0

usnesení č. 763

9) Záměr realizovat projekt v rámci IPRM pro ROP Moravskoslezsko Obnova okolí kina Centrum Karviná
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. O úvodní slovo k tomuto materiálu, doplněné
krátkou prezentací, požádal vedoucí Odboru rozvoje Ing. Martinu Šrámkovou, které předal slovo.
Ing. M. Šrámková - uvedla, že financování projektu tvoří výše dotace maximálně do výše 85 % z celkových
způsobilých výdajů projektu ve výši cca 30 mil. Kč vč. DPH. Odhadované způsobilé náklady projektu jsou cca 27,5
mil. Kč vč. DPH. Celkové náklady projektu budou upřesněny na základě výsledků výběrových řízení. Předmětem
projektu bude odstranění nevyhovujících a nefunkčních stavebních částí, nová parkovací místa, výměna dlažeb,
veřejné osvětlení, zpevněné plochy, zeleň a přeložky vodovodu, kanalizace aj. Na závěr prezentace představila
snímky prostor kina Centrum a jejího okolí. V současné době probíhá hodnocení projektu a následně bude
předložen ke schválení v ZM.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hazel - protože žádné dotazy nebyly k předloženému materiálu podány, nechal o návrhu usnesení bodu
programu č. 9 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 12
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

34
0
0

usnesení č. 764

10) Projekt Revitalizace území Karviné - Po stopách původní Karviné - rozšíření žádosti do Mezirezortní
komise o financování všech stupňů projektové dokumentace
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. O úvodní slovo k tomuto materiálu doplněné
prezentací požádal vedoucí Odboru rozvoje Ing. Martinu Šrámkovou, které předal slovo.
Ing. M. Šrámková - uvedla, že se jedná o rozšíření žádosti, jejímž předmětem bude předmětná úhrada za
kompletní projektovou dokumentaci, tzn. dokumentaci pro územní řízení, dokumentaci pro stavební povolení, ale
také dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, jejíž nezbytnost stanovila vyhláška č. 230/2012 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Jednou z podmínek pro financování uznatelných nákladů stavby státním
rozpočtem je realizace stavby na pozemcích ve vlastnictví žadatele, kdy vlastníci majoritní části dotčených pozemků
- OKD, a.s. a RPG RE Land, s.r.o., kteří vyjádřili tomuto projektu podporu. Úhrada nákladů na projektovou
dokumentaci není na vlastnická, či jiná práva umožňující realizaci projektu na příslušných částech pozemků vázána,
nicméně jejich nenabytí žadatelem do doby ukončení realizace projektu by bylo důvodem pro krácení dotace.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hazel - protože žádné dotazy nebyly k předloženému materiálu podány, nechal o návrhu usnesení bodu
programu č. 10 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 13
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

34
0
0

usnesení č. 765

11) Změna usnesení ZM Karviné č. 898 ze dne 20.10.2009 - spolufinancování Cyklotrasy podél řeky Olše
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. O úvodní slovo k tomuto materiálu doplněné
prezentací požádal vedoucí Odboru rozvoje Ing. Martinu Šrámkovou, které předal slovo.
Ing. M. Šrámková - uvedla, že finanční spoluúčast Karviné na této akci se týkala přípravné i realizační fáze
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projektu. Předmětné usnesení ZM tak sloužilo i jako právní doložka pro uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na
realizaci cyklotrasy mezi statutárním městem Karvinou a Svazkem měst a obcí okresu Karviná. V době mezi
přijetím usnesení ZM a uzavřením smlouvy o finanční spoluúčasti na samotné realizaci stavby, tj. mezi 20.10.2009 a
15.07.2011, však došlo k etapizaci cyklotrasy. Tímto krokem se dokončení stavby, v souladu s rozhodnutím
poskytovatele dotace na realizaci cyklotrasy, posunulo z roku 2012 na rok 2014. Výše vyčleněných finančních
prostředků zůstala nezměněna. Předkládanou změnou usnesení dojde k rozšíření období pro čerpání vyčleněných
prostředků, tzn. místo let 2010–2012 na období 2010–2014. V současné době probíhá výběrové řízení na
zhotovitele druhé, tzn. závěrečné etapy cyklotrasy, která bude dokončena a dofinancována v třetím čtvrtletí letošního
roku.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.

Diskuze:
p. T. Hazel - protože žádné dotazy nebyly k předloženému materiálu podány, nechal o návrhu usnesení bodu
programu č. 11 hlasovat.

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

35
0
0

usnesení č. 766

12) Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové
výstavby
p. T. Hanzel - uvedl, 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. K předloženým návrhům otevřel
diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hazel - protože žádné dotazy nebyly k předloženému materiálu podány, nechal o návrhu usnesení bodu
programu č. 12 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 15
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 767

13) Poskytnutí investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, územnímu
odboru Karviná
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. O úvodní slovo k tomuto materiálu požádal
vedoucí Odboru rozvoje Ing. Martinu Šrámkovou, které předal slovo.
Ing. M. Šrámková - uvedla, že dne 13.01.2014 podal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje žádost o
finanční výpomoc na provoz, údržbu a opravy centrální hasičské stanice v Karviné. Po projednání výše uvedené
žádosti bylo doporučeno poskytnout investiční dotaci HZS MSK v celkové výši 500.000,-- Kč. Předmětná částka
bude uvolněna v poměrné výši 300.000,-- Kč z rozpočtu Odboru majetkového MMK a následně 200.000,-- Kč z
Fondu primátora města Karviné. Rada města Karviné doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout o
poskytnutí investiční části dotace z rozpočtu města ve výši 300.000,-- Kč pro HZS MSK a zároveň doporučila
rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Karviná a HZS MSK, a to na pokrytí
výdajů souvisejících s činností jednotek HZS MSK dislokovaných na Územním odboru Karviná.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hazel - protože žádné dotazy nebyly k předloženému materiálu podány, nechal o návrhu usnesení bodu
programu č. 13 hlasovat.
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HLASOVÁNÍ : č. 16
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 768

14) Návrh na udělení Ceny statutárního města Karviné příspěvkové organizaci Městský dům kultury
Karviná
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. O úvodní slovo k tomuto materiálu požádal
vedoucí Odboru rozvoje Ing. Martinu Šrámkovou a o doplňující informace včetně prezentace týkající se 50. výročí
založení Městského domu kultury Karviná požádal ředitelku této příspěvkové organizace – Mgr. Olgu Humplíkovou,
kterým postupně předal slovo.
Ing. M. Šrámková - jen krátce uvedla, že rada města doporučila Zastupitelstvu města Karviné udělit v souladu se
Zásadami pro udělování ocenění ve statutárním městě Karviné příspěvkové organizaci Městský dům kultury Karviná
Cenu statutárního města Karviné u příležitosti 50. výročí založení za dlouhodobou veřejně prospěšnou kulturní
činnost přispívající k rozvoji města Karviné. Ocenění bude Městskému domu kultury Karviná předáno při zahájení
Dnů Karviné v pátek 13. června 2014.
Mgr. O. Humplíková - ředitelka MěDK Karviná - vystoupila s prezentací, která byla písemně přiložena k zápisu.
Sdělila, že dne 30. dubna 1964 byl v Karviné založen Městský dům kultury, slavnostní otevření se konalo ve velkém
sále domu kultury v 18.00 hod. „Prodanou nevěstou“ od Bedřicha Smetany. Dále provedla pohled do kroniky, kde
byly záznamy různých hostů, kteří v rámci 50. let v MěDK hostovali nebo vystoupili. V rámci těchto let došlo k
proměnám názvu a rozsahu působení této organizace. Nejdříve to byl Park kultury a oddechu, pak Okresní
osvětový dům, následně Dům kultury + Městská správa kin a nakonec Městský dům kultury Karviná. Dnes se jedná
o příspěvkovou organizaci, zřizovatelem je statutární město Karviná. Hospodaří se svěřeným nemovitým majetkem
v celkové hodnotě 271 mil. Kč, průběžně jsou dle možností a stanovených priorit realizovány rekonstrukce a opravy
majetku. Jednotlivými pracovišti jsou: Městský dům kultury, Obecní dům Družba, Kino Centrum, Letní kino v Karviné
a Kulturní středisko Slovenská. Budova MěDK prošlo těmito rekonstrukcemi: r. 1972 úpravy interiéru obřadní síně, r.
1982 rekonstrukce jeviště velkého sálu, r. 1997 opravy fasády, výměna vstupních dveří hlavního vchodu, r. 1996
-1997 rekonstrukce malého sálu, r. 1998 rekonstrukce výměníkové stanice, r. 2000 bezbariérový vstup do budovy, r.
1999-2001 interiéry veřejných prostor, kamerový systém, r. 2002 rekonstrukce obřadní síně včetně klimatizace, r.
2003 rekonstrukce interiéru velkého sálu včetně klimatizace, r. 2006 rekonstrukce šaten umělců, r. 2007
rekonstrukce počítačové sítě a v r. 2010 zateplení budovy. V letním kině proběhla v r. 2005 rekonstrukce WC a v
kině Centrum v r. 2003 vestavba WC, v r. 2012 digitalizace kina Centrum, výměna plátna, 3D technologie, v r. 2012
úprava vzduchotechniky sálu včetně chlazení, úprava regulace topného systému a výměna sedaček a podlahových
krytin v kinosále (kapacita snížena na 337 osob). Fyzický stav zaměstnanců je 51, přepočtený počet zaměstnanců
49,33. Jsou rozdělení do těchto útvarů: útvar kultury (referenti kultury - dramaturgie a organizace akcí a aktivit
zájmových útvarů a kursů, vedoucí kin, promítači, propagace), útvar ředitele, útvar ekonomický a provozní útvar
(ekonomika a účetnictví, provoz, zvukař a elektro, pokladní, uvaděčky, údržba, úklid aj.). Posláním Městského domu
kultury je uspokojování kulturních a společenských potřeb občanů města, rozvíjení jejich kulturního povědomí
občanů a aktivního podílu na kulturním životě, spoluvytváření obrazu Karviné jako kulturního města. Mezi hlavní
činnosti MěDK Karviná patří: koncertní a divadelní pořady, filmová představení, soutěže, přehlídky, festivaly, besedy,
přednášky, akce pro školy, výstavy, společenské akce, kurzovní a zájmová činnost, spolupracuje s jinými
organizátory kulturních akcí, pronajímá spravované nebytové prostory ke kulturním, společenským, vzdělávacím a
jiným aktivitám jiných subjektů, poskytuje reklamní a propagační služby a vydává měsíčník Kulturní zpravodaj. Mezi
tradiční a nejznámější akce MěDK patří Reprezentační ples města Karviné, Velikonoční jarmark, Dny Karviné,
Prolínání kultur, Karvinské hudební léto, Karvinské varhany, Karvinský vánoční jarmark a Česká mše vánoční.
Městský dům kultury Karviná má své webové stránky, vstupenky na akce lze objednat osobně, telefonicky, e-mailem
na pokladna@medk.cz, on-line na www.medk.cz a www.kinokarvina.cz a je možnost bezhotovostní platby kartou.
MěDK Karviná uspořádala v roce 2013 přes 200 kulturních akcí, 1 203 filmových projekcí, na které přišlo 48 tisíc
diváků, celková účast na všech akcích 99 tisíc osob, 1 328 účastníků kurzů, 303 členů zájmových úvarů, zájmové
útvary účinkovaly na 49 akcích. Mezi projekty realizované v roce 2013 patří Prolínání kultur - festival národnostních
menšin, Veselé prázdniny v Karviné, Karviná v rytmu, Karvinské varhany, Mezinárodní divadelní a fotografické
workshopy mládeže v Karviné. V roce 2014 MěDK Karviná plánuje provedení digitalizace kina Ex, rekonstrukci
letního kina a začátek rekonstrukce budovy i okolí kina Centrum.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hazel - protože žádné dotazy nebyly k předloženému materiálu podány, nechal o návrhu usnesení bodu
programu č. 14 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 17
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PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

32
2
2

usnesení č. 769

15) Návrh na uzavření kupní smlouvy na umělecká díla
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. O úvodní slovo k tomuto materiálu požádal
vedoucí Odboru rozvoje Ing. Martinu Šrámkovou, které předal slovo.
Ing. M. Šrámková - uvedla, že odbor rozvoje předložil návrh na uzavření kupní smlouvy s fyzickou osobou panem
Václavem Vondráčkem na koupi uměleckých děl výtvarníka Jindřicha Wielguse, jejichž podrobná specifikace včetně
fotografií uvedených v příloze č. 1 materiálu, a to za smluvní cenu ve výši Kč 200.000,--. Pan Václav Vondráček je
potomkem sochaře a výtvarníka Jindřicha Wielguse a umělecká díla má ve svém vlastnictví. Umělecká díla nabídl
statutárnímu městu Karviná za smluvní cenu Kč 200.000,--. Odborná pracovní skupina Fondu primátora města
Karviné projednala na svém zasedání dne 03.03.2014 nabídku učiněnou fyzickou osobou p. Václavem Vondráčkem.
Předmětem kupní smlouvy je nabytí 15 uměleckých děl výtvarníka Jindřicha Wielguse za dohodnutou celkovou
kupní cenu ve výši Kč 200.000,--. Díla budou vystavena v rámci stálé expozice věnované Jindřichu Wielgusovi ve
Výstavní síni Zámku Fryštát.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hazel - protože žádné dotazy nebyly k předloženému materiálu podány, nechal o návrhu usnesení bodu
programu č. 15 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 18
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

34
0
0

usnesení č. 770

16) Změna usnesení ZM Karviné ze dne 18.03.2014 - Dodatdky č. 1 a č. 2 ke Zřizovacím listinám
příspěvkových organizací ZŠ a MŠ a MěDK Karviná
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. O úvodní slovo k tomuto materiálu požádal
vedoucí Odboru rozvoje Ing. Martinu Šrámkovou, které předal slovo.
Ing. M. Šrámková - sdělila, že usnesením ZM č. 731 ze dne 18.03.2014 schválilo Dodatky č. 1 a č. 2 ke Zřizovacím
listinám příspěvkových organizací základních a mateřských škol a Městského domu kultury Karviná. U Dodatku č. 1
ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městského domu kultury Karviná byla změněna pouze Příloha č. 1, ve
které je vymezen nemovitý majetek k 01.03.2014. Příloha č. 1 byla změněna v souvislosti s odebráním stavby a
pozemku Kulturního střediska Mizerov. Změna spočívá ve vypuštění čtvrté odrážky čl. IV. - Součást organizace
Kulturní středisko Mizerov (pavilon F), na adrese: Majakovského a doplnění páté odrážky ve znění:
- Kulturní středisko Slovenská (pavilon D v objektu ZŠ Slovenská), na adrese: Slovenská 2936/61, 733 01
Karviná-Hranice. K doplnění páté odrážky o Kulturní středisko Slovenská dochází v souvislosti s přesunem
zájmových útvarů Městského domu kultury Karviná, které doposud využívaly prostory Kulturního střediska Mizerov,
do nově rekonstruovaných prostor v pavilonu D v objektu ZŠ Slovenská.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hazel - protože žádné dotazy nebyly k předloženému materiálu podány, nechal o návrhu usnesení bodu
programu č. 16 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 19
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

34
0
0

usnesení č. 771

Přestávka 09.50 - 10.05 hod.
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Nyní byly projednány majetkové a bytové záležitosti města.
17) Informativní zpráva a uzavření Darovací smlouvy v rámci stavby pod názvem Areál 24 rodinných domů
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. 20
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 772

18) Informativní zpráva o pohledávce za společností Kratochvíl s.r.o. v likvidaci
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. 21
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 773

19) Změny usnesení ZM Karviné č. 741 ze dne 18.03.2014, č. 609 ze dne 10.09.2013 - dražby jednotek
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. 22
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

34
0
0

usnesení č. 774

20) Vzdání se předkupního práva - OKD, 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. 20 hlasovat.

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

33
0
0

usnesení č. 775

21) Směna garáží - manželé Peniaškovi
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. 24
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 776

22) Nabytí pozemku - Gajdovi
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. 25
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

34
0
0

usnesení č. 777

23) Nabytí pozemku - Tomáš Kudla
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. 26
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 778

24) Převod pozemků - manželé Krejčiříkovi
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. 27
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 779

25) Převod pozemku - Marta Kartousová
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. 28
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 780

26) Převod pozemku p. č. 1238/2 v k.ú. Karviná-město - Milan Verníček
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. 29
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 781

27) Zpráva o realiizaci projektu a vyúčtování neinvestiční dotace pro program Podpora terénní práce pro
rok 2013
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor sociální. O krátké úvodní slovo k tomuto materiálu
požádal vedoucí oddělení Odboru sociálního Mgr. Ludmilu Poskerovou, které předal slovo.
Mgr. L. Poskerová - uvedla, že Rozhodnutím Úřadu vlády ČR ze dne 21. 5. 2013, byla statutárnímu městu Karviná
poskytnuta neinvestiční dotace na projekt „Podpora terénní práce pro rok 2013“ ve výši 182.000 Kč. Cílem dotace
byla realizace terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách/lokalitách města Karviné v období od 01.
01.2013 do 31.12.2013. V roce 2013 byla terénní práce realizována 4 terénními pracovníky (dále jen TP), kteří byli
zařazeni na oddělení sociálních věcí Odboru sociálního Magistrátu města Karviné. TP byli zaměstnáni na základě
uzavřené dohody o pracovní činnosti v rozsahu 80 hodin měsíčně (20 hodin týdně). TP svoji činnost vykonávali v
přirozeném prostředí obyvatel, v domácnostech a místech, kde realizují běžné sociální aktivity, v sociálně
vyloučených lokalitách města Karviné. Prostřednictvím terénního programu, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit
měli informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace, vyzískali povědomí o dostupných veřejných a
sociálních službách, s pomocí terénních pracovníků se postupně učili tyto služby samostatně využívat, získávat
sociální kompetence. Cílem terénních pracovníků je, aby klienti byli schopni řešit své sociální problémy. Zájmem je,
aby zůstali součástí přirozeného místního společenství a žili běžným způsobem života. Terénní pracovníci v roce
2013 uspořádali pro klienty, se kterými kontinuálně pracují, kulturní, společenské, sportovní akce a besedy s
preventivní tématikou. Podíleli se na akcích realizovaných MP Karviná, a to letní tábor v Hutisku-Solanci v období od
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06.07. 2013 do 13. 06. 2013, víkendová akce v Řece v období od 30.08. 2013 do 01.09. 2013.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.

Diskuze:

p. T. Hazel - protože žádné dotazy nebyly předloženy, nechal o návrhu usnesení bodu programu č. 27 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 30
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 782

Doplnění programu č. 1 - Memorandum o partnerské spolupráci mezi Slezskou univerzitou v Opavě,
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a statutárním městem Karviná
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. O krátké úvodní slovo k tomuto materiálu
požádal vedoucí Odboru rozvoje Ing. Martinu Šrámkovou, kterému předal slovo.
Ing. M. Šrámková - řekla, že Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (SU OPF)
dlouhodobě spolupracuje se statutárním městem Karvinou v oblasti vzdělávání, výzkumů, rozvoji podnikání,
organizaci volnočasových aktivit apod. Oba subjekty hodlají vzájemnou spolupráci nadále prohlubovat. Za tímto
účelem bylo zpracováno předkládané Memorandum o partnerské spolupráci při naplňování záměrů a realizaci
společných projektů souvisejících se strategickým plánováním ekonomického rozvoje statutárního města. Po
schválení Strategického plánu ekonomického rozvoje města Karviné a projektů pro jeho naplňování, bude vždy, na
základě memoranda, uzavřena samostatná smlouva o spolupráci na konkrétním projektu. Společné projekty se
budou prioritně týkat rozvoje podnikání a zaměstnanosti ve městě a vzdělávání. Memorandum, které byl přílohou
této důvodové zprávy, upravuje priority a postupy při předkládání žádostí o dotace z fondů EU.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hazel - protože žádné dotazy ani připomínky nebyly předloženy, nechal o návrhu usnesení doplnění
programu č. 1 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 31
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 783

28) Nové interpelace členů ZM
p. Z. Lanzendőrfer - 1. Problematika výstavby KIC - interpelace byla podána písemně s tím, že předložil tyto
dotazy, na které požadoval písemnou odpověď:
1) Zda krajské ZM jednalo v poslední době o KIC Odpady, a.s. a zda v této věci přijalo nějaké usnesení.
2) Protože ZM Karviné schválilo Memorandum s MS krajem k umístění KIC a v souvislosti s tím mělo obdržet
dalších 80 tis. Kč na projekty ke zmírnění dopadů na životní prostředí, zeptal se, zda není ohroženo další vyplácení
této dotace.
3) Kolik finančních prostředků město Karviné dosud získalo v souvislosti s tímto memorandem, kolik finančních
prostředků a na jaké konkrétní projekty byly využity.
4) Kolik finančních prostředků převedlo město Karviná celkem na společnost KIC Odpady, a.s.
5) Kolik finančních prostředků celkem za celé období existence KIC bylo vyplaceno na odměny členům
představenstva a členům dozorčí rady. Kteří členové orgánů KIC jmenovitě v letošním roce tyto odměny pobírají a
kteří ne.
6) Navrhl, aby se RM zabývala projektem výstavby KIC v MS kraji a navrhla ZM další postup do budoucna.
7) Doporučil, aby se RM po přijetí příslušných legislativních kroků Parlamentu ČR a Vlády ČR zabývala výhledem a
koncepcí likvidace komunálního odpadu v rámci města a nejbližšího regionu a v této věci spolupracovala s okolními
obcemi.
Dodal, že interpelaci podal proto, že z EU byly dotace pozastaveny. Měly podporovat projekty týkající se skládkování
nebo ukládání komunálního odpadu. Směrnice EU vymezují časová období, ve kterých by mělo docházet k omezení
a postupnému ukončení skládkování komunálních odpadů. V rámci přípravy novely zákona o odpadech uvažuje
MŽP stanovit časový horizont, diskutuje se o termínech 2024 - 2027, což je současně i období, kdy bude naplněna
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kapacita skládky Depos Horní Suchá. Proto je nutné hledat řešení ukládání odpadů. V ČR se začaly budovat
spalovny s tím, že na uzemí města Karviné se plánoval také projekt výstavby KIC, který v současné době naráží na
nedostatek finančních prostředků jak ze strany státu, tak i EU.
p. T. Hanzel – řekl, že problematika KIC byla projednávána a řešena několikrát v zastupitelstvu, kdy pan
Lanzendőrfer mimo jiné také schvaloval memorandum ke KIC týkající se spolupráce s Moravskoslezským krajem.
Dodace, které byly městu poskytnuty na různé projekty, byly řádně proúčtovány. Hovořila o nich také na minulém
zasedání ZM vedoucí OR Ing. Šrámková. Za město je v představenstu KIC a v dozorčí radě náměstek primátora
Ing. Wolf s tím, že za to žádnou odměnu nepobírají.
p. Z. Lanzendőrfer - řekl, že na příštím zasedání ZM bude prezentovat informativní zprávu, týkající se záměru
společnosti Depos Horní Suchá, a.s. K hlasování o KIC uvedl, že v rámci své strany proběhl předem řada jednání,
na kterých se dopředu vysloví většinově pro, tedy co bude strana podporovat. Osobně je proti výstavbě KIC s tím,
že dnes je již problematika spalování na zcela jiné úrovni. O tuto věc se sám zajímá, věci si vyhledává na internetu
nebo z jiných zdrojů s tím, že v současné době není projektu KIC nakloněn. Projekt byl v současné době
pozastaven, politika na MŽP se mění s tím, že spalovny nebudou do budoucna podporovány. Nepředpokládal, že by
se projekt výstavby KIC realizoval z úvěrových zdrojů.
p. T. Hanzel - řekl, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.

29) Různé - MMK - prezentace Depos Horní Suchá
Bod byl ztažen z programu.

30) Různé a organizační záležitosti
p. J. Adámek - vznesl dotaz, jak byla prošetřena věc tiskové mluvčí Mgr. Swiderové, na kterou poukázal na
minulém zasedání, tedy zda a jaké byly z toho vyvozeny důsledky. Měl za to, že se měla formou omluvného dopisu
této rodině omluvit.
p. T. Hanzel - řekl, že o této záležitosti s tiskovou mluvčí hovořil s tím, že bude dbát na to, aby již k podobné
záležitosti nedošlo.
p. J. Adámek - nesouhlasil s tímto postupem, požadoval, aby se těmto lidem veřejně omluvila.
p. T. Hanzel - byl si vědom pochybení ze strany tiskové mluvčí a proto se tímto této rodině omluvil.
p. J. Adámek - domníval se, že omluvit by se měla Mgr. Swiderová a zároveň měla být za to finančně potrestána.
Trval na prošetření této věci, v opačném případě oznámil, že podá v této věci trestní oznámení.
p. T. Hanzel - považoval záležitost za vyřízenou s tím, že nechal hlasovat o tom, že věc se již šetřit nebude.
HLASOVÁNÍ : č. 32
4
PRO :
6
PROTI :
20
ZDRŽEL SE :
usnesení č.
p. J. Adámek - upozornil opětovně na špatný stav komunikace a stav slepecké lišty na chodníku vedoucí k
UnikaCentru v Karviné-Mizerově, což nevidomým způsobuje komplikace při chůzi a dále špatnou orientaci v terénu.
Tento nedostatek již několikrát interpeloval, ale dosud se nic nezměnilo. Bylo mu přislíbeno, že z dotací EU budou
uvolněny finanční prostředky na tuto rekonstrukci. Dodal, že cokoliv požadoval nebo přeložil jako požadavek k
řešení, nikdy mu nebylo v ničem vyhověno nebo něco realizováno.
p. T. Hanzel - řekl, že nikdo nic takového nesliboval. Námět bude řešen v pracovním pořádku s tím, že bude panu
Adámkovi odpovězeno písemně.
Mgr. A. Petráš - reagoval na hlasování týkající se šetření záležitosti tiskové mluvčí, které bylo zcela zbytečné. Za
správné považoval napsat omluvný dopis tiskovou mluvčí s tím, že komentář v tisku se uvedené rodiny netýkal,
čímž by považoval věc za vyřízenou. Dodal, že pan Adámek tím, že nevidí, si nemůže řadu věcí ověřit nebo vyřešit
sám a pokud mu není opakovaně vyhověno, dotýká se to také jeho psychiky, proto takto mnohdy reaguje.
p. T. Hanzel - poukázal na to, jakým způsobem vystupuje pan Adámek na ZM, kdy často uráží a obviňuje nejen
vedení města ale i ostatní viní, že nikdo nic nedělá nebo to dělá špatně.
p. Z. Lanzendőrfer - vystoupil ke staženému bodu programu - „Informativní zpráva o projektu - výroba zeleného
uhlí z komunálního odpadu“ s tím, že bylo rozhodnuto, že bude nejdříve tato informace projednána v RM dne
14.05.2014, kde budou přizváni další hosté a následně bude zpráva projednána na ZM dne 10.06.2014. Řekl, že to
není jeho iniciativa, ale o prezentaci v orgánech města byl požádán ředitelem společnosti Depos Horní Suchá. Tento
projekt byl prezentaován na valné hromadě uvedené společnosti v březnu 2014, kde bylo přijato toto usnesení. Na
schůzi RM a následně na zasedání ZM doporučil, aby byl také přizván Ing. Hrabec, předseda představenstva Depos
Horní Suchá a RNDr. Valošek z Regionální kanceláře Karviná.
p. T. Hanzel - jak již bylo řečeno, informativní zpráva bude projednána na schůzi RM a následně na zasedání ZM,
kde budou přizváni požadovaní hosté.
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p. J. Adámek - poukázal na snižování stavu zaměstnanců a uzavření oddělení v RKK Karviná s tím, že požádal,
zda by z přebytku hospodaření za rok 2013 mohl být navýšen rozpočet této příspěvkové organizace o cca Kč
500.000,--. Měl za to, že tato organizace dělá velmi prospěšnou práci pro širokou veřejnost ve městě Karviná.
Osobně RKK velmi často navštěvuje a využívá jejich služeb.
p. T. Hanzel - řekl, že v rámci projednávání materiálu - Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za
rok 2013 bylo uvedeno, že byl v rámci přerozdělení přebytku navýšen i rozpočet RKK.
PhDr. H. Molinová - poděkovala za navýšení rozpočtu RKK s tím, že věc předem projednala také s vedením
města, kdy sepsala analýzu na posílení rozpočtu. Potvrdila, že k redukci pracovních sil došlo, ale šetrným
způsobem.
p. Ema Ristovská - občanka města, Ciolkovského č. p. 445, Karviná-Ráj - poukázala na nedostatky, které
požádala vyřešit, a to:
- označení přechodu u Restaurace Myslivna v Karviné-Ráji z důvodu nebezpečí při přechodu přes tuto komunikaci,
- mezi domy č. p. 446 a 447 není u kontejneru žádný svod dešťové vody (v době dešťů se hromadí voda,
znemožněn přístup k domům a ke kontejneru s odpadem),
- u domu č. p. 400 je špatná kanalizace, při deštivém počasí se hromadí plno vody, není možné tudy projít,
- v lesíku u restaurace Štěrba došlo k požáru, požádat Lesní správu, aby byl uvedený prostor dán do pořádku.
p. T. Hanzel - uvedl, že na dotazy bude odpovězeno písemně.
p. Michal Gill - občan města, V Aleji č.p. 489/11, Karviná-Ráj - reagoval na požadavky, které předložil na minulém
zasedání ZM, a to zveřejňování materiálů projednávané na ZM společně s programem, což bylo vyslyšeno. Dále
reagoval také na způsob prezentací, které byly dle jeho názoru zpracovány lépe nežk na minulém zasedání ZM s
tím, že některé byly opět ve formátu pdf. Nedostal však odpověď na dotaz, který směřoval na pana primátora na
minulém zasedání ZM.
Požádal znovu o písemnou odpověď, co vedlo pana primátora ke sdělení, ve kterém uvedl, že Dohodou o
koexistenci z roku 2010 byla dána nepřekročitelnost pravého řeky Olše, tudíž ochrana obydlených území Karviné
před důlními vlivy s platností na 10 let. Tedy, čím byl za 2 roky motivován, že uvedl, že těžba je možná jen pod
Starým Městem, nikoliv na jiných částech města.
p. T. Hanzel - řekl, že na dotaz bude odpovězeno písemně.
p. T. Hanzel - sdělil, že byl zastupitelstvu města adresován otevřený dopis, který přednese pan Marek Vidlička s tím,
že bude hovořit jako bývalý zaměstanec SSK o situaci v této organizaci. Dodal, že na dnešním zasedání bude dáno
všem, kteří se k této problematice přihlásili do diskuze, tak aby si zastupitelé vyslechli názory obou zúčastněných
stran.
p. Marek Vidlička - občan města, Čajkovského 2018, Karviná-Mizerov - přednesl otevřený dopis, který byl
písemně doložen k zápisu. Vyjádřil se k systému a fungování organizace práce v příspěvkové organizaci Sociální
služby Karviná v době, kdy byl ještě jejím zaměstnancem a dále po nástupu do funkce nové ředitelky paní Mgr.
Ivany Bollogové. Již prvním dopisem požádali vedení města o provedení takových opatření, aby se vyřešily věci, na
které upozorňovali a dále byla nezávisle posouzena situace v sociálních službách. Pokud jim je známo, bylo
vyhlášno výběrové řízení na provedení auditu nezávislou společností. Audit však neřeší situaci, která by měla být
řešena. Cílem současného vedení je celou věc bagatelizovat a odvrátit pozornost od problémů, na které oni
upozorňují. Jde o absenci kontrolních mechanismů, které zde nefungují, a to z důvodu vlády jedné strany. Vyjádřil se
také k odchodu některých, dnes již bývalých, zaměstnaců SSK a o jmenování do funkcí nových zaměstnanců (např.
p. Bičejové) na pozice, na které dle jeho názoru nemají vzdělání nebo dobu potřebné praxe. Poukázal na
nehospodárné fungování v této společnosti, na vyplácení vysokých odměn, špatné platové zařazení zaměstnanců a
pod. Současné vedení sociálních služeb lze rozdělit do několika rovin, jedna z nich je trestně právní a druhá rovina
je politická. V této souvislosi požádal o provedení kontroly kontrolním výborem ZM Karviné. Měl za to, že danou
problematiku by měl řešit náměstek primátora Ing. Závacký, nikoliv Mgr. Bičej, který nemá v kompetenci řešení
sociální problematiky.
p. T. Hanzel - řekl, že již bylo v radě města schváleno zadání a provedení nazávislého auditu, na který byla také
schválena finanční částka z přebytku hospodaření města na dnešním zasedání ZM. Nezávislý audit, který posoudí
všechny tyto skutečnosti, bude proveden do konce měsíce května 2014. Dodal, že informace v otevřených dopisech
jsou prezentovány tak, aby určité straně vyhovovali s tím, že se jedná především o politický boj se snahou rozložit
chod a fungování organizace SSK. Osobně se sešel se zaměstnanci sociálních služeb, kteří jsou pro rychle
vyřešení současného stavu s tím, že nabil dojmu, že potřebují klid pro svou práci. Dále udělil slovo ředitelce
sociálních služeb, aby se také vyjádřila k dané situaci ze svého pohledu.
Mgr. I. Bollogová - vystoupení bylo písemně doloženo k zápisu. Vystoupit se rozhodla z důvodu stále narůstajícím
a stupňujícím se útokům ze strany bývalých zaměstnanců SSK, a to nejen vůči její osobě, některým zástupcům
vodení města, ale i vůči celé příspěvkové organizaci. Objasnila a vysvětlila hlavní a zásadní témata, která jsou
opakovaně bývalými kolegy zkresleně a nepravdivě předkládána. Nechtěla hodnotit, zda je u svých podřízených
oblíbená, ale nemohla mlčením přejít velmi závažná obvinění a tvrzení, která jsou prezentována v médiích. Za velmi
závažné považovala veřejné nařčení z toho, že díky své nekompetenci nepochybně ohrozila fungování organizace
tím, že pro letošní rok požádala MPSV o neúměrně nízké dotace. Nemohla s tím souhlasit, protože z její strany
odešla žádost zcela v pořádku a na zcela jiné částky, než byly pisateli uvedeny. O této záležitosti jednala na MPSV,
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kde došla k velmi závažným zjištěním, na základě kterých se obrátila na orgány činné v trestním řízení, v současné
době probíhá v této věci šetření. Bylo jí přislibeno, že na základě zaslané nové žádosti mimo oficiální termín bude
dotace dotatečně přiznána v potřebné výši. Dalším závažným tvrzením bylo veřejné šíření informace o tom, že za
jejího působení podalo v organizaci 10 zaměstnanců výpověď, což taky není přesné. Jednalo se o jednostranné
tvrzení nezakládající se na pravdě, výpověď podala jen 1 osoba, u ostatních se jednalo o dohody z důvodu změny
bydliště, ze zdravotních důvodů, získání výhodnější pracovní pozice a dále ukončení pracovního poměru po
skončení zkušební doby,jeden odchod byl do starobního důchodu. Zeptala se také pana Lanzendőrfera, z čeho
vycházel, když se o těchto číslech vyjadřoval v médiích. Zda uvěřil jednostrannému tvrzení přátel a proč si předem
čísla neověřil, zda jsou pravdivá. Dále se vyjádřila k současnému fungování příspěvkové organizace sociální služby
Karviná s tím, že se mohou pochlubit nejen velmi dobrými hospodářskými výsledky, které pravidelně prezentuje a
předkládá zřizovateli, ale také dobře a kvalitně odvedenou prací jejich zaměstnanci. Není pravda, že sociální služby
stagnují pod jejím vedením, právě naopak narůstají jejich tržby zvyšujícím se počtem klientů nejen v oblasti rozvozu
obědů, poskytováním asistenční služby. Mohou se pochlubit jesličkami, které jsou oproti předchozím letům plně
obsazeny a také kapacita azylového domu je za poslední rok zcela využita. Dále se zmínila o kvalitách
poskytovaných služeb SSK v jednotlivých zařízeních, které provozují. V loňském roce se jim podařilo rozjet cyklus
supervizí pro jejich zaměstnance a ve všech střediscích umožňují provádět praxe studentům. V této oblasti uzavřenli
také spolupráci se SOU Dakol. Díky podpoře města, vedoucím OM,OE a příspěvkové organizací CITKa se jim
podařilo rozjet velký projekt implementace nového informačního systému napříč celou organizacií což je významým
krokem v její modernizaci. Tento systém usnadní a zefektivní práci, která bude přínosem pro jejich klinety, např.
způsob úhrady za jejich služby, bezhotovostní platební styk. Na vzdělávání zaměstnanců se jim podařilo získat
dotaci přes 1 mil. Kč. Na základě tohoto výčtu se domnívala, že jejich organizace nestagnuje, ale naopak se rozvíjí.
Proto požádala pana Vidličku, pani Šarochovou, Parikrupovou a Novákovou, aby přestali útočit na její osobu a také
na vedení města, špinit dobré jméno jejich organizace a především přestali tahat politku do jejich práce.
Mgr. P. Bičej - reagoval na vystoupení pana Vidličky, kdy se tzv. navážel ne do jeho osoby a k jeho provedeným
krokům a výrokům v odpovědi na první otevřený dopis, který byl adresovaný zastupitelstvu města, ale k útokům,
které směřoval na jeho manželku a na způsob, jakým se dostala na novou pozici, kterou v současné době zastává v
příspěvkové organizaci SSK. Na uvedenou pozici (dříve pracovala v pokladně) se dostala na základě vyhlášeného
výběrového řízení po odchodu pracovnice, kdy jí byla tato pozice nabídnuta. Dodal, že vzdělání patřičné má,
dokončila bakalářské studium. Měl za to, že opírat se do rodinných příslušníků, bez jejich přítomnosti, je zcela
nevhodné. K řešení problematiky v sociální oblasti uvedl, že prováděl pouze kontrolu v rámci tzv. Nulové tolerance,
a to v azylovém domě, kde bylo zjištěno, že terénní práce nefungují správně. Když požadoval předložení informací,
jak pracují s klienty v terénu, nic mu nebylo předloženo. Cíl terénní práce nebyl naplněn, nefungovala spolupráce s
problémovými rodinami a pod. Dodal, že v jeho kompetenci není řízení sociálních služeb, to přísluší náměstkovi
primátora Ing. Závackému, on byl pouze pověřen prošetřením anonimního podání.
p. Z. Lanzendőrfer - reagoval na slova paní Mgr. Bollogové s tím, že si vyslechl danou problematiku bývalých
manažerů SSK. Hovořil o špatných mezilidských vztazích, diktátorském řízení s tím, že nesouhlasil s rozhodnutím
své strany. Poukázal také na petici, která nebyla některými zaměstnanci podepsána dobrovolně.
p. T. Hanzel - k vystoupení pana Lanzendőrfera uvedl, že sociální služby rozkládají jednotlivci.
Mgr. A. Petráš - také se domníval, že situaci v sociálních službách by měl řešit náměstek primátora Ing. Závacký,
nikoliv náměstek primátora Mgr. Bičej. Měl za to, že situaci by měl prošetřit také kontrolní výbor ZM, aby se ukázalo,
na které straně je pravda. Doporučil proto provést toto šetření za spolupráce náměstka Ing. Závackého. Na základě
výsledků provedeného auditu nezávislou firmou by se toto šetření v příspěvkové organizaci SSK uzavřelo.
p. E. Matykiewicz - jako předseda KV sdělil, že by kontrolní výbor neměl zasahovat do těchto kompetencí, měl by
pouze provádět kontrolu dle zákona o obcích. Pokud bude návrh na provedení kontroly KV ZM schválen, požadoval,
aby bylo přesně stanoveno, co má být předmětem kontroly.
p. T. Hanzel - přerušil jednání na 5 minut ke krátké poradě týkající se formulace návrhu na usnesení požadavku,
který předložil Mgr. Petráš.
Po krátké poradě přečet primátord tento návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Karviné uložilo Kontrolnímu
výboru Zastupitelstva města Karviná prošetřit skutečnosti uvedené v otevřených dopisech prezentovaných
na zastupitelstvech města dne 18.03. a 29.04.2014, a to v návaznosti na výstupy extermíno auditu. Současně
bude Magistrátem města Karviné provedena veřejnosprávní kontrola v příspěvkové organizaci Sociální
služby Karviná.

p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 33
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.
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p. T. Hanzel - domníval se, že zlo v příspěvkové organizaci dělají bývalý zaměstnanci s tím, že pokud měli nebo
věděli dříve o nějakých problémech, měli přijít a s vedením města ho řešit. Sdělil, že je nutné mít informace z obou
zúčastněných stran. Na MMK přišlo také vyjádření zaměstnanců příspěvkové organizace SSK, kteří ho písemně
oslovili a vyjádřili svůj postoj k otevřenému dopisu a následné mediální kampani, kterou tento dopis rozpoutal. toto
vyjádření zaměstnanců bylo písemně doloženo k zápisu, ve kterém vyjádřili nesouhlas s názory pisatelů. Považovali
za nutné oponovat výrokům, že v organizaci vládne neutěšená situace. Nemají spor s ředitelkou ani se k nim vedení
nechová neeticky a pod. Vše považují za lži. Jsou lidmi, kteří denně docházejí do zaměstnání, kde si řádně plní své
povinnosti, práci se snaží vykonávat co nejlépe a také mají snahu se zdokonalovat. Svou práci dělají rádí a snaží
se, aby jejich organizace měla mezi občany města dobré jméno. Nezajímají je žádné intriky a boj o pozice. Vadí jim,
že je skupina bývalých vedoucích zaměstnanců zneužívá pro prosazování svých politických a osobních zájmů.
p. T. Hanzel - sdělil, že se do diskuze přihlásila paní Veronika Bílá a protože neměla trvalé bydliště v Karviné,
nechal o udělení slova hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 34
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.
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p. Veronika Bílá - uvedla, že pracuje jako vedoucí střediska sociálního poradenství a terénních programů, na pozici
nastoupila po Mgr. Šarochové. Řekla, že vystoupila zcela dobrovolně s tím, protože nechtějí být rukojmími v ústech
někoho, kdo bez jejich vědomí o nich hovoří. Za bývalého vedení, které prý hájí jejich zájmy, zažila spíš atmosféru
strachu a nedůvěry s tím, že uvažovala i o tom, že organizaci opustí. S novým vedením má teprve pocit, že jsou
jednotnou organizací, spolupracují, komunikace mezi nimi nevázne, řada problémů se vyjasnila a mnohé věci se
vyřešily. Teď už jen potřebují klid na svou práci.
p. Martin Gall - vystoupil jako zástupce odborové organizace SSK, aby se vyjádříl k otevřenému dopisu, který
přednesl pan Vidlička s tím, že byl adresovaný nejen zastupitelům, ale i předsedovi ČSSD p. Sobotkovi. Pozastavil
se nad jednotlivými tvrzeními a poskytl k daným věcem relevantní informace, nikoliv lživé tvrzení a domněnky, jako v
případech pisatelů dopisů. Jedna z nejzávažnějších závadějících informací, která byla prezentována i v tisku, bylo,
že 10 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr výpovědí jako protest proti práci nového vedení. Byla to účelová lež,
neboť výpověď podal pouze jeden zaměstnanec. Zbylí zaměstnanci buď ukončili pracovní poměr dohodou,
odchodem do důchodu nebo jim skončila pracovní smlouva na dobu určitou, vše je možné dohledat v personální
agendě. I někteří komunální politici šířili tyto tzv. bludy mezi veřejnost, aniž by si věci osobně ověřili. Poděkoval panu
primátorovi, že osobně projevil zájem o celou kauzi, organizaci SSK navštívil, seznámil se se všemi skutečnostmi a
pohovořil se zaměstnanci, čímž si vytvořil skutečný obraz o jejich práci, zaměstnancích i o způsobu vedení
organizace novou ředitelkou, která také spolupracuje s odborovými organizacemi. Nově zavedla kontrolní
mechanismy za účelem zlepšení pracovního prostředí, které rovněž umožňují podávat připomínky a náměty k
zvyšování kvality poskytovaných služeb. V žádném případě nedochází k porušování zákoníku práce, vztah vedení je
směrem k zaměstnancům korektní. V organizaci byla provedena kontrola Inspektorátem bezpečnosti práce, který
nenašel jediné pochybení. Pisatelé dopisů si zřejmě neuvědomují, že svými lživými výroky napadají a degradují
práci jejich odborových organizací a všech zaměstananců, kteří se od výroků uvedených v otevřených dopisech
distancují. Proto jsou zaměstnanci i odborová organizace připraveni hájit se všemi zákonnými prostředky. Domníval
se, že lži uváděné v dopisech mají za úkol ovlivnit v nadcházejícím předvolebním období politickou situaci ve městě.
Není proto náhoda, že v případě pisatelů se jedná o pravicově orientované osoby. Z dopisu adresovaného panu
premiérovi je zcela jasná snaha poškodit vedení města i celou místní organizaci ČSSD. Zaměstnanci sociálních
služeb odmítají stát se nástrojem takto nekorektně vedené předvolební kampaně opozičních stran. Rovněž ho
zaráželo, že bývalí vedoucí, kteří závažným způsobem porušovali zákoník práce a díky kterým vznikla druhá
odborová ortanizace, se snaží namluvit všem, jak jim na zaměstnancích záleží a jde jim jen o jejich blaho. Požádal
proto vedení města, aby učinilo přítrž urážkám a nepodloženým výmyslům a pomohli zaměstnancům v klidu plnit
své poslání a pomáhat všem občanům města bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Požádal také o vyjádření
podpory současné ředitelce, aby se mohla stabilizovat umělě vytvořená kauza. Vystoupení bylo přiloženo písemně k
zápisu.

p. Marek Vidlička - přihlásil se o slovo, ve kterém chtěl reagovat na toto vystoupení.
p. T. Hanzel - nechal hlasovat o udělení slova panu Vidličkovi.

HLASOVÁNÍ : č. 35

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

17

PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh nebyl schválen.
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p. Šárka Pinterová - vystoupila jako zaměstnankyně SSK, kterou je již 11 let, aby vyjádřila svůj názor na uvedenou
situaci v této organizaci. Uvedla pravý opak tvrzení pana Vidličky, Parikrupové, Novákové nebo Šarochové, kdy
právě za jejich vedení museli zaměstnanci čelit šikanování, nadřazování nebo zastrašování při různých praktikách,
jako např. čerpání přesčasových hodin, porušování zákoníku práce, nesprávné účtování služeb a obědů klientům,
nesprávně nastavené podmínky pro chráněné bydlení klientů stacionáře a pod. Proto se připojila k zaměstnancům,
kteří chtějí sovu práci vykonávat tak, jak nejlépe umí, což lze jen v případě, pokud nebude bývalé vedení nadále
bezdůvodně útočit na současné vedení SSK. Vystoupení bylo písemně doloženo k zápisu.
p. Andrea Vavrečková - vystoupila, aby se také ohradila proti lživým informacím uvedených v otevřeném dopise s
tím, že požádala vedení města, aby zamezilo dalšímu šíření těchto lží a pomohlo tak k vyřešení této situace.
p. Marcela Parikrupová - reagovala na některé připomínky, o kterých hovořil Mgr. Bičej. Uvedla, že terapie
prováděla v uvedeném středisku denních služeb, ale mimo pracovní dobu a na základě podepsané smlouvy o
pronájmu, za který řádně platila. Je také pravdou, že jesle nebyly zcela naplněny z různých důvodů, k navýšení
počtu dětí došlo až na základě vlivu náměstka primátora Ing. Závackého, což práci v jeslích hodně pomohlo. Dále
se vyjádřila ke schůzce s panem primátorem, ke které došlo v březnu s tím, že porušila slib, který mu dala, a to
ještě v době, kdy byla zaměstnankyní sociálních služeb. Chtěla ho dodržet, ale v současné době se musí také
obhájit. Sešla se s panem primátorem na schůzce, na které jí byla nabídnuta pracovní pozice statutára se všemi
kompetencemi, což nechápala, když svou dosavadní práci neprováděla zodpovědně. Byla požádána, aby útoky v
mediích z její strany přestaly, což dodržela, ale i přesto musela sdělit všechny tyto informace.
p. T. Hanzel - řekl, že se s paní Parikrupovou sešel, aby si vyjasnil všechny okolnosti týkající se problémů z obou
stran, které vznikly v organizaci sociální služby. To, co nyní uvedla, považoval z její strany jako podraz, když se na
něčem domluvili, což svědčí něco o charakteru osoby, která tímto způsobem na ZM jedná. Na schůzce hovořili o
možné další spolupráci, ale je pravda, že v té době neměl ještě po schůzce s ostatními zaměstnanci, aby si udělal
komplexní obrázek. Po této schůzce již další schůzku s paní Parikrupovou odvolal. Postupně si tyto věci urovnal a
vyjasnil, tedy jak v této záležitosti postupovat dále.
p. Marcela Parikrupová - dodala, že na další schůzku, která proběhla 01.04.2014 měla být také pozvána. Pokud si
chtěl pan primátor udělat komplexní obrázek, měly se na uvedené schůzce vyjádřit všechny zúčastněné strany, aby
se neházela špína na některé z nich. Dodala, že na schůzce s panem primátorem mu sdělil, že byla oslovena
politickou stranou ANO, aby se objevila na jejich kandidátce, přestože nikdy neměla žádné politické ambice. Názor
však změnila po té, kdy jí není lhostejné, co se děje v sociálních službách nebo na magistrátu.
p. R. Tomala - měl za to, že hovořit o někom na zasedání ZM, který není přítomen, považoval za zcela nedůstojné.
Připadalo mu to jako rána pod pás, protože se nemá jak bránit nebo věci objasnit.
p. T. Hanzel - sdělil, že o slovo požádala paní Alena Šarochová. Protože však je občankou Orlové, nechal o udělení
slova hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 36
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.
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p. Alena Šarochová - vystoupila z pozice bývalé zaměstnankyně sociálních služeb, aby vyjasnila některé situace v
této organizaci. Na úvod sdělila, že není členkou žádné politické strany. Zaznělo zde, proč již dříve nežádali o pomoc
někoho z města nebo vedení o této tíživé situaci zaměstnanců neinformovali. Osobně byla náměstka primátora Ing.
Závackého požádat o pomoc, kterého se dotazovala, zda mají odejít jako vedoucí pracovníci již v květnu loňského
roku, protože se s tehdejším vedoucím pracovalo velmi špatně. Situace měla být řešna již dříve, nikoliv až na půdě
zastupitelstva města. Protože byly postaveny do špatného světla, uvedla na pravou míru některá tvrzení pana
náměstka Mgr. Bičeje. Uvedl, že služby nebyly vykazovány správně, což nebylo možné, protože byly financovány z
dotací a projektů MPaSV a Moravskoslezského kraje. Kontroly byly prováděny důkladně i ze strany zaměstnanců
MS kraje s tím, že bylo vše v pořádku. Služba terénní práce ve spolupráci s MP Karviná byla také pod záštitou
náměstka primátora Ing. Závackého a měla za to, že v té době fungovala taky dobře. Bylo jí velmi trapné, že se tato
situace dostala až na osobní rovinu, ale dalo se tomu zabránit.
p. T. Hanzel - řekl, že tím byl ukončen blok řešení problematiky v sociálních službách Karviná tak, aby si každý mohl
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učinit vlastní úsudek o této záležitosti. Situace by se měla stabilizovat po provedení nezávislého auditu. Po
provedení kontroly ze strany kontrolního výboru bude celá situace vyjasněna a ukončena.

p. Marta Siudová - občanka města, Kirovova č. p. 2309/1, Karviná-Mizerov- nejdříve ocenila některé služby,
které město poskytuje, jako je provoz senior taxi nebo provádění fotografií důchodců na OP.
Poukázala na tyto nedostatky:
- vyjádřila se k práci úředníků a poukázala na různé přístupy a ochotu zaměstnanců na některých odborech při
vyřizování svých záležitostí na MMK.
- Zeptala se, proč někdo vyřídí některé záležitosti (např. povolení parkovacích míst) okamžitě a někomu vyřizování
trvá i několik let.
- Poukázala na nevhodné chování podnikatelů ve městě, které je městem Karviná podporováno nebo tolerováno,
jako příklad uvedla umístění posezení před provozovnou (po zjištění na MMK bez povolení), kde se v její blízkosti
nachází tabule pro umístění parte, což považovala za zcela nevhodné a nedůstojné.
p. T. Hanzel - měl za to, že pokud to bylo bez povolení, tak povolení nemohl nikdo udělit. Pokud je něco prováděno
neoprávněně, je nutné věci napravit nebo uvést na pravou míru.
- Upozornila na stání nákladních aut podnikatelů před provozovnou u domu s pečovatelskou službou č. p. 814 s tím,
že daný problém řešila s MP, protože byla při této akci napadena zaměstnancem podnikatele. V této souvislosti
poukázala na nevhodný způsob řešení této záležitosti MP Karviná. Požádala proto o dořešení této záležitosti.
p. T. Hanzel - řekl, že na dotaz a připomínky bude odpovězeno písemně.

Mgr. P. Juras - vzhledem k tomu, že opomněl u projednávání materiálu - „Informativní zpráva a uzavření Darovací
smlouvy v rámci stavby pod názvem Areál 24“ oznámit střet zájmu, navrhl hlasovat o tom, že se jednalo o hlasování
zmatečné a opětovně bylo hlasováno, že bude vyloučen z hlasování a nakonec o předloženém materiálu znovu.
p. T. Hanzel - nechal hlasovat, že hlasování č. 20 bylo zmatečné, tedy neplatné.
HLASOVÁNÍ : č. 37
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.
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p. T. Hanzel - nechal hlasovat o vyloučení Mgr. P. Jurase z projednávání materiálu - „Informativní zpráva a uzavření
Darovací smlouvy v rámci stavby pod názvem Areál 24“.

HLASOVÁNÍ : č. 38
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh nebyl schválen s
rozhodování v dané věci.
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8
usnesení č.
tím, že ZM Karviné nerozhodlo ve věci Mgr. P. Jurase o vyloučení z projednávání a

p. T. Hanzel - nechal znovu hlasovat o návrhu na usnesení bodu programu č.. 17 - Informativní zpráva a uzavření
Darovací smlouvy v rámci stavby pod názvem Areál 24.

HLASOVÁNÍ : č. 39
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.
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p. Monika Heisigová - občanka města, Holubova č. p.1751, Karviná-Nové Město
V návaznosti na schůzku, která se uskutečnila dne 28.04.2014 za účasti jejich sdružení, MMK a OKD, a.s. požádala
vedení města o zajištění písemné záruky od OKD, a.s., že v případě povolení rozšíření těžby pod Starým Městem
nebude mít těžba vliv na průmyslovou zónu Nové Pole. Ocenila, že OKD, a.s. ve Starém Městě provádí kontrolu a
monitoring bezpečnostní agenturou opuštěných a prázdných objektů, které byly vykoupeny. Dále požadovala po
OKD, a.s. dovykoupení garáží v garážové osadě na ul. Myslivecká, které budou také vykoupeny s tím, že již na tyto
výkupy bylo odsouhlašeno uvolnění finančních prostředků, OKD již oslovuje tyto majitele s tím, že je jim za výkup
garáže nabízena celkem slušná částka. S OKD, a.s. se na uvedené schůzce nedohodli pouze na písemné záruce o
nedostknutelnosti průmyslové zóny Nové Pole v souvislosti s rozšířením těžby pod Starým Městem. Mají pouze
ústní záruky, ale písemný dokument odmítl zástupce OKD, a.s. Ing.. Hadrava poskytnout.
p. T. Hanzel - uvedl, že dne 28.04.2014 dostal ze strany OKD, a.s. sms, ve které se mimo jiné uvádí, že v
souvislosti s podpisem smlouvy s Dolem Paskov byla podepsána deklarace (závazek) s Českou republikou, která je
podložena podmínkou, že OKD, a.s. vydá v roce 2014 veřejné prohlášení, kterým deklaruje vůči podnikatelským
subjektům v oblasti Nového pole v Karviné to, že v případě zájmu o těžbu v této oblasti bez ohledu na případné
změny legislativy (např. v oblasti vyvlastnění), vždy dojde k individuálním dohodám s příslušnými subjekty v této
zóně.
p. Monika Heisigová - to, o čem pan primátor hovořil, je ve vztahu k podnikatelským subjektům na Novém Poli, ale
zeptala se, jaká je záruka ve vztahu k městu, kromě včerejší ústní dohody.
p. T. Hanzel - uvedl, že OKD, a.s. deklaruje, že nebude těžit pod Starým Městem. I ve veškerých plánech, které
přeložili pro přípravu na rozšíření těžby, je vyloučena půrmyslová zóna Nové Pole.
p. Monika Heisigová - protože se pracuje na EIA pro území, na kterém se připravuje těžba, požádala dále, aby bylo
společností OKD, a.s. prováděno a zveřejňováno na internetu nivelační měření, které následně pomůže občanům
města nebo firmám na Novém Poli při nárokování důlních škod. Navrhla dvě měřičské přímky, a to jednu, která jde
na průmyslovou zónu Nové Pole a druhou na zástavbu rodinných domů směrem na náměstí O. Foltýna ve Starém
Městě. Požádala o písemnou odpověď na uvedený dotaz.

p. T. Hanzel - řekl, že si musíme také uvědomit, že OKD, a.s. je stále největším zaměstnavatelem v naší oblasti, ale
pomalu končí.Město je rovněž vděčné i za průmyslovou zónu Nové Pole, kde firmy zaměstnávají občany města.
Klíčové je pro město zachování, udžení, ale i tvorba nových pracovních míst. Náš region není připraven na to, že
těžba v OKD, a.s. skončí dříve, než se předpokládalo. Vláda pro tuto oblast taky nic nedělala, nenašla ani finanční
prostředky na vybudování nové průmyslové zóny na Barboře. Pokud firmy přemístí služby do jiných olastí než do
Karvinska, zvýší se další nezaměstnanost v tomto regionu. Nová průmyslová zóna by se měla začat budovat v roce
2015 - 2016 s tím, že se začne zasiťovat a bude zde přiveden významný a strategický zaměstnavatel. Na vše je
potřeba čas a také dohoda s OKD, a.s., protože pro tuto společnost pracuje řada firem.
Nakonec podal informaci o focení členů ZM, které se uskuteční před zahájením zasedání ZM v červnu 2014, a to v
07.30 hod. před budovou OPF Karviná s tím, že společné foto bude předáno zastupitelům na posledním zasedání
ZM dne 16. září 2014.

p. T. Hanzel - protože se do bodu různé již nikdo nepřihlásil a byly projednány všechny body programu, ukončil 26.
zasedání Zastupitelstva města Karviné s tím, že na dalším zasedání ZM se zastupitelstvo města sejde dne
10. června 2014, (termín mimořádného zasedání ZM Karviné bude dodatečně upřesněn).

Tomáš Hanzel, v. r.
........................................
Tomáš Hanzel
primátor
Ověřovaté zápisu:
Mgr. Libor Olajec, v. r.
.........................................
Mgr. Libor Olajec
Radek Orszulik, v. r.
.........................................
p. Radek Orszulik
Zapsala: Jana Nekardová, zaměstnankyně Odboru organizačního, KP
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Karviná dne 09.05.2014
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