STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Zápis
27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 10.06.2014

Účast
Členové ZM
Vedoucí odborů MMK
Ostatní a hosté

Pozváno
41
8
15

Přítomno
38
8

Omluveno
3

Neomluveno
0

Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil primátor pan Tomáš Hanzel. Uvítal všechny přítomné a sdělil, že v době
zahájení bylo přítomno 35 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, Ing. Antonín
Janík, p. Čestmír Kročil, a v průběhu jednání Mgr. Jaromír Spáčil, Mgr. Antonín Petráš, pan Ladislav Sobel, MUDr.
Radek Sušil a Mgr. Petr Juras. 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 27. zasedání Zastupitelstva
města Karviné pověřil paní Janu Nekardovou, u které byl rovněž k nahlédnutí zápis z 26. zasedání ZM konaného
dne 29.04.2014 a z mimořádného zasedání ZM konaného dne 12.05.2014, které byly ověřeny bez připomínek.
Hlasování na tomto jednání ZM bylo veřejné, prostřednictvím hlasovacího zařízení. Jako pracovní předsednictvo
byla schválena rada města. Ověřovateli zápisu byli schváleni: Bc. Jan Šimerda a Ing. Zbyněk Gajdacz. Tím byly
ukončeny procedurální otázky, viz hlasování č. 1 (usnesení ZM č. 789 ( pro 34, proti 0, zdržel se 1).

Předsedající uvedl, že v programu 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné došlo k těmto úpravám:
Po jednání mimořádné schůze RM před dnešním zasedáním ZM byly u prezence předány členům ZM tyto materiály:
• Z Odboru sociálního – doplnění programu č. 1 - „Základní listina komunitního plánování sociálních a návazných
služeb na území města Karviná“,
z Odboru majetkového - doplnění programu č. 3 – „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky - Obnova objektu kina
Centrum Karviná“,
z Odboru organizačního - doplnění programu č. 4 – „Delegování zástupce statutárního města Karviné do dozorčí
rady KIC,
z Odboru organizačního - doplnění programu č. 5 – „Odpověď na dopis občanů z Karviné-Louk“.
Protože tyto body byly uvedeny v programu 27. zasedání ZM Karviné, nebylo potřeba o jejich doplnění hlasovat.
Na základě požadavku Odboru majetkového bylo navrženo stažení bodu doplnění programu č. 2 „Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné – Fryštátě“ – In-line – uzavření Smlouvy o zhodnocení
nemovitosti“, po jeho projednání v mimořádné radě před dnešním zasedáním ZM.
p. T. Hanzel - o stažení doplnění programu č. 2 nechal hlasovat.

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

36
0
0

usnesení č. 789

Dále byl u prezence po projednání v mimořádné radě před dnešním zasedáním ZM předán materiál:
z Odboru rozvoje - doplnění programu č. 6 – „Dotace z Fondu primátora města Karviné v roce 2014“.
p. T. Hanzel - o doplnění bodu - doplnění programu č. 6 nechal hlasovat.

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

37
0
0
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1

O vystoupení na ZM požádal děkan OPF Slezské univerzity v Karviné Doc. Ing. Pavel Tuleja, PhD., a to k
problematice týkající se OPF Karviná, který by se měl na zasedání ZM dostavit v 09.00 hod.
p. T. Hanzel - o doplnění bodu – doplnění programu č. 7 - „Ústní informativní zpráva OPF Karviná“ s tím, že bude
předřazen před některý z bodů programu, nechám hlasovat.

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

37
0
0

usnesení č. 789

p. T. Hanzel - zeptal se, zda jsou k takto navrženému programu nějaké dotazy, připomínky. Protože tomu tak
nebylo, nechal o navrženém programu 27. zasedání ZM hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 5
37
PRO :
0
PROTI :
0
ZDRŽEL SE :
Program 27. zasedání ZM Karviné byl schválen.

usnesení č. 789

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) Vyřízení interpelací členů ZM přednesených na zasdání ZM Karviné konaném dne 29.04.2014
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Zeptal se, zda jsou k vyřízení interpelací
nějaké dotazy nebo připomínky.
Diskuze:
p. Z. Lanzendőrfer - poděkoval za zpracovanou odpověď na dotazy k problematice KIC. Vzhledem k tomu, že bylo
vydáno nové rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, který zrušil územní rozhodnutí Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, vznesl dotaz, proč k tomu došlo, neboť tím byl zastaven projekt výstavby spalovny v
původním rozsahu.
p. T. Hanzel – řekl, že krajský soud se domníval, že Magistrát města Karviné nemůže vést územní řízení s tím, že
jako orgán by byl podjatý. Protože krajský úřad se s tímto rozhodnutím neztotožňuje a nesouhlasí s ním, připravuje
kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu ČR.
Tím bylo na interpelaci odpovězeno.
p. J. Adámek - vyjádřil se k odpovědi na svůj požadavek, který předložil na minulém zasedání ZM týkající se opravy
slepeckých lišt na komunikaci vedoucí k Unika-centru v Karviné-Mizerově, což nevidomým způsobuje komplikace
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při chůzi a dále špatnou orientaci v terénu. Dodal, že tento námět k řešení podává již 3,5 roku s tím, že dosud jeho
požadavek nebyl vyřešen. Několikrát navrhoval provést místní šetření na místě samém za jeho účasti a dalších
kompetentních osob, kde by bylo navrženo konkrétní řešení daného úseku od Unika-centra směrem k zastávce
MHD č. 519 a přechodu přes komunikaci na levou stranu chodníku. V tomto úseku již dříve navrhoval vybudování
přechodu pro chodce nebo semaforu s tím, že dostal odpověď, že toto není z dopravního hlediska možné. Přestože
o tomto požadavku jednal několikrát, dosud se v této věci nic neudělalo s tím, že mu mělo být raději odepsáno, že
není zájem jeho požadavek řešit. Chtěl, aby s ním někdo z MMK celou trasu, o které hovořil, prošel, aby se k
jednotlivým požadavkům mohl na místě vyjádřit.
Ing. J. Wolf - řekl, že pan Adámek požadoval opravu chodníku s tím, aby byly opraveny vystouplé obrubníky, což
bylo provedeno tak, aby se dalo podle nich slepeckou hůlkou orientovat. Požadavek na instalaci semaforu nebo
vybudování přechodu pro chodce v místech, kde navrhoval pan Adámek, není z dopravního hlediska možné s tím,
že mu bylo takto již písemně odpovězeno. Dodal, že neustále celý MMK řeší jeho požadavky, které předloží, ale
některé nelze realizovat ihned, např. na opravu chodníků a komunikací byl zpracován dlouhodobý investiční plán.
Zeptal se Ing. Jelínka, ředitele Unika-centra, zda bylo v rámci této organizace, kterou navštěvují zdravotně postižení
občané, vzneseno více žádostí nebo požadavků na opravu dané komunikace.
Ing. D. Jelínek - uvedl, že žádný požadavek nebyl předložen.
Ing. H. Bogoczová – přislíbila panu Adámkovi schůzku na místě samém za její účasti a kompetentního
zaměstnance Odboru majetkového MMK s tím, že společně projdou uvedenou trasu a budou hledat možnosti
řešení tohoto požadavku.
p. T. Hanzel - protože další dotazy ani připomínky k interpelaci nebyly předloženy, nechal o návrhu usnesení bodu
programu č. 1 hlasovat.

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

37
0
0

usnesení č. 790

2) Stanovení počtu členů ZM Karviné pro volební období 2014 - 2018
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Podle zákona o obcích stanoví příslušné
zastupitelstvo města pro nadcházející volební období, nejpozději 85 dní před dnem voleb, počet členů
zastupitelstva. Obec nad 50 000 obyvatel by měla mít 25 - 45 členů zastupitelstva. Po dohodě politických klubů bylo
navrženo stanovit počet členů Zastupitelstva města Karviné pro příští volební období na 41. K předloženému návrhu
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. 7
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 791

3) Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné 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, MPA které předal
slovo.
Ing. R. Piatková, MPA - hovořila ve smyslu prezentace, která byla písemně doložena k zápisu. Uvedla, že
závěrečný účet byl projednán na schůzi RM dne 14.05.2014 a ve finančním výboru dne 09.06.2014 s doporučením
zastupitelstvu města ke schválení. Materiál je předkládán dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, byl rozdělen do 12 kapitol. Příjmy MMK byly ve výši 1 255 960914,-- Kč, výdaje ve výši 863 469
207,-- Kč, saldo 392 491 707,-- Kč. Mezi příjmy patří daňové příjmy, které tvořily 56 % rozpočtu, nedaňové příjmy ve
výši 17 %, kapitálové příjmy ve výši 2 % a přijaté dotace ve výši 25 %. Výdaje byly rozděleny na běžné výdaje, tvořily
83 % a kapitálové výdaje (investiční) ve výši 17 %. Dle jednotlivých správců - odbor majetkový - 36 %, odbor rozvoje
- 12 %, odbor stavební a životního prostředi - 0 %, odbor ekonomický - 23 %, odbor sociální - 1 %, odbor správní - 0
% a odbor organizační - 19 %. Dále se vyjádřila k vývoji jistiny úvěrů. Úvěr č. 1 ve výši 137 783 606,48 Kč byl čerpán
20.10.2005, bude splacen 31.12.2015. Úvěr č. 2 ve výši 432 545 000,-- Kč byl čerpán 13.10.2006, bude splacen
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31.12.2016 a úvěr č. 3 ve výši 550 000 000,--Kč byl čerpán 21.12.2007, bude splacen 20.03.2023. Hospodaření
příspěvkových organizací města bylo také s kladným hospodářským výsledkem. přezkum hospodaření proveda
společnost OK-AUDIT,s.r.o. s výsledkem, že při přezkoumání hospodaření MMK za rok 2013 nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky.
Ing. J. Wolf - vyjádřil se k úvěrovému zatížení města, neboť často slýchal, jak je město zadlužené nebo špatně
hospodaří s tím, že se vyjádřil ke všem třem úvěrům, které budou splaceny v termínech, jak již bylo uvedeno. Měl za
to, že hospodaření města je na dobré úrovni, neboť má na účtu rozpočtovou rezervu ve výši cca 500 000,-- Kč.
Domníval se, že pro město je lepší mít tyto volné finanční prostředky např. na spolufinancování investičních akcí
dotovaných z projektů EU.
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. 3 hlasovat.

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

36
0
0

usnesení č. 792

4) Návratná finanční výpomoc Svazku města a obcí okresu Karviná
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, MPA které předal
slovo.
Ing. R. Piatková, MPA - uvedla, že Svazek měst a obcí okresu Karviná je realizátorem projektu „Cyklotrasa podél
řeky Olše“, který má v roce 2014 pokračovat 2. etapou, kdy má být položen asfaltový povrch. Protože svazek obdrží
dotace až v průběhu roku 2015, nebude mít v roce 2014 dostatek finančních prostředků na dokončení stavebních
prací. Požádali proto dne 08.04.2014 statutární město Karviná o návratnou finanční výpomoc ve výši Kč 2.650.000,na období 01.07.2014 až 31.10.2015 k předfinancování výdajů na realizaci akce. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu
města na rok 2014 bylo vyčleněno původně požadovaných 150.000,-- Kč, bylo současně navrženo rozpočtové
opatření spočívající v uvolnění rozpočtové rezervy z rozpočtu roku 2014 na poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši Kč 2.500.000,-- Kč. Odbor ekonomický i rada města doporučila vyhovět žádost Svazku měst a obcí okresu
Karviná a uzavřít smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy k č. 1 k usnesení.
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. 4 hlasovat.

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

36
0
0

usnesení č. 793

5) Změna usnesení ZM Karviné č. 692 ze dne 21.01.2014 - Program prevence kriminality statutárního města
Karviné na rok 2014
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byla Městská policie Karviná. O úvodní slovo k tomuto materiálu
požádal ředitele MP Karviná Bc. Jaroslava Novotného, kterému předal slovo.
Bc. J. Novotný - řekl, že usnesením ZM č. 692 z 24. zasedání ZM konaného dne 21.01.2014 bylo schváleno 10
projektů, z nichž bylo navrženo 6 projektů pro zařazení s možností ucházet se o státní účelovou dotaci z
Ministerstva vnitra České republiky s tím, že ministerstvem nebyla přiznána dotace na projekt „Co je to rasismus?“.
Proto bylo navrženo částku 6.000,-- Kč schválenou ZM na projekt „Co je to rasismus“ převést na projekt „Bezpečně
po celý den – besedy pro MŠ, ZŠ“, který bude MP Karviná realizovat za celkovou částku 26. 000,-- Kč.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.
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Diskuze:
p. T. Hazel - protože žádné dotazy nebyly k předloženému materiálu podány, nechal o návrhu usnesení bodu
programu č. 5 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 10
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 794

6) Posouzení návrhů na pořízení změny územního plánu
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu je 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 Magistrátu města Karviné, jako příslušný úřad územního plánování je
pořizovatelem územních plánů, obdržel návrhy na pořízení změny Územního plánu obce Karviná. Podle § 46 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je pořizovatel
povinen předložit návrhy na pořízení změny zastupitelstvu k rozhodnutí. Na pořízení změny územního plánu není
právní nárok. Je na zastupitelstvu obce, aby tyto předložené návrhy komplexně posoudilo a rozhodlo o jejich
vhodnosti. První návrh předložila společnosti DEXON CZECH s.r.o., druhý návrh společnosti OKD, a.s., třetí návrh
předložili Ing. Jan Sobek a Mgr. Petr Sobek a čtvrtý návrh předložil pan Petr Byrtus. Vzhledem k tomu, že
předmětné návrhy č. 1 až 4 byly předloženy úřadu územního plánování v době pořizování nového Územního plánu
Karviné a předmětné požadavky se dotýkají základní koncepce rozvoje statutárního města, jeho urbanistické
koncepce mohou mít vliv na koncepci veřejné infrastruktury, bylo navrženo předmětné požadavky zapracovat
pořizovatelem do návrhu pokynů pro zpracování návrhu (nového) Územního plánu Karviné.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. M. Heisigová - občanka města - měla dotaz ke změně, kterou předložila společnost OKD, a.s. s tím, že
součástí přílohy č. 2 byl mapový podklad. Měla za to, že textová část je v rozporu s tímto mapovým podkladem.
Požádala proto Odbor rozvoje MMK o opětovné posouzení návrhu, který předložila tato společnost OKD, tedy
nesoulad mezi textovou a mapovou částí, protože navrhované změny nebyly v mapě zaznamenány, tudíž je jejich
žádost zmatečná.
p. T. Hazel - uvedl, že s OKD, a.s. nebyla dosud žádná dohoda ani smlouva podepsána s tím, že pokud bude, tak
jen na rezidenční části. Řekl, že zastupitelstvo města dnes neschvaluje předložené návrhy změn, ale pouze to, že
tyto čtyří žádosti budou posuzovány v rámci projednávání a zpracovávání nového Územního plánu obce Karviná.
Protože další dotazy nebyly k předloženému materiálu podány, nechal o návrhu usnesení bodu programu č. 6
hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 11
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
1
0

usnesení č. 795

7) Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městský dům kultury Karviná
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu je Odbor rozvoje. O úvodní slovo k tomuto materiálu požádal
vedoucí Odboru rozvoje Ing. Martinu Šrámkovou, které předal slovo.
Ing. M. Šrámková - uvedla, že předmětem Dodatku č. 2 je převod uměleckého díla - reliéfní stěny autora Eduarda
Ovčáčka z důvodu nadcházející rekonstrukce kina Centrum. Dílo bylo pořízeno jako součást objektu kina Centrum
a v současné době se řeší budoucí majitel díla. Umělecké dílo bude 01.07.2014 předáno z majetku Městského
domu kultury Karviná zpět na statutární město Karviná, které si umělecké dílo 01.07.2014 zavede do majetku a
následně dořeší převod na nového majitele. Součástí navýšení hodnoty budovy kina Centrum budou finanční
náklady na projektovou dokumentaci „Vybavení technologie kina Centrum dle DCI standardu“ ve výši Kč 42.000,-,
které hradil Městský dům kultury Karviná. Na základě této skutečnosti byla vystavena aktualizovaná příloha
zřizovací listiny – příloha č. 1, ve které je obsažen veškerý nemovitý majetek, který je nedílnou součástí zřizovací
listiny. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městský dům kultury Karviná nabude účinnosti
dnem 01.07.2014.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.

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

5

Diskuze:
p. T. Hazel - protože žádné dotazy nebyly k předloženému materiálu podány, nechal o návrhu usnesení bodu
programu č. 7 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 12
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 796

8) Návrh na udělení Ceny statutárního města Karviné paní Evě Šienerové
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Jednalo se o návrh na udělení ocenění paní
Evě Šeinerové, zakladatelce Sborového studia Permoník, která je uznávanou osobností dětského a mládežnického
sborového zpěvu. Proslavila Permoník a tím i Karvinou, nejen po České republice, ale i v celém světě. Permoník
pod jejím vedením vítězil na mezinárodních soutěžích. V roce 2006 jí byl udělen Pamětní list Rady města Karviné za
dlouhodobou činnost v oblasti kultury a přínos pro rozvoj kultury ve městě Karviná. Práce paní Šeinerové v oblasti
sborového zpěvu se neustále vyvíjí a sbor Permoník získává další a další prestižní mezinárodní ocenění. Na 13.
ročníku mezinárodní soutěže pěveckých sborů v New Yorku 2013 sbor získal 1. místo. Rada města Karviné
doporučila Zastupitelstvu města Karviné, v souladu se Zásadami pro udělování ocenění ve statutárním městě
Karviné, udělit paní Evě Šeinerové ocenění „Cenu statutárního města Karviné“ za veřejně prospěšnou kulturní
činnost, která je úzce spjata s městem a významně přispívá k jeho rozvoji a publicitě. Slavnostní akt předání
ocenění proběhne v rámci Dnů Karviné dne 13.06.2014. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hazel - protože žádné dotazy nebyly k předloženému materiálu podány, nechal o návrhu usnesení bodu
programu č. 8 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 13
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 797

p. T. Hanzel - protože paní Šeinerová přijala pozvání na dnešní zasedání ZM, proto jí poděkoval za její práci pro
město. Požádal paní Šeinerovou, aby předstoupila před předsednický stůl, kde jí předal kytici a požádal, aby
provedla prezentaci Sborového studia Permoník.
p. Eva Šeinerová - poděkovala za pozvání na zasedání ZM, které ji nejen potěšilo, ale i překvapilo, protože poprvé
na zasedání ZM vystoupila, když se snažila zastupitelstvo města přesvědčit, aby získali pro svou činnosti dnešní
budovu ZÚŠ. Dnes mohla jen konstatovat, že mají nejkrásnější a nejlepší budovu pro svou činnosti. Dnes vystoupila
na zasedání ZM podruhé, a to v souvislosti s návrhem na její ocenění. Připravila si prezentaci činnosti Sborového
studia Permoník, o kterou byla požádána, ale neprezentovala ji, neboť si jí mohou všichni zastupitelé sami
prohlédnout. Uvedla, že ocenění, které jí bylo navrženo a schváleno za 48 letou práci, je symbolické, je to ocenění
týmové práce lidí, kteří ve Sborovém studiu Permoník pracují. Proto se chtěla s úspěchy tohoto sborového studia se
všemi podělit. Koncertní sbor získal v mezinárodních soutěžích tato ocenění:
1990 – Llangolen – Wales, nejstarší světová sborová soutěž – 1. místo
2000 – Shizuoka – Japonsko, mezinárodní hudební festival
2001 – Jiangmen – Čína, světový sborový festival
2003 – Shizuoka – Japonsko, mezinárodní hudební festival
2003 – Varšava – Polsko, evropské setkání sborů v Národní opeře
2004 – Praha – Mezinárodní hudební festival Pražské jaro
2006 – Colorado – Koncertní turné
2007 – Busan – Jižní Korea – soutěž dospělých sborů – 2. místo
2008 – Carmarten –Wales – soutěž Golden Nightgale – 1. místo a absolutní vítěz
2009 – Petrohrad – Rusko – soutěž Pojuščij Mir – capela – Laureát 2. stupně
2010 – New York – USA – World project Lincoln Centre – 1. místo – absolutní vítěz
2011 – Syndey – Austrálie – Angel Hall, Sydney opera – 1. místo – absolutní vítěz
2013 – New York – USA – Carnegie Hall, Cathedrale St. Partick – 1. místo – absolutní vítěz
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Využila této příležitosti a poděkovala za finanční podporu, která se jim ze strany města dostává, bez které by tuto
činnost a v takovém rozsahu nemohli vykonávat. Dotace z města jsou především využívány na mezinárodní
soutěže, kterých se zúčastňují a na kterých také získávají významná ocenění s tím, že podrobně byly popsány v
prezentaci, která byla písemně doložena k zápisu. Tím, že sbor vystupuje nejen u nás, ale i v mnoha zemích světa
na mezinárodních soutěžích, prezentuje zároveň město Karvinou. Sborové studio hospodaří s příspěvky rodičů, s
finančními dary sponzorů, s dotacemi od města a také s penězi z grantů. Pomáhají především dětem se sociálně
slabších rodin, které by se těchto zahraničních cest nemohly jinak zúčastňovat
Na závěr svého vystoupení ještě jednou poděkovala a pozvání a příjetí na zasedání ZM, poděkovala za podporu,
která je Sborovému studiu Permoník ze strany města poskytována a požádala o podporu jejich práce a činnosti i v
následujících letech.
p. T. Hanzel - poděkoval paní Šeinerové za vystoupení a ještě jednou uvedl, že samotný akt ocenění proběhne na
Dnech Karviné v pátek 13.06.2014 v 9.30 hod. na Zámku v Karviné-Fryštátě.

Doplnění programu č. 7 - Ústní informativní zpráva děkana OPF Karviná
p. T. Hanzel - přivítal na zasedání ZM Karviné děkana OPF Slezské univerzity v Karviné Doc. Ing. Pavla Tuleju,
PhD, který požádal o možnost vystoupit na zasedání ZM k problematice týkající se OPF Karviná. Udělil mu slovo.
Doc. Ing. Pavel Tuleja, PhD. – poděkoval za možnost vystoupit na zasedání ZM, aby mohl zastupitele města
seznámit s problematikou, se kterou se OPF v současné době potýká. Řekl, že je ve své funkci již rok a za tu dobu
navázal velmi dobrou spolupráci s vedením města Karviné. Své vystoupení doplnil prezentací, která byla písemně
doložena k zápisu. Ve svém vystoupení hovořil o současnosti a budoucnosti OPF Karviná, která vznikla 17. září
1990, resp. 28. října 1991, v současné době má přes 3.600 studentů, 200 zaměstnanců (110 a 91), 11 kateder, 2
ústavy a 4 budovy. Do budoucna je předpoklad přes 2.500 studentů, 140 zaměstnanců (76 a 64), 5 kateder a 2
ústavy a 2 budovy. OPF Karviná se orientuje na tyto studijní obory: podniková ekonomika a management, účetnictví
a daně, veřejná ekonomika a správa, sociální management, bankovnictví a cestovní ruch, jedná se o třístupňový
systém vzdělávání (Bc., Ing. a Ph.D.). Důraz je kladen na odpovídající odborné znalosti, jazyková vybavenost a
získání praktických zkušeností ze svého působení v českých či zahraničních firmách a institucích s tím, že bez
spolupráce s praxí nemůžou přežít. Záměrem je přetvořit fakultu v dynamicky se vyvíjející instituci, která bude
schopna pružně reagovat na změny, k nimž dochází nejen na českém trhu práce, ale také na trzích práce v zemích
Evropské unie. Vychovávají studenty, kteří by měli vstoupit především na regionální trh práce, úzce spolupracují s
významnými podniky a institucemi působícími na tomto trhu (ArcelorMittal, Třinecké železárny, Hyundai, Lázně
Darkov, OKD, statutární město Karviná, Krajský úřad, a pod). Do budoucna chtějí poskytovat studentům kvalitní
vysokoškolské vzdělání, které budou zabezpečovat vysoce kvalifikovaní vyučující, kteří kromě své pedagogické
činnosti budou intenzivně rozvíjet i své vědecko-výzkumné aktivity. Nejvíce studentů mají z Moravskoslezského
kraje 68,77 %, a to z okresů Karviná, Ostrava-město a Frýdek-Místek, tj. 56,36 % všech studentů, nejvíde z měst
Karviná a Ostrava. Dále představil křivku vývoje počtu studentů v letech 2005 - 2014, který postupně klesal a také
vývoj demografické křivky MSK, která má klesající tendenci. Objem mezd v roce 2014 poklesl o 6,63 mil. Kč, tj. o
10,48 %. Možným řešením, které je však krátkodobým, je plošné snížení mezd zaměstnanců cca na úrovni 6 %.
Proto navrhují tyto kroky k řešení:
Restrukturalizace fakulty - snížení počtu kateder na 5 a jejich redislokace k 01.09.2014, restrukturalizace studijních
oborů: 7 bakalářských, 4 navazující magisterské a 1 doktorský studijní obor - mezifakultní studijní obory. Budovy:
redislokace nových pracovišť na Univerzitní nám. a Vyhlídku, pronájem budovy na tř. Osvobození a opuštění budovy
na ul. Žižkova s tím, že o tom vedou jednání s vedení města Karviná. Tyto úspory se projeví až v roce 2015. V tomto
roce je předpokládaný pokles dotace 2 mld. Kč na VVŠ, dojde k odchodu kvalitních pedagogů v důsledku špatného
ohodnocení.
p. T. Hanzel - poděkoval panu děkanovi za podané informace s tím, že představitelé města se budou snažit tento
stav zvrátit, protože si nedovede představit město Karviná bez univerzity. Dne 17.06.2014 by se měla na OPF
Karviná uskutečnit schůzka s ministrem školství, za účasti vedení OPF, města a senátora MUDr. Sušila, kde bude
tato problematika řešena. K projednávanému bodu programu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. J. Adámek - řekl, že je hrdý na to, že ve městě Karviná již 24 let OPF-Slezská univerzita je. Protože by se měla
ekonomická situace této univerzity řešit, navrhl posílit z rozpočtové rezervy MMK rozpočet OPF Karviná na příští
školní rok ve výši 11 mil. Kč. Záležitost řešit na již avizované schůzce dne 17.06.2014 za účastí vedení OPF
Karviná, ministra školství, vedení města, senátora a jeho osoby, neboť sám toto jednání inicioval za účelem
vyřešení problematiky financování vysokých škol. s tím, že by mělo vedení města o účasti na jednání informovat
také Ing. Šincla, poslance PČR. Mělo by být podepsáno také memorandum o spolupráci mezi městem Karviná a
OPF Karviná.
p. T. Hazel - řekl, že touto jednorázovou navrhovanou podporou se nic nevyřeší, byl přesvědčen, že financování
univerzit je záležitostí státu s tím, že věc bude řešena na jednání dne 17.06.2014. Jednání o podpoře univerzity
mohou nastat až v době, kdy budou vyčerpány všechny jiné možnosti. Je třeba vytvořit politický tlak na Vládu ČR,
neboť pravidla financování vysokého školství jsou špatně nastavena, na což nikdo nereagoval. K podpisu
Memoranda s OPF Karviná dojde dne 13.06.2014, a to v 11.00 hod. na Zámku Fryštát v Karviné-Fryštátě.
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p. J. Zolich - zeptal se, jaký je podíl zahraničních studentů na OPF Karviná.
Doc. Ing. Pavel Tuleja, PhD. – řekl, že nejvyšší počet zahraničních studentů je ze Slovenska, tvoří cca 7 %,
významný je kraj Žilinský a Trnavský s tím, že v těchto oblastech provádějí také nábor studentů. Dodal, že
zahraniční studenti jsou pro OPF velmi důležití, výhodou je získání finančních prostředků, zvýšení objemu peněz pro
fakultu. Pokles studentů na OPF začal v roce 2009, ale ani předchozí vedení OPF na tuto situaci nereagovalo a nic
neřešilo. Měl za to, že univerzita v Karviné má své opodstatnění a je i pro tento region velmi významá, neboť 68 %
studentů je z MS kraje s tím, že studium mimo je pro studenty velmi finančně náročné.
p. T. Hazel - protože další dotazy nebyly k předložené zprávě podány, poděkoval panu děkanovi za účast na
dnešním zasedání ZM.
PŘESTÁVKA 10.00 - 10.15 hod.

9) Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové
výstavby
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, který přijal 1 žádost o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby. Žádost byla posouzena
dle Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu
individuální bytové výstavby, splňuje všechny náležitosti dle těchto Zásad. Na základě výše uvedených skutečností
Rada města Karviné doporučila poskytnout finanční příspěvek žadateli na výstavbu rodinného domu ve výši
150.000,- Kč. K předloženému návrh 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. 14
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

32
0
0

usnesení č. 798

10) Změna usnesení ZM Karviné č. 733 ze dne 18.03.2014 - Poskytnutí dotací na sportovní činnost v roce
2014
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Zastupitelstvo města na zasedání konaném
dne 18.03.2014, usnesením ZM č. 328 rozhodlo poskytnout dotaci na sportovní činnost v roce 2014 v celkové výši
220 tis. Kč Tělovýchovné jednotě Jäkl Karviná na realizaci činnosti v roce 2014, a to oddílu volejbalu ve výši 150 tis.
Kč a 70 tis. Kč na činnost oddílu atletiky. Jelikož se oddíl volejbalu rozhodl osamostatnit, vystoupit z Tělovýchovné
jednoty Jäkl Karviná, bylo komisí tělovýchovy a sportu doporučeno dotaci ve výši 150 tis. Kč určenou pro oddíl
volejbalu Tělovýchovné jednotě Jäkl Karviná neposkytnout. Dne 02.04.2014 komise tělovýchovy a sportu projednala
žádost nově vzniklého volejbalového klubu VK Karviná, z.s., a doporučila dříve schválenou dotaci ve výši 150 tis. Kč
na sportovní činnost v roce 2014 oddílu volejbalu TJ Jäkl Karviná v plné výši převést na volejbalový klub VK Karviná,
z.s. K předloženému návrh 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. 15
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

32
0
0

usnesení č. 799

11) Projekt Mládež kraji - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Projekt byl zaměřen na podporu mládežnických
aktivit, neformální vzdělávání a vzbuzení zájmu a proaktivity u mladých lidí a jejich zapojení do života měst v
Moravskoslezském kraji. Projekt vychází z koncepce projektu Cesta k městu. Principem projektu je poskytování
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účelových dotací mladým lidem do 26-ti let. Dotace bude použita na financování iniciativ mládeže prostřednictvím
poskytnutí dotací na dílčí projekty, které doporučí k financování hodnotící komise města.Rada města Karviné na
základě výše uvedených skutečností doporučuje Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout o uzavření Smlouvy o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši Kč 215.000,-- mezi statutárním městem Karviná a Radou dětí a
mládeže Moravskoslezského kraje. K předloženému návrh 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. 16
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

32
0
0

usnesení č. 800

12) Záměr realizovat projekt Rekonstrukce parku B. Němcové v Karviné - III. etapa - okolí kašny naproti
sauny v rámci IPRM pro ROP Moravskoslezsko
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 - sdělila, že předpokládaná doba realizace projektu je 03/2015 - 06/2015. Celkové odhadované
náklady projektu cca 4,7 mil. Kč, celkové odhadované způsobilé náklady projektu cca 3,7 mil. Kč, výše dotace
maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Obsah projektu: odstranění stávajících chodníků
a betonovaných či dlážděných ploch, kácení a terénní úpravy v plenéru, vybudování nových chodníků a kamenné
dlažby v okolí kašny, osazení novými stromy, úprava zeleně a obnova mobiliáře, rekonstrukce samotného objektu
fontány – nové napojení kašny na vodovodní řad, přeložka kanalizace, změna technologie fontány, automatizace
jejího provozu a rekonstrukce samotného bazénu kašny včetně restaurování sousoší. Realizátorem projektu bude
Odbor majetkový MMK. Prezentace byla písemně doložena k zápisu.
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. 12 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 17
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

32
0
0

usnesení č. 801

13) Integrovaný plán rozvoje města Karviná pro Regionální operační program - změnový formulář č. 11
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Předmětný změnový formulář č. 11 se
především týká zařazení nového projektu pod názvem „Rekonstrukce parku B. Němcové v Karviné – III. etapa –
okolí kašny naproti sauny“ do IPRM ROP, a to z důvodu jeho přímé návaznosti na již ukončené projekty situované v
parku Boženy Němcové v Karviné a současně z důvodu možnosti vyčerpání alokovaných finančních prostředků v
rámci IPRM ROP. V rámci změnového formuláře bude z IPRM ROP vyřazen projekt s názvem „Rekonstrukce
amfiteátru v parku B. Němcové v Karviné“. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hazel - protože žádné dotazy nebyly k předloženému materiálu podány, nechal o návrhu usnesení bodu
programu č. 13 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 18
PRO :
PROTI :

32
0
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ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

0

usnesení č. 802

14) Dodatek č. 1 ke Zřízovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Karviná, Sokolovská 1761, 735
06 Karviná-Nové Město
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. O krátké úvodní slovo k tomuto materiálu
požádal vedoucí Odboru sociálního Mgr. Martinu Smužovou, které předal slovo.
Mgr. M. Smužová - uvedla, že předmětem dodatku je změna ceny nemovitého majetku zřizovatele předaného
organizaci k hospodaření. V roce 2013 byly realizovány stavební úpravy na budově pečovatelské služby, kdy byl
původní vstupní prostor budovy upraven na malou předsíň a novou kancelář pro terénní pracovníky. Celkové
náklady spojené se stavebními úpravami činily 184.799,90 Kč, čímž byla zvýšena cena budovy pečovatelské služby.
Zřízovací listina nabude účinnosti dnem 11.06.2014.
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. 19
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

32
0
0

usnesení č. 803

15) Vyhodnocení komunitního plánu rozvoje sociálních služeb statutárního města Karviné na období let
2011 až 2014
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. O krátké úvodní slovo k tomuto materiálu
požádal vedoucí Odboru sociálního Mgr. Martinu Smužovou, které předal slovo.
Mgr. M. Smužová - uvedla, že Komunitní plánování (KP) je metoda k plánování rozvoje sociálních a návazných
služeb na daném území pro určité skupiny znevýhodněných osob v určitém čase tak, aby odpovídaly potřebám
občanům. V podstatě jde o zajištění dostupnosti a potřebnosti sociálních služeb. Organizační struktura KP byla
vytvořena v roce 2013. Složení řídící skupiny: Manažer, pověřený uvolněný funkcionář, vedoucí Odboru sociálního,
manažeři jednotlivých pracovních skupin, koordinátor KP, zástupce Odboru rozvoje, zástupce Městské policie a
předseda Komise sociální RM. Město se zabývá komunitním plánem od roku 2002. Karviná chce v rámci
poskytovaných sociálních služeb stavět na dobrých zkušenostech, využívat stávajícího potenciálu zařízení a
podporovat jejich všestranný rozvoj. V roce 2007 byl vydán Lokální akční plán sociálního začleňování, který
navazoval na 1. komunitní plán. Nyní je s účinností od roku 2011 v platnosti druhý komunitní plán.
Pomoc je orientovaná na seniory v těchto oblastech: Udržení souvisejících služeb – volnočasové aktivity pro seniory
(splněno), Podpora a provázanost zdravotní a sociální péče (nutné zefektivňovat spolupráci s uživateli sociálních
služeb a lékaři), Udržení a rozvíjení dosavadní sítě sociálních služeb (splněno), Řešení sociálních bytů (stále není
definováno legislativně a koncepčně ze strany státu), Podpora vzniku krizových lůžek (nebyl zaznamenán zájem ze
strany poskytovatelů sociálních služeb je zřídit), Podpora hospicových služeb – lůžkové i terénní (spolupráce s
mobilním hospicem), Podpora dobrovolnictví a jeho rozšíření – (splněno), Podpora vniku a rozvoje pobytových,
popř. ambulantních služeb pro osoby s demencí, s dalšími psychiatrickými onemocněními a pro alkoholiky
(nesplněno).
Na sociálně hendikepované osoby v těchto oblastech: Systémové řešení terénní práce, která zachytí rizikové
situace občanů (plněno průběžně), Zvyšování legislativní a finanční gramotnosti (plněno průběžně), Prevence ztráty
bydlení (plněno průběžně), Vytvoření přijatelných životních podmínek pro občany bez trvalého bydlení, umožnění
jejich návratu z ubytoven a azylových domů (plněno průběžně), Bydlení s kontraktem a třístupňové prostupné
bydlení (nesplněno), Motivace uživatelů k aktivnímu vyhledávání zaměstnání (splněno), Rozvoj práce s lidmi
závislými nebo ohroženými závislostmi (plněno průběžně).
Na děti, mládež, rodinu v těchto oblastech: Definování konkrétních očekávání ze strany zadavatele vůči
poskytovatelům služeb (definování priority nevyhodnotitelné), Nastavení možnosti a forem účinné systematické
spolupráce mezi zadavatelem a poskytovateli (splněno, setkávají se za pracovních skupinách KP, veletrhu
sociálních služeb, dnů otevřených dveří), Systematická finanční podpora poskytovatelů ze strany zadavatele (plněno
průběžně), Nastavení možnosti propagace služeb pro rodiny, děti a mládež (splněno), Rozšíření služeb pro rodiny s
dětmi (problematiku řeší stávající služby v rámci svých kapacit, např. Centrum pro rodinu Sluníčko, rozšiřuje se
spolupráce s Slezskou diakonií - Sociální asistence).
Na zdravotně postižené v těchto oblastech: Finanční, materiální a morální podpora stávajících a potřebných služeb
pro zdravotně postižené osoby ve městě Karviná (plněno průběžně), Zajištění dostatečné informovanosti veřejnosti
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o potřebách zdravotně postižených občanů a o potřebnosti sociálních služeb pro tuto skupinu obyvatel (veletrh,
mapa, katalog sociálních služeb), Analýza struktur a potřebnosti služeb pro zdravotně postižené (v současné době
OSo zjišťuje údaje o počtu zdravotně postižených dětí s trvalým pobytem v Karviné, které navštěvují MŠ a ZŠ),
Podpora rozvoje specializovaných služeb, které jsou návaznou podporou služeb dlouhodobé péče pro zdravotně
postižené a podpora vzniku chybějících služeb pro osoby se zdravotním postižením (projekt zpracován ze strany
poskytovatele – nebyl však finančně podpořen ze státního rozpočtu 2012), Podpora a iniciování sociálního
podnikání pro možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením (splněno).
KP vychází z Program rozvoje statutárního města Karviné na léta 2007 - 2010, Integrovaného plánu rozvoje města,
Strategického plánu ekonomického rozvoje statutárního města Karviné (platný od roku 2008 - dosud), Koncepce
prevence kriminality statutárního města Karviná (nyní na léta 2012 - 2015), dále z analýzy potřeb zpracovaná
studenty Slezské univerzity v Karviné v II. pololetí 2013 a na základě rozhovorů s uživateli o jejich potřebách
přenášené do pracovních skupin. K informovanosti občanů o sociálních službách slouží Katalog sociálních služeb v
tištěné (k dispozici na OSo), je i v elektronické podobě a mapa sociálních služeb působících na území města (k
dispozici na OSo). Prezentace byla písemně doložena k zápisu.
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. 20
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

34
0
0

usnesení č. 804

Doplnění programu č. 1 - Základní listina komunitního plánování sociálních a návazných služeb na
území města Karviné
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. O krátké úvodní slovo k tomuto materiálu
požádal vedoucí Odboru sociálního Mgr. Martinu Smužovou, které předal slovo.
Mgr. M. Smužová - uvedla, že Základní listina komunitního plánování sociálních služeb slouží k vymezení pravidel,
principů a hodnot, kterými se proces plánování řídí. Definuje základní pojmy, a to cíle KP a organizační strukturu.
Součástí základní listiny je jednací řád řídicí skupiny a jednací řád pracovních skupin.
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
doplnění programu č. 1 hlasovat.

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

34
0
0

usnesení č. 805

16) Privatizace jednotek - výmaz zástavního práva
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. 16 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 22
PRO :

33
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PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

0
0

usnesení č. 806

17) Převod jednotky č. 2177/9 - prodloužení lhůty doplatku kupní ceny
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. 23
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

32
0
0

usnesení č. 807

18) Převod části pozemku - Společenství vlastníků jednotek č. p. 804 - 809
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. 24
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 808

19) Převod pozemků - manželé Tomalíkovi
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. 25
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 809

20) Převod pozemku - manželé Žižkovi
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 20 hlasovat.
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HLASOVÁNÍ : č. 26
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 810

21) Převod pozemku p. č. 414/86, k.ú. Ráj - manželé Nelhyblovi
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. 27
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 811

22) Nabytí částí pozemku - manželé Kubíkovi
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. 28
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
0

usnesení č. 812

Doplnění programu č. 3 - Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky - Obnova objektu kina Centrum
Karviná
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 doplnění programu č. 3 hlasovat.

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

33
0
0

usnesení č. 813

Doplnění programu č. 4 - Delegování zástupce statutárního města Karviné do dozorčí rady KIC
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. V souvislosti se vznikem obchodní
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společnosti KIC Odpady, a.s. byl usnesením ZM č. 728 ze dne 26.05.2009 navržen do dozorčí rady pro funkční
období 2009 - 2014 Ing. Jan Wolf, náměstek primátora, jako zástupce statutárního města Karviné. Vzhledem k
tomu, že končí funkční období, byl předložen návrh, aby zástupcem statutárního města Karviné v dozorčí radě
obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. pro nové funkční období 2014 - 2019 byl Ing. Lukáš Raszyk. K
předloženému návrhu otevřel diskuzi.

Diskuze:
Ing. J. Wolf - krátce zhodnotil své 5 leté funkční období ve společnosti KIC s tím, že se doslechl nebo si přečetl
řadu negativ, ak se jim v této společnosti daří. Ubezpečil všechny, že z členství v dozorčí radě neměl žádné finanční
prostředky ani výhody. Odpůrcům tohoto projektu sdělil, že se jedná o projekt, který měl mít budoucnost a pro město
Karviná velký význam. Ve společnosti byl s panem primátorem proto, aby měli určité věci pod kontrolou, tedy
informace, jak se bude projekt vyvíjet, pro město získali dotace, které byly využity na různé ekologické projekty
realizované ve městě Karviná. Akcie nakoupilo město proto, aby nemělo malou spoluúčast na podílu ve společnosti.
Teprve čas ukáže, zda rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě bylo správné nebo chybné a zda bude postupováno
cestou skládkování nebo spalováním.
p. T. Hanzel - dodal, že byl do dozorčí rady zvolen radou kraje s tím, že také zvažuje o odstoupení z funkce. Rovněž
za svou činnost v této společnosti nepobíral žádné odměny. Na závěr uvedl, že největší chybou bylo, že byla
vybudována skládka komunálního odpadu v Horní Suché, která nyní s různými ekologickými aktivisty bojuje za
zastavení výstavby KIC.
p. T. Hazel - protože další diskuze k předloženému materiálu nebyla , nechal o návrhu usnesení bodu doplnění
programu č. 4 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 30
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

31
1
2

usnesení č. 814

23) Nové interpelace členů ZM
Mgr. A. Petráš - 1. Tržnice v Karviné-Fryštát
Interpelace byla podána písemně, vznesl dotaz, jak bude řešena problematika na tržnici, kdy první řadu stolů v době
dešťů nelze využívat, protože prší nejen na trhovce, ale i na stoly.
p. T. Hanzel – řekl, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.
2. Stanovení počtu strážníků MP Karviná
Interpelace byla podána písemně. Protože na 81. schůzi RM dne 28.05.2014 byly stanoveny počty strážníků MP
Karviná, a to od 01.07.2014 do 31.12.2014 na 101 a od 01.01.2015 do 31.03.2015 na 85, požádal o vysvětlení, zda
po tomto termínu dojde k výběrovému řízení na nové strážníky MP nebo poté zůstane stav na počtu 85.
p. T. Hanzel – řekl, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.
p. J. Zolich- 1. Cyklisté ve městě
Poukázal na nebezpečná místa, kde se pohybují cyklisté na kolech mimo stezky, které jsou pro ně určené, kde si
vynucují přednost, čímž může nastat nebezpečná situace pro chodce. Jedná se o tyto úseky:
- zkratka vedoucí ulicí Fryštátskou kolem okresního archívu směrem k OPF Karviná,
- ústí křižovatky Rudé armády u VZP u domu firmy Lupienski, kde se otevírají dveře u vchodu směrem ven,
- na chodníku u obchodu na schůdkách, kde je zákaz jízdy na kolech – doporučil udělat stezku pro cyklisty.
Dále poukázal na zvýšený pohyb cyklistů o víkendech na Masarykově náměstí a také v centru města s tím, že jezdí
kolem kašny, na ulici Svatováclavské nebo na cestě kolem tržnice, kde není uveden zákaz vjezdu cyklistů.
p. T. Hanzel – řekl, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.
p. Z. Lanzendőrfer - 1. Úklid v domě č. p. 2938, ulice Mendelova, Karviná-Hranice
Vznesl dotaz na společnost Bytservis-služby, s.r.o., a to kdo rozhodl, bez souhlasu nájemníků, že bude v jejich
domě prováděn úklid dodavatelskou službou s tím, že s prováděným úklidem nejsou nájemníci spokojeni a
připravují sepsání petice za účelem jejího zrušení. Rovněž nejsou spokojeni s výší ceny za úklid, která je stanovena
na osobu, nikoliv na bytovou jednotku, s čímž nájemníci rovněž nesouhlasí.
T. Hanzel – řekl, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.
p. J. Adámek – 1. Námět pro poslance a senátora
Interpelaci č. 1 a 2 podal písemně, jednalo se o dotaz, který předložil za občanku města – paní Miroslavu
Kočařovou, Podlesí 344, Karviná-Ráj.
Podal návrh, zda by bylo možné snížit sazbu DPH z 21 % na 5 % u veterinárních lékařů. Požádal o předání tohoto
námětu Ing. Šinclovi, poslanci PČR a MUDr. Sušilovi, senátorovi.
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2. Změna územního plánu - Od roku 2006 má občanka města podanou žádost u MMK na změnu územního plánu,
kdy požádala o změnu pozemku – převod zemědělské půdy na pozemek stavební, který se nachází poblíž ul. U
Farmy v Karviné-Ráji vedle zahrádek.
T. Hanzel – řekl, že na obě interpelace bude odpovězeno písemně.
3. Špatný stav chodníků a komunikací
Poukázal na tyto nedostatky s tím, že požádal o jejich nápravu:
- Provést opravu špatného stavu komunikace - vozovky na slepé ulici Vydmuchov vedle ředitelství NsP Karviná-Ráj.
- Na ulici Zakladatelská, Studentská a Fryštátská – provést ořez větví a keřů, které zasahují do chodníků, hrozí
nebezpečí úrazu.
- Na ulici Studentské vedle trafostanice je umístěno stanoviště pro popelnice, které se nachází vedle rodinného
domu s tím, že kontejnery často zapáchají, v letních měsících z nich vylétávají vosy, muchy a znepříjemňují život v
tomto rodinném domě. Doporučil provést opatření, které by umožnilo zabránit těmto negativním jevům. Dále
poukázal na to, že umístění kontejnerů pod trafostanicí je nebezpečné z důvodu možného vzniku požáru.
T. Hanzel – řekl, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.
4. Nefunkční zvukové zařízení v MHD
Znovu upozornil na nefunkční zvuková zařízení v MHD, které buď řidiči záměrně nepoužívají, nebo jsou v poruše.
Nefunkčnost zařízení by mělo vedení ČSAD řešit. Měl za to, že pokud město Karviná na instalaci zařízení přispělo,
mělo by být v provozu a usnadňovat cestování zdravotně postiženým občanům.
Ing. L. Raszyk – o této problematice bude jednat s vedením ČSAD za účelem sjednání nápravy.
5. Vandalismus a vulgarismus dětí
Upozornil na vandalismus děti a vulgaritu, se kterou se osobně často setkává. Jako příklad uvedl, že žák,
pravděpodobně ze ZŠ U Studny po něm házel kameny a přes upozornění kolem jdoucích na jeho nevhodné
chování mu vulgárně nadával.
Mgr. P. Bičej – náměstek primátora - požádal pana Lanzendőrfera, člena ZM, o předložení písemné zprávy týkající
se jeho účasti v představenstvu společnosti Depos Horní Suchá, o sdělení výše odměn, které za tuto činnost pobírá
a další výhody, které mu z této činnosti vyplývají a jaký to má přínos pro město Karviná.
p. Z. Lanzendőrfer - řekl, že na dotaz odpoví písemně.

24) Různé - MMK - Ústní informace "Výroba zeleného uhlí z komunálního odpadu"
p. T. Hanzel - uvedl, že k projednání zprávy byli přizváni Ing. Hrabec, předseda představenstva společnosti Depos
Horní Suchá a RNDr. Valošek z Regionální kanceláře Karviná. Jedná se o prezentaci záměru společnosti Depos
Horní Suchá týkající se výroby zeleného uhlí z komunálního odpadu s tím, že zpráva byla projednána v
představenstvu této společnosti s požadavkem, aby byla prezentována také v orgánech obce. O prezentaci
uvedeného záměru postupně požádal přizvané hosty. Nejdříve požádal o úvodní slovo Ing. Hrabce, předsedu
představenstva Depos Horní Suchá, který následně předal slovo panu RNDr. Valoškovi z Regionální kanceláře
Karviná.
Ing. Hrabec - podal informace, jak může záměr “Výroba zeleného uhlí z komkunálního odpadu“ fungovat od jeho
přetvoření až ke konečnému produktu s tím, že tyto informace doporučilo představensto společnosti Depos Horní
Suchá prezentovat v orgánech okolních obcí. o prezentaci záměru požádal pana RNDr. Valoška, kterému předal
slovo.
RNDr. Valošek - provedl prezentaci záměru, která byla písemně přiložena k zápisu. Prezentoval záměr udržitelného
řešení likvidace směsného komunálního odpadu v okrese Karviná. Vizí projektu bylo navrhnout ekonomicky
přijatelné a trvale udržitelné řešení pro nakládání se směsným komunálním odpadem. Počáteční impuls byl dán
společností Prospects 2012. Dále šlo o výměnu zkušeností mezi regiony, následovala návštěva starostů SMOOK v
Houthalen Helchteren 28. a 30.03./2012, kde byly prezentovány alternativní metody likvidace odpadů. Ideou bylo
vyrobit z odpadu palivo. Výzvou byla technologie, která využije směsný komunální odpad a materiál opětovně vrátí
do hospodářství, nezvedat současnou hladinu poplatků pro obce a obyvatele. Alternativa pro ukládání odpadu na
skládkách (očekává se legislativní zákaz nejpozději v r. 2025) a alternativa spalovnám odpadu, které zvyšují náklady
na likvidaci odpadů pro obyvatele. Úvodní studie byla započata odběrem vzorku na skládce Depos v 3/07/2013,
zpracování v laboratoři: 7 a 8/2013, prezentace obcím SMOOK Horní Suchá 14.11.2013. Současný stav: zpracován
koncept projektu - Pre feasability studie - Analýza spalitelnosti a výhřevnosti na TU VŠB Ostrava - Proces certifikace
TAP na VVUÚ RADVANICE. Příprava vzorku - vyprání ve vodní lázni, oddělení inertu, sušení, separace kovů,
sekání, drcení. Investice: Technická zařízení - € 6.500.000, Budovy a pozemky - € 600.000, Nepředvídané investice
- € 200.000, Celkem - € 7.300.000. Náklady v tunách na zušlechtění odpadu - Spalovna: 1000 – 2500 Kč/t,
Skládkování : 1100 2500 Kč/t, Zušlechtění odpadu: 1000 Kč/t (bez příjmu z prodeje TAP). GENCOAL je palivo z
procesu zušlechtění odpadu s výhřevností 18.985 J/g. Může být upraveno přidáním aditiv dle potřeb zákazníka.
Certifikace TAP byla zahájena s tím, že hledají partnery zahájení tohoto projektu.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení prezentace uvedeného záměru s tím, že dané problematice oteřel diskuzi.
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Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, poděkoval přizvaným hostům za účast na zasedání ZM.

Doplnění programu č. 5 - Odpověď na dopis občanů z Karviné-Louk
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. O uvedení materiálu požádal pana
tajemníka PhDr. Romana Nogola, MPA, kterému předal slovo.
PhDr. R. Nogol, MPA - řekl, že občané části města Karviné-Louky dopisem ze dne 7. března 2014, ve kterém
prezentovali formou petice určité konkrétní požadavky, mimo jiné požadují i projednání návrhu na řízení dle § 20
obecního zřízení městské části nebo obvodu odpovídající bývalé obci Louky nad Olší s vlastními orgány
samosprávy. Toto rozhodnutí je ve výlučné kompetenci zastupitelstva města, viz § 20 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k aktuálnímu počtu obyvatel této části města, tj. 398 ke dni 20.
května 2014, není reálné úplné oddělení nynější části města Karviná-Louky od statutárního města Karviné pro
nesplnění požadovaného počtu 1 tis. obyvatel nové obce. Tuto proceduru upravuje § 21 zákona o obcích. Součástí
dopisu je kromě rozhodnutí o vytvoření městské části text petice, která byla vyřízena dne 9. dubna 2014 a dále pak
sumář požadavků na zajištění služeb a případných investic v této části města. O jednotlivých požadavcích formálně
rozhodují členové zastupitelstva v průběhu schvalování a upravování rozpočtů a je tedy legitimní se těmito
požadavky zabývat nejprve v rámci pravidelných schůzek se zástupci Iniciativy občanů Louk (registrovaného
občanského sdružení – nyní spolku) a případně pak v dalších orgánech obce. Poslední takováto schůzka s
prezentací dalších aktuálních potřeb občanů této části města proběhla dne 5. června 2014 s vyřízením v rámci
pracovního pořádku na jednotlivých odborech Magistrátu města Karviné dle jejich kompetencí. Otázky dopravní,
správy a údržby majetku ve vlastnictví jiných subjektů (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Moravskoslezský kraj, OKD,
a.s. apod.) zejména pozemků jsou a budou řešeny s těmito vlastníky prostřednictvím magistrátu. Občanská
iniciativa prezentuje své požadavky průběžně na těchto společných schůzkách, nicméně ne vždy je těmto
požadavkům plně vyhověno, a to zejména ze strany jiných vlastníků a správců nemovitostí, než je statutární město
Karviná. V aktuálním stádiu příprav voleb do obecních zastupitelstev by případná realizace tohoto návrhu na zřízení
samostatné nové městské části znamenala zpracovat v souladu s ustanoveními Hlavy VIII, zejména §§130-134
zákona o obcích, Statut statutárního města Karviné, ve kterém by musely být vymezeny veškeré pravomoci svěřené
orgánům budoucí městské části. Dále je třeba také posoudit, zdali by nebyly aktuální požadavky na vznik i jiných
městských částí než jen Karviná-Louky. Tento proces je v tuto chvíli velmi obtížně proveditelný a je na posouzení
členů zastupitelstva, zdali je v souladu s politickými programy jednotlivých stran zastoupených v zastupitelstvu
města. Pro tento proces by bylo nutné zpracovat ekonomické a procesní analýzy převodu jednotlivých kompetencí
na případně nově vzniklé orgány městských částí a to i ve smyslu ustanovení § 19 zákona o obcích. Z výše
uvedených důvodů doporučujeme žádosti občanů části města Karviná-Louky ze dne 7. března 2014 nevyhovět.
p. T. Hanzel - poděkoval za podané informace, k předloženému materiálu otevřel diskuzil.
Diskuze:
p. T. Hazel - protože žádné dotazy nebyly k předloženému materiálu podány, nechal o návrhu usnesení bodu
doplnění programu č. 5 hlasovat.

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

31
0
0

usnesení č. 815

Dopolnění programu č. 6 - Poskytnutí dotací z Fondu primátora města Karviné v roce 2014
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. O uvedení materiálu požádal vedoucí Odboru
rozvoje Ing. Martinu Šrámkovou, které předal slovo.
Ing. M. Šrámková - uvedla, že do Fondu primátora města Karviné bylo podáno celkem 37 žádostí o poskytnutí
dotace, které byly rozděleny do 5 skupin podle charakteru předkládajícího subjektu a tematického zaměření
projektu. Dne 9. června 2014 se uskutečnilo jednání odborné pracovní skupiny Fondu primátora města Karviné,
která v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné posoudila zaslané
žádosti o dotace a doporučila ke schválení dotace v celkové výši Kč 1.122.300,--. Rada města Karviné dne
10.06.2014 rozhodla poskytnout dotace do Kč 50.000,-- v celkovém objemu Kč 602.300,-- a doporučila
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Zastupitelstvu města Karviné poskytnout dotace nad Kč 50.000,-- v celkovém objemu Kč 520.000,-- dle
předloženého návrhu přílohy č. 1 k usnesení.
p. T. Hanzel - poděkoval za podané informace, k předloženému materiálu otevřel diskuzil.

Diskuze:
p. T. Hazel - protože žádné dotazy nebyly k předloženému materiálu podány, nechal o návrhu usnesení bodu
doplnění programu č. 6 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 32
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

31
0
0

usnesení č. 816

25) Různé a organizační záležitosti
p. J. Adámek – požádal radu města, aby zpracovala návrh, který by byl předložen prezidentu republiky jako návrh
na udělení státního ocenění, a to:
- paní Evě Šeinerové – za celoživotní práci v oblasti kultury a práci pro děti ve Sborovém studiu Permoník,
Dále navrhl ocenit:
- paní Kolkovou – za její dlouholetou práci ve školství a propagaci historie o Karviné u příležitosti jejího významného
životního jubilea,
- pana Barana – významná osobnost v oblasti kultury u příležitosti jeho nedožitých narozenin – in memoriam za
celoživotní dílo.
Požádal, aby bylo o jeho návrhu hlasováno.
p. T. Hanzel - řekl, že proti přeloženým návrhům nic nemá, ale budou budou řešeny v pracovním pořádku.
Mgr. P. Dyszkiewicz - podal inforamci, že od 01.06.2014 je v provozu letní koupaliště v Karviné. Dodal, že nikdo
nemá žádné výjimky ze vstupného, je platné podle sazebníku, který byl schválen radou města. Vyšli pouze vstříc na
základě doporučení komise tělovýchovy míčvolejbalovému oddílu, který má bezplatný vstup, ale pouze ke
sportovnímu využití areálu, nikoliv ke koupání nebo plavání.
p. T. Hanzel - podal informaci o konání mimořádného zasedání ZM Karviné dne 24.06.2014, kde budou
projednány tyto materiály: Statut lázeňského místa pro statutární město Karviná, Závěrečná zpráva z auditu
provedeného u příspěvkové organizace Sociální služby Karviná, Atletický ovál v Karviné-Novém Městě. O
předloženém návrhu nechal hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 33
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

31
0
0

usnesení č. 817

Ing. E. Tlolka - upozornil na dosud nevyřešenou otázku výstavby atletického stadionu jako náhrady za rušený
atletický ovál na městském stadionu v rámci jeho rekonstrukce. V současné době se jedná o výstavbě 4-dráhového
nebo 6-dráhového oválu. Pozemek u OPF, určený k jeho výstavbě, je vhodný pro výstavbu 6-dráhového oválu dle
mezinárodních předpisů. Je třeba provést výkupy sousedních 3 zahrádkářských pozemků, plus příjezdových
chodníků k těmto pozemkům. Pouze takové řešení bude adekvátní náhradou za rušený 6-dráhový ovál na
městském stadionu a umožní plné využití atletického oválu k soutěžním a dalším atletickým akcím. Navrhovaný 4dráhový ovál není k těmto všem účelům vhodný a navíc dotace na jeho výstavbu ve výši 50 - 80% je podmíněna
předpisovými rozměry 6-dráhového oválu. Problém však spočívá také ve skutečnosti, že po zahájení rekonstrukce
městského stadionu nebude k dispopzici v Karviné žádný atletický stadion umožňující činnost atletického oddílu TJ
Jäkl Karviná. V této souvislosti upozornil na zápis ze 13. zasedání ZM konaného dne 22.01.2008. V diskuzi k bodu
programu – Schválení investičního záměru na akci „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu – Městský
Stadion v Karviné-Ráji„ náměstek primátora Ing. Wolf sdělil: „Lehkoatletická dráha na tomto stadionu je opravdu
jediná, ale i ona je již nevyhovující. Projekt je postaven tak, že pokud město získá finanční prostředky na celkovou
modernizaci stadionu, bude zasažena i její hlavní plocha, která by se měla rekonstruovat za předpokladu, že bude
atletická dráha někde jinde. V současné době vedení města jedná s vedením OPF Karviná, která má zpracovaný
projekt na rekonstrukci stadionu u Domu dětí Juventus. Pokud se podaří z finančních prostředků OPF nebo
společnými sílami za pomocí získaných dotací vybudovat dráhu na tomto stadionu, bude lehkoatletická dráha na
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Městském stadionu v Karviné-Ráji zrušena. Nebude-li však dráha nově vybudována, rekonstrukce městského
stadionu nebude provedena.“ Řekl, že chtějí být vstřícní a nechtějí zpochybňovat zahájení rekonstrukce Městského
stadionu, jsou připraveni období do postavení nového atletického stadionu překlenout využíváním atletických
stadionů v okolních městech. Tato skutečnost však způsobí zvýšení finančních nákladů fungování atletického oddílu
a očekával, že tuto skutečnost město v příspěvcích pro atletický oddíl zohlední. Byl přesvědčen, že by vedení města
ani na chvíli nezpochybnilo výstavbu atletického stadionu dle předpisů IAAF, kdyby se neobjevila komplikace v
nutnosti výkupu okolních pozemků. Protože tento fakt oddaluje zahájení výstavby oválu, nabídl osobní pomoc při
oslovování relevantních majitelů dotčených pozemků tak, aby se procedura výkupů maximálně zkrátila. Na závěr
vyjádřil přesvědčení, že vedení města i zastupitele chápou výstavbu atletického oválu v předepsaných parametrech
jako další krok ke zvelebení města a další zlepšení sportovních potřeb občanů Karviné. Vyzval je proto k podpoře
výstavby 6-dráhového oválu, odpovídajícímu předpisům IAAF a vyhovujícím všem požadavkům na jeho plné využití.
Ing. J. Wolf - řekl, že v této souvislosti byly navrženy dvě variant, projektová dokumentace je připravena s tím, že k
výstavbě 6-dráhového oválu budou nutné výkupy pozemků, které nejsou ve vlastnictví města. Jedná se cca o 36
různých vlastníků. Domníval se, že 4-dráhový ovál je pro využítí oddílu atletiky dostatečný a výstavba dráhy by byla
rychlejší. Proto je nutné rozhodnout se, zda podstoupit riziko a odsouhlasit výstavbu 6-dráhového oválu. Pokud však
někdo z vlastníků svůj pozemek neodprodá městu, nastanou problémy a výstavba se bude protahovat. Měl za to, že
lze na výstavbu dráhy získat dotace z ministerstva školství, neboť obě dráhy lze využívat širokou veřejností. Pokud
bude atletická dráha postavena, chtěl vědět, jaká bude spolupráce mezi atletickým oddílem a OPF, kdo bude
správcem areálu a pod. Dohoda s OPF musí být také o tom, jak budou atletický stadion využívat.
Mgr. P. Bičej - seznamil se také s touto problematikou s tím, že se nikdy nemluvilo o výstavbě 6-dráhového oválu,
ale o 4 drahách. Dardovací smlouva s OPF Karviná je podepsána do roku 2017 s tím, že pokud atletická dráha
nebude vybudova, bude město muset pozemek vrátit.
Mgr. P. Dyszkiewicz - měl za to, že v Karviné atletický stadion chybí, současná dráha na městském stadionu v
Karviné nevyhovuje. Je proto čas záležitost řešit, a to rozhodnout, jaká dráha bude budována, na jakou dráhu lze
zístat dotaci, vybrat výhodnou variantu pro město, dořešit problematiku případných výkupů pozemků od původních
vlastníků a v jaké časovém úseku.
Mgr. A. Petráš - domníval se, že město mělo dostatek času na přípravu projektu, měly být zpracovány náklady, kolik
by projekt stál, ale nic u toho nebylo splněno. Může proto nastat čas, že město bude muset pozemek vracet.
p. T. Hanzel - řekl, že původně byl proti záměru budovat atletický stadion, byl však ostatními přesvědčen, že město
altetickou dráhu potřebuje, aby atleti měli kde trénovat a pořádat soutěže.
Ing. H. Bogoczová - sdělila, že město má rozpracované 3 projekty, a to na 4-dráhový ovál, na 6-dráhový ovál o
průměru 34 m a další o průměru 36 m. Je třeba se pouze rozhodnout, která varianta bude realizována a ta bude
dopracována.
Mgr. R. Hamrus - uvedl, že návrh projednala rovněž komise tělovýchovy s tím, že navrhla vybudovat variantu
4-dráhového oválu, tato varianta byla z jejich strany doporučující.
p. T. Hanzel - protože Ing. Tlolka požádal ještě jednou o možnost vystoupit, nechal o tom hlasovat.

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

Ing. E. Tlolka - uvedl, že 6-dráhový ovál není maximalistická varianta, tou je 8-dráhový ovál. 6-dráhový ovál
považoval za kompromisní řešení, na takové dráze lze provozovat i mezinárodní soutěže nebo akce. S majiteli
pozemků, od kterých bude nutné k realizaci záměru pozemky vykoupit, uvedl, že s ními již předběžně jednal. Měl za
to, že nenastane žádný problém s výkupy těchto pozemků, ani nepředpokládal, že by mohl z jejich strany nějaký
problém nastat. .Sám byl ochoten s výkupy pozemků pomoci tím, že bude s jednotlivými majiteli pozemků osobně
jednat.
p. T. Hanzel - dodal, že pokud nebude na stavbu 6-dráhového oválu získána dotace, nebude projekt realizován.
Ing. H. Bogoczová - upozornila, že se může jednat až o 49 vlastníků pozemků s tím, že v takových případech trvaly
výkupy mnohdy až 3 roky.
p. T. Hanzel - doporučil připravit všechny podklady k tomuto záměru a znovu návrh projednat na mimořádném
zasedání ZM dne 24.06.2014.
Mg A. Petráš - dodal, aby zpráva do mimořádného ZM byla zpracována velmi podrobně, včetně následného
financování tohoto sportovního areálu.
p. M. Heisigová - vznesla dotaz, zda z důvodu pozastavení výstavby KIC nebude město muset vracet dotaci ve výši
40 mil. Kč, kterou obdrželo z původně navržené dotace ve výši 100 mil. Kč.
Ing. J. Wolf - řekl, že se jednalo o klasickou dotaci na konkrétní ekologické projekty, které již byly realizovány a
řádně vyúčtovány. Schválena dotace nebyla podmíněna realizací výstavby KIC.
Ing. Z. Gajdacz - dodal, že mezi městem Karviná a kajským úřadem byla podepsána dohoda, že postupně budou
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uvolňovány finanční prostředky z dotace ve výši 100 mil. Kč na jednotlivé projekty. Přestože došlo k pozastavení
výstavby KIC, realiziované projekty již byly řádně vyúčtovány s tím, že dotace se nevrací.

p. M. Heisigová - v souvislosti s bodem č. 6 – „Posouzení návrhů na pořízení změny územního plánu“,
projednaným na ZM, požádala Odbor rozvoje o posouzení návrhu, který předložila společnost OKD, a.s., ve kterém
poukázala na nesoulad mezi textovou a mapovou částí. Protože navrhované změny nebyly v mapě zaznamenány,
žádost považovala za zmatečnou. Na dotaz požadovala písemnou odpověď.
Ing. J. Wolf - řekll, že na dotaz bude Odborem rozvoje odpovězeno písemně.
p. M. Heisigová - opětovně požádala o zaslání výsledků nivelačního měření s tím, že na minulém zasedání ZM
navrhla dvě měřičské přímky, jedna by vedla na průmyslovou zónu Nové Pole a druhá na zástavbu rodinných domů
ve Starém Městě. Požádala o písemnou odpověď.
Ing. D. Závacký - řekl, že pravidlně jsou práváděna měření třech bodů-vrtů, dosud nedošlo k žádnému poklesu.
Protože je situace stabilní, není nutné zavádět další měření. Předložil prezentaci týkající se měřící přímky v k.ú.
Staré Město u Karviné s tím, že druhý graf představoval monitoring podzemní a povrchové vody v k.ú. Staré Město
u Karviné. Součástí prezentace byla také tabulka nadmořských výšek jednotlivých dokumentačních bodů. V E.I.A.
pro Důl Karviná Závod ČSA v letech 2011 až 2016 nebylo požadováno topografické měření deformací terénu pro
katastrální území Staré Město u Karviné z důvodu minimálních poklesů na pravé straně toku řeky Olše. V současné
době provádí statutární město Karviná monitoring podzemních a povrchových vod v katastrálním území Staré Město
u Karviné, kde na sledovaných objektech dochází k minimálnímu poklesu terénu, což je v souladu s poklesovou
mapou OKD, a.s. na léta 2003 až 2013. Pokud bude zpracována nová E.I.A. pro Závod Důl Karviná a poklesy v
katastrálním území Staré Město u Karviné budou větší na pravé straně toku řeky Olše, bude statutární město
Karviná požadovat topografické měření deformací terénu v dané oblasti. Prezentace byla písemně doložena k
zápisu.
p. M. Heisigová - hovořila o měřeních, která jsou prováděna v Koukolné obcí Dětmarovice, kde byly hodnoty
poklesů naměřeny.
Ing. D. Závacký - řekl, že mu není známo, kdo provádí měření v Koukolné. Výsledky měření, které prezentoval,
jsou k dispozici, může je paní Heisigové znovu poslat.
Ing. J. Wolf - protože se do bodu různé již nikdo nepřihlásil a byly projednány všechny body programu, ukončil 27.
zasedání Zastupitelstva města Karviné s tím, že na dalším mimořádném zasedání ZM se zastupitelstvo
města sejde dne 24. června 2014 a na posledním zasedání Zastupitelstva města Karviné dne 16.09.2014.

Tomáš Hanzel, v. r.
........................................
Tomáš Hanzel
primátor
Ověřovaté zápisu:
Bc. Jan Šimerda, v. r.
.........................................
Bc. Jan Šimerda
Ing. Zbyněk Gajdacz, v. r.
.........................................
Ing. Zbyněk Gajdacz

Zapsala: Jana Nekardová, zaměstnankyně Odboru organizačního, KP
Karviná dne 16.06.2014
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