STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Zápis
1.-ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 04.11.2014
Účast
Členové ZM
Vedoucí odborů MMK
Ostatní a hosté

Pozváno
41
8
21

Přítomno
40
8

Omluveno
1

Neomluveno
0

V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zahájil a řídil ustavující zasedání
zastupitelstva města dosavadní primátor pan Tomáš Hanzel. Požádal přítomné, aby povstali. Zazněla státní hymna
České republiky.
Sdělil, že v době zahájení bylo přítomno 40 členů zastupitelstva města, tudíž je ZM usnášení schopno. Oznámil, že
z jednání zastupitelstva města se omluvil Ing. Antonín Janík ze zdravotních důvodů, který složí slib člena ZM na
příštím zasedání ZM.
Řekl, že se tímto jednáním otevírá nové čtyřleté volební období činnosti zastupitelstva, ve kterém ho čeká náročná
práce pro město a jeho občany. Na zasedání přivítal nově zvolené členy Zastupitelstva města Karviné a všechny
přítomné hosty, kteří se jednání ZM zúčastnili.

1) Složení slibu členů Zastupitelstva města Karviné
p. T. Hanzel - řekl, že v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích je povinností členů ZM na jeho prvním zasedání
složit k výkonu své funkce předepsaný slib, jehož řízením pověřil JUDr. Olgu Guziurovou, MPA, vedoucí Odboru
organizačního MMK.
JUDr. O. Guziurová, MPA - požádala zastupitele, aby po přečtení slibu přistupovali jednotlivě podle zasedacího
pořádku před předsednický stůl, pronesli slovo "slibuji" směrem k zastupitelstvu a potvrdili složení slibu svým
podpisem na připravené listině. Upozornila, že pokud člen zastupitelstva města odmítne složit slib nebo složí-li slib s
výhradou, mandát člena zastupitelstva města zaniká. Výhradou se rozumí také vyslovené jakékoliv jiné slovo než
„slibuji“. Požádala všechny přítomné, aby znění a průběh slibu, který odcitovala, vyslechli ve stoje:
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky ".
Proběhl akt slibu.
p. T. Hanzel - než bylo započato s projednáváním jednotlivých bodů programu, navrhl nejdříve projednat
procedurální otázky. Bylo navrženo, aby se o procedurálních otázkách hlasovalo veřejně prostřednictvím
hlasovacího zařízení. Zeptal se, jestli má někdo dotaz ke způsobu hlasování prostřednictvím hlasovacího zařízení
s tím, že případné dotazy odpoví nebo vysvětlí připravení zaměstnanci Centra informačních technologií Karviná,
příspěvkové organizace. Dále se zeptal, zda má někdo jiný návrh ke způsobu hlasování o procedurálních otázkách?
Protože tomu tak nebylo, nechal hlasovat o předloženém návrhu.

HLASOVÁNÍ : č. 1
38
PRO :
0
PROTI :
1
ZDRŽEL SE :
usnesení č.
Návrh byl schválen, o procedurálních otázkách bude hlasováno veřejně prostřednictvím hlasovacího
zařízení.
p. T. Hanzel - sdělil, že i když se bude hlasovat prostřednictvím hlasovacího zařízení, přesto pro případ jeho
poruchy určil pro sčítání hlasů tyto sčitatelky: paní Romanu Plecháčovou, Vladislavu Wiewiórkovou, Petru
Klapsiovou, Tamaru Hercigovou a Jitku Korzonkovou. Hlavní sčitatelkou určil Ing. Blanku Rychlou.
Z ustavujícího zasedání ZM byl v souladu s JŘ ZM pořízen zvukový záznam, se kterým bude následně nakládáno v
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracováním zápisu pověřil paní Janu Nekardovou.
2) Určení ověřovatelů zápisu
p. T. Hanzel - požádal zastupitele o podání dvou návrhů členů ZM, kteří provedou ověření zápisu z ustavujícího
zasedání ZM. Z pléna byly podány tyto návrhy: Ing. Petr Mikula a pan Radek Orszulik. O obou návrzích nechal
hlasovat najednou.
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HLASOVÁNÍ : č. 2
40
PRO :
0
PROTI :
0
ZDRŽEL SE :
usnesení č. 1
Návrh byl schválen. Ověřovateli zápisu byli schváleni Ing. Petr Mikula a pan Radek Orszulik.

3) Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Karviné
p. T. Hanzel - uvedl, že první dva body programu - Složení slibu členů ZM a určení ověrovatelů zápisu již byly
projednány. Dalšími body programu byly:
• Schválení Volebního řádu.
• Volba členů volební komise.
• Stanovení počtu členů Rady města Karviné.
• Určení a stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Karviné.
• Volba primátora města Karviné.
• Volba náměstků primátora města Karviné.
• Volba ostatních členů Rady města Karviné.
• Určení náměstka primátora pro zastupování primátora města.
• Zřízení výborů Zastupitelstva města Karviné.
• Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Karviné
• Termín zasedání Zastupitelstva města Karviné do konce roku 2014.
• Organizační záležitosti, různé.
Zeptal se, zda jsou k takto navrženému programu nějaké dotazy nebo připomínky? Protože tomu tak nebylo, nechal
další body programu ustavujícího zasedání ZM schválit.
HLASOVÁNÍ : č. 3
40
PRO :
0
PROTI :
0
ZDRŽEL SE :
Program ustavujícího zasedání ZM Karviné byl schválen.

usnesení č. 1

4) Schválení Volebního řádu
p. T. Hanzel - řekl, že členové zastupitelstva města obdrželi návrh Volebního řádu pro volbu primátora, náměstků
primátora a dalších členů Rady města Karviné pro volební období 2014 - 2018. Zeptal se, zda jsou k Volebnímu
řádu nějaké dotazy nebo připomínky? Protože tomu tak nebylo, nechal Volební řád schválit.

HLASOVÁNÍ : č. 4
39
PRO :
0
PROTI :
1
ZDRŽEL SE :
usnesení č. 2
Volební řád pro volbu primátora, náměstků primátora a dalších členů Rady města Karviné pro volební
období 2014 - 2018 byl schválen.

5) Volba členů volební komise
p. T. Hanzel - uvedl, že je potřeba zvolit volební komisi, která bude řídit volby primátora města, náměstků primátora
a ostatních členů Rady města Karviné. Požádal zástupce politických stran, aby podali návrhy na členy volební
komise, a to za každou politickou stranu jeden návrh. Konstatoval, že za volební stranu ČSSD byl navržen MUDr.
Radek Sušil, za volební stranu ANO 2011 pan Vladimír Kolek, za volební stranu KSČM pan Eduard Matykiewicz a
za volební stranu Koalice KDÚ-ČSL a Strany zelených Mgr. Andrzej Szyja. O předložených návrzích nechal
hlasovat najednou.

HLASOVÁNÍ : č. 5
40
PRO :
0
PROTI :
0
ZDRŽEL SE :
usnesení č. 1
Volební komise byla zvolena. Primátor požádal, aby si volební komise určila svého mluvčího.
Členy volební komise požádal, aby zaujali místo v první řadě po jeho pravici v sále a vzali si s sebou hlasovací
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zařízení.
Poradním orgánem volební komise určil tajemníka Magistrátu města Karviné PhDr. Romana Nogola, MPA, vedoucí
Odboru organizačního JUDr. Olgu Guziurovou, MPA a Mgr. Jana Godálovou, vedoucí oddělení právního a
kontrolního.

p. T. Hanzel - uvedl, že zastupitelé města obdrželi Volební řád pro volbu primátora, náměstků primátora a dalších
členů rady města s tím, že musí rozhodnout o způsobu hlasování. Bylo navrženo, aby volba primátora,
náměstků primátora a dalších členů rady města proběhla veřejným hlasováním prostřednictvím
hlasovacího zařízení a v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva. Zeptal se, zda má k tomuto návrhu někdo
nějaké dotazy nebo připomínky?
Diskuze:
Mgr. I. Hudzietzová - za klub ANO 2011 předložila protinávrh, aby volba primátora, náměstků primátora a
dalších členů rady města proběhla tajným hlasováním.
p. T. Hanzel - o protinávrhu nechal hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 6
16
PRO :
23
PROTI :
0
ZDRŽEL SE :
Návrh nebyl schválen.

usnesení č.

p. T. Hanzel - protože protinávrh nebyl schválen, nechal hlasovat o původním návrhu.

HLASOVÁNÍ : č. 7
26
PRO :
12
PROTI :
0
ZDRŽEL SE :
usnesení č.
Návrh byl schválen. Volba primátora, náměstků primátora a dalších členů rady města bude probíhat
veřejným hlasováním prostřednictvím hlasovacího zařízení.

6) Stanovení počtu členů Rady města Karviné
p. T. Hanzel - sdělil, že podle ustanovení § 99 odst. 3 zákona o obcích musí být počet členů rady města lichý a činit
nejméně 5 a nejvíce 11 členů. V souladu s tímto ustanovením bylo navrhováno, aby počet členů Rady města
Karviné byl stanoven na 11. Zeptal se, zda má někdo jiný návrh?
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože tomu tak nebylo, nechal hlasovat o předloženém návrhu.
HLASOVÁNÍ : č. 8
27
PRO :
12
PROTI :
0
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen. Počet členů rady města bylo stanoveno na 11.

usnesení č. 3

7) Určení a stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Karviné
p. T. Hanzel - řekl, že v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích zastupitelstvo města určí ty
funkce, pro které budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni z pracovního nebo obdobného poměru
ve volebním období 2014 - 2018, v souladu se Zákoníkem práce, v platném znění. Bylo navrhováno, aby
zastupitelstvo města určilo funkce, pro které budou členové ZM dlouhodobě uvolněni, a to primátor a
náměstci primátora. Zeptal se, zda jsou jiné návrhy z pléna?
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Diskuze:
p. T. Hanzel - protože tomu tak nebylo, nechal hlasovat o předloženém návrhu.

HLASOVÁNÍ : č. 9
38
PRO :
0
PROTI :
1
ZDRŽEL SE :
usnesení č. 4
Návrh byl schválen. Zastupitelstvo města určilo, že pro funkci primátora a pro funkci náměstka primátora
budou členové Zastupitelstva města Karviné uvolněni.

p. T. Hanzel - dále uvedl, že v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích zastupitelstvo města
stanoví počet dlouhodobě uvolněných členů ZM. Bylo navrhováno, aby zastupitelstvo města stanovilo počet
dlouhodobě uvolněných členů ZM na 5, tj. primátor a 4 náměstci primátora. Zeptal se, zda jsou jiné návrhy z
pléna?
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože tomu tak nebylo, nechal hlasovat o předloženém návrhu.

HLASOVÁNÍ : č. 10
33
PRO :
0
PROTI :
7
ZDRŽEL SE :
usnesení č. 4
Návrh byl schválen. Zastupitelstvo města stanovilo počet dlouhodobě uvolněných členů ZM na 5, tj.
primátor a 4 náměstci primátora.

8) Volba primátora města Karviné
p. T. Hanzel - před zahájením voleb připomněl, že k tomu, aby byla volba platná, je nutné, aby pro příslušný návrh
hlasovala nadpoloviční většina všech členů ZM, tj. 21 členů. Požádal zastupitele, aby podali volební komisi návrhy
kandidátů na funkci primátora města.
Z pléna byl podán návrh jeden návrh, a to pan Tomáš Hanzel.

Předsedající předal slovo volební komisi, která následně řídila volbu primátora.
MUDr. R. Sušil - mluvčí volební komise konstatoval, že na funkci primátora byl podán pouze jeden návrh, a
to - pan Tomáš Hanzel.
p. T. Hanzel - jako předsedající nechal o předloženém návrhu hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 11
25
PRO :
0
PROTI :
15
ZDRŽEL SE :
usnesení č. 5
Návrh byl schválen.
MUDr. R. Sušil - mluvčí volební komise konstatoval, že pan Tomáš Hanzel obdržel 25 hlasů, byl zvolen
primátorem města Karviné.

p. T. Hanzel - jako nově zvolený primátor poděkoval za znovu zvolení do funkce primátora města s tím, že se jedná
o jeho třetí volební období. Uvedl, že každá volba byla svým způsobem jinak specifická s tím, že byl rád, že dopadla
tak, jak dopadla i to, jak opoziční zastupitelé hlasovali. Důležité pro něj je hlavně to, že mohou pokračovat v
nastoleném trendu, aby byli schopni naplnit věci, které voličům slíbili. Jednoznačně je to vybudování Průmyslové
zóny Nad barborou, obchvat města a ubytovna Kosmos, kterou mají zájem přebudovat na bydlení pro seniory. Dále
budou usilovat o zachování stávajících pracovních míst a podporovat tvorbu nových s tím, že podpoří podnikání a
budou vytvářet podmínky pro život mladých rodin ve městě. V plánu mají i další investice vedoucí ke zlepšení života
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lidí v Karviné. Věřil, že vše společně zvládnou, přestože v zastupitelstvu je i opozice, se kterou chtějí komunikovat a
spolupracovat, kterou jim zároveň i nabídl.

9) Volba náměstků primátora města
p. T. Hanzel - uvedl, že celkový počet náměstků primátora byl stanoven na 4. To znamená, že jakmile budou zvoleni
nadpoloviční většinou hlasů 4 kandidáti, jejich volba končí. Požádal zastupitele, aby podali volební komisi návrhy
kandidátů na funkce náměstků primátora města.
Ing. L. Raszyk - za klub ČSSD předložil tyto návrhy: Ing. Jan Wolf, Ing. Lukáš Raszyk.
p. N. Antalová - za klub KŠČM předložila tyto návrhy: Ing. Miroslav Hajdušík, pan Karel Wiewiórka.
p. T. Hanzel - požádal volební komisi, aby vylosovala pořadí, v jakém se bude o jednotlivých návrzích na funkci
náměstků primátora města hlasovat.
MUDr. R. Sušil - mluvčí volební komise sdělil, že byly předloženy celkem 4 návrhy na náměstky primátora, o
kterých bude hlasováno v tomto pořadí: Ing. Miroslav Hajdušík, Ing. Lukáš Raszyk, Ing. Jan Wolf a pan Karel
Wiewiórka.
p. T. Hanzel - nechal hlasovat o kandidátovi, který byl vylosován jako první v pořadí, a to o Ing. Miroslavu
Hajdušíkovi.
HLASOVÁNÍ : č. 12
26
PRO :
0
PROTI :
14
ZDRŽEL SE :
usnesení č. 6
Návrh byl schválen.
MUDr. R. Sušil - mluvčí volební komise konstatoval, že Ing. Miroslav Hadušík obdržel 26 hlasů, byl zvolen
náměstkem primátora města Karviné.

p. T. Hanzel - nechal hlasovat o kandidátovi, který byl vylosován jako druhý v pořadí, a to o Ing. Lukáši
Raszykovi.

HLASOVÁNÍ : č. 13
25
PRO :
0
PROTI :
15
ZDRŽEL SE :
usnesení č. 6
Návrh byl schválen.
MUDr. R. Sušil - mluvčí volební komise konstatoval, že Ing. Lukáš Raszyk obdržel 25 hlasů, byl zvolen
náměstkem primátora města Karviné.

p. T. Hanzel - nechal hlasovat o kandidátovi, který byl vylosován jako třetí v pořadí, a to o Ing. Janu Wolfovi.

HLASOVÁNÍ : č. 14
24
PRO :
0
PROTI :
15
ZDRŽEL SE :
usnesení č. 6
Návrh byl schválen.
MUDr. R. Sušil - mluvčí volební komise konstatoval, že Ing. Jan Wolf obdržel 24 hlasů, byl zvolen
náměstkem primátora města Karviné.

p. T. Hanzel - nechal hlasovat o kandidátovi, který byl vylosován jako čtvrtý v pořadí, a to o panu Karlu
Wiewiórkovi.
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HLASOVÁNÍ : č. 15
24
PRO :
1
PROTI :
15
ZDRŽEL SE :
usnesení č. 6
Návrh byl schválen.
MUDr. R. Sušil - mluvčí volební komise konstatoval, že pan Karel Wiewiórka obdržel 24 hlasů, byl zvolen
náměstkem primátora města Karviné.
p. T. Hanzel - poblahopřál všem zvoleným náměstkům primátora města, popřál jim mnoho úspěchů v jejich práci a
požádál je, aby zaujali svá místa za předsednickým stolem a vzali s sebou hlasovací zařízení.

10) Volba dalších členů Rady města Karviné
p. T. Hanzel - řekl, že celkový počet členů rady města byl stanoven na 11. Jelikož zvolený primátor města a
náměstci primátora města jsou zároveň členy rady města, zbývá zvolit 6 ostatních členů. Připomněl, že jakmile bude
zvoleno nadpoloviční většinou hlasů 6 kandidátů, volba končí. Požádal zastupitele, aby podali volební komisi návrhy
kandidátů na členy Rady města Karviné.
Z pléna byly podány tyto návrhy na členy Rady města Karviné:
Mgr. I. Hudzietzová - pan Antonín Barák, MUDr. Martin Gebauer.
Ing. O. Brdíčko - Mgr. Andrzej Szyja.
p. N. Antalová - pan Radek Orszulik, paní Danuta Kwiczalová, paní Naděžda Antalová.
Ing. L. Raszyk - Mgr. Petr Bičej, Ing. Dalibor Závacký, paní Marcela Tomková.

p. T. Hanzel - požádal volební komisi, aby vylosovala pořadí, v jakém se bude o jednotlivých návrzích na funkci
členů Rady města Karviné hlasovat.
MUDr. R. Sušil - mluvčí volební komise sdělil, že bylo předloženo celkem 9 návrhů na ostatní členy Rady
města Karviné s tím, že o jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém budou postupně vylosováni.
Sdělil, že jako první byl vylosován MUDr. Martin Gebauer.
p. T. Hanzel - o kandidátovi MUDr. Martinu Gebauerovi, který byl vylosován jako první v pořadí, nechal hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 16
15
PRO :
12
PROTI :
13
ZDRŽEL SE :
Návrh nebyl schválen.

usnesení č.

MUDr. R. Sušil - mluvčí volební komise sdělil že jako druhý v pořadí byl vylosován pan Radek Orszulik.
p. T. Hanzel - nechal hlasovat o kandidátovi panu Radku Orszulikovi, který byl vylosován jako druhý v pořadí.
HLASOVÁNÍ : č. 17
27
PRO :
0
PROTI :
13
ZDRŽEL SE :
usnesení č. 7
Návrh byl schválen.
MUDr. R. Sušil - mluvčí volební komise konstatoval, že pan Radek Orszulik obdržel 27 hlasů, byl zvolen
členem Rady města Karviné.

MUDr. R. Sušil - mluvčí volební komise sdělil že jako třetí v pořadí byla vylosována paní Marcela Tomková.
p. T. Hanzel - nechal hlasovat o kandidátovi paní Marcele Tomkové, která byla vylosována jako třetí v pořadí.
HLASOVÁNÍ : č. 18
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

25
0
15
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MUDr. R. Sušil - mluvčí volební komise konstatoval, že paní Marcela Tomková obdržela 25 hlasů, byla
zvolena členkou Rady města Karviné.

MUDr. R. Sušil - mluvčí volební komise sdělil že jako čtvrtý v pořadí byl vylosován Mgr. Andrzej Szyja.
p. T. Hanzel - nechal hlasovat o kandidátovi Mgr. Andrzeji Szyjovi, který byl vylosován jako čtvrtý v pořadí.
HLASOVÁNÍ : č. 19
8
PRO :
5
PROTI :
27
ZDRŽEL SE :
Návrh nebyl schválen.

usnesení č.

MUDr. R. Sušil - mluvčí volební komise sdělil že jako pátá v pořadí byla vylosována paní Naděžda Antalová.
p. T. Hanzel - nechal hlasovat o kandidátovi paní Naděždě Antalové, která byla vylosována jako pátá v pořadí.
HLASOVÁNÍ : č. 20
25
PRO :
1
PROTI :
14
ZDRŽEL SE :
usnesení č. 7
Návrh byl schválen.
MUDr. R. Sušil - mluvčí volební komise konstatoval, že paní Naděžda Antalová obdržela 25 hlasů, byla
zvolena členkou Rady města Karviné.

MUDr. R. Sušil - mluvčí volební komise sdělil že jako šestý v pořadí byl vylosován Mgr. Petr Bičej.
p. T. Hanzel - nechal hlasovat o kandidátovi Mgr. Petru Bičejovi, který byl vylosován jako šestý v pořadí.

HLASOVÁNÍ : č. 21
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.
MUDr. R. Sušil - mluvčí
Rady města Karviné.

25
5
10

usnesení č. 7

volební komise konstatoval, že Mgr. Petr Bičej obdržel 25 hlasů, byl zvolen členem

MUDr. R. Sušil - mluvčí volební komise sdělil že jako sedmá v pořadí byla vylosována paní Danuta
Kwiczalová.
p. T. Hanzel - nechal hlasovat o kandidátovi paní Danutě Kwiczalové, která byla vylosována jako sedmá v pořadí.

HLASOVÁNÍ : č. 22
25
PRO :
1
PROTI :
14
ZDRŽEL SE :
usnesení č. 7
Návrh byl schválen.
MUDr. R. Sušil - mluvčí volební komise konstatoval, že paní Danuta Kwiczalová obdržela 25 hlasů, byla
zvolena členkou Rady města Karviné.

MUDr. R. Sušil - mluvčí volební komise sdělil že jako osmý v pořadí byl vylosován Ing. Dalibor Závacký.
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p. T. Hanzel - nechal hlasovat o kandidátovi Ing. Daliborovi Závackém, který byl vylosován jako osmý v pořadí.

HLASOVÁNÍ : č. 23
27
PRO :
0
PROTI :
13
ZDRŽEL SE :
usnesení č. 7
Návrh byl schválen.
MUDr. R. Sušil - mluvčí volební komise konstatoval, že Ing. Dalibor Závacký obdržel 27 hlasů, byl zvolen
členem Rady města Karviné.
p. T. Hanzel - řekl, že Zastupitelstvo města Karviné zvolilo ostatní členy Rady města Karviné. Poblahopřál všem k
jejich zvolení a požádal je, aby zaujali místo za předsednickým stolem a vzali s sebou hlasovací zařízení.
Tím byla ukončiena volba primátora, náměstků primátora a členů Rady města Karviné. Volební komisi poděkoval za
spolupráci při volbě orgánů města a požádal je o ukončení činnosti s tím, aby její členové zaujali svá původní místa.

11) Určení náměstka primátora pro zastupování primátora města
p. T. Hanzel - sdělil, že v souladu s ustanovením § 104 zákona o obcích je třeba určit náměstka primátora pro
zastupování primátora města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci. Bylo
navrženo, aby se jím stal náměstek primátora Ing. Jan Wolf. Zeptal se, zda má někdo jiný návrh?
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože tomu tak nebylo, nechal o předloženém návrhu hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 24
27
PRO :
0
PROTI :
13
ZDRŽEL SE :
usnesení č. 8
Návrh byl schválen. Náměstkem primátora města pro zastupování primátora města v době jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci, byl určen Ing. Jan Wolf.

12) Zřízení výborů Zastupitelstva města Karviné
p. T. Hanzel - řekl, že zastupitelstvo města zřizuje dle ustanovení § 117 odst. 2 zákona o obcích výbor finanční a
kontrolní. V předchozím volebním období byl zřízen také výbor pro národnostní menšiny, a to vzhledem k tomu, že v
obci žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české. Postupně
nechal hlasovat o zřízení výborů ZM, a to: finančního, kontrolního a pro národnostní menšiny.
Nejdříve o zřízení výboru finančního.

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

40
0
0

usnesení č. 9

p. T. Hanzel - nechal hlasovat o zřízení výboru kontrolního.

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

40
0
0
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p. T. Hanzel - nechal hlasovat o zřízení výboru pro národnostní menšiny.

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

40
0
0

usnesení č. 9

p. T. Hanzel - požádal předsedy politických klubů, aby do konce měsíce listopadu předložili na kancelář primátora
návrhy na personální obsazení jednotlivých výborů ZM a také komisí RM tak, aby mohly být personálně obsazeny
do konce roku 2014.

13) Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům členům Zastupitelstva města Karviné
p. T. Hanzel - uvedl, že Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
neuvolněným členům Zastupitelstva města Karviné - členům rady města a členům zastupitelstva města měsíční
odměny. Bylo navrženo stanovit tyto odměny ve stejné výši, jako byla poskytována v předchozím volebním
období, tj. ve výši Kč. 4.900,-- členům rady města a ve výši Kč 1.200,-- členům zastupitelstva města s
účinností od 04.11.2014 . Zeptal, zda má někdo jiný návrh?
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože tomu tak nebylo, nechal o předloženém návrhu hlasovat.

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

40

usnesení č. 10

14) Termín konání Zastupitelstva města Karviné do konce roku 2014
p. T. Hanzel - podal informaci o tom, že první pracovní zasedání Zastupitelstva města Karviné se bude konat
dne 16. prosince 2014 od 08.00 hodin ve velkém sále OPF Slezské univerzity. O předloženém návrhu nechal
hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 29
40
PRO :
0
PROTI :
0
ZDRŽEL SE :
usnesení č. 11
Návrh byl schválen. 2. zasedání ZM Karviné se bude konat 16.12.2014.
p. T. Hanzel - dodal, že hlavními body programu 2. zasedání ZM mimo jiné bude:
• Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva města Karviné pro volební období 2014 - 2018 s tím, že Jednací řád ZM
obdrželi všichni členové ZM u prezence k prostudování a připomínkování tak, aby mohl být schválen na zasedání
ZM v prosinci 2014. Požádal členy ZM, aby předali případné připomínky do 20.11.2014 na oddělení Kanceláře
primátora.
• Schválení termínů konání schůzí RM a zasedání ZM na rok 2015.
• Svěření úkolů uvolněným členům ZM Karviné.
• Schválení rozpočtu města Karviné na rok 2015.

15) Organizační záležitosti, různé
p. T. Hanzel - požádal nově zvolené členy Rady města Karviné, aby po ukončení ustavujícího zasedání
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zastupitelstva města zůstali v sále, kde budou seznámeni s programem 1. schůze RM a s termíny schůzí rady
města do konce roku 2014. První schůze RM proběhne ihned po ukončení ustavujícího zasedání ZM, na které
budou schváleni mimo jiné také oddávající.
Dále předal slovo vedoucí Odboru organizačního JUDr. Guziurové, MPA, za účelem podání doplňujících informací k
materiálům, které byly členům ZM dnes předány a také k některým dalším organizačním záležitostem.

JUDr. O. Guziurová, MPA - sdělila, že členům ZM byly u prezence předány tyto materiály:
• Zákon o obcích.
• Jednací řád Zastupitelstva města Karviné.
• Přehled usnesení ZM a RM, která přechází k plnění do nového volebního období 2014 – 2018.
Dále:
• Telefonní spojení na Odbor organizační MMK.
• Dopis se žádostí o vyfotografování na průkaz člena ZM a zhotovení tabla členů ZM, a to v termínu od 04. 12.11.2014.
• K vyplnění „Evidenční list člena ZM“ a jeho následné předání zaměstnankyním oddělení KP p. Nekardové, Ing.
Rychle, kteří dosud tak neučinili.
Novým členům ZM sdělila, že materiály na zastupitelstvo města jsou expedovány vždy v pátek, tj. 10 dnů před jeho
konáním a na schůzi rady města vždy ve čtvrtek, tj. 6 dnů předem elektronicky těmito způsoby:
- na nosiči CD-ROM uložením do jmenovitě označených schránek členů RM a ZM umístěných v přízemí budovy
radnice (č. p. 72/1, ul. Fryštátská) – pokud o to výslovně požádají,
- zveřejněním materiálů na úložišti určeném k automatizovanému stažení dokumentů pomocí programu
„OwnCloud“, který budou mít zastupitelé nainstalovaný ve svých noteboocích.
Klíče od schránek si členové rady města mohou vyzvednout na oddělení KP u p. Nekardové (budova Radnice, 1.
patro, č. dv. 40) při expedici prvních materiálů na RM a ostatní zastupitelé města při expedici prvních materiálů na
ZM. První materiály na ZM dne 16.12.2014 budou expedovány všem členům ZM a RM elektronicky na CD-ROM.
Všem zastupitelům sdělila, že po ukončení ustavujícího zasedání ZM si vyzvednou notebooky na základě
předávacího protokolu od zaměstnanců Centra informačních technologií Karviná, příspěvkové organizace.

p. T. Hanzel - poděkoval JUDr. Guziurové, MPA, vedoucí Odboru organizačního za podané informace.

p. T. Hanzel - zeptal se, zda má někdo nějaké dotazy k podaným informacím nebo zda chce někdo ještě vystoupit v
rámci bodů různé.
Ing. O. Brdíčko - za klub požádal o předložení návrhu rozpočtu města na rok 2015 v dostatečném předstihu, aby
bylo možno se seznámit s materiálem, případně předložit návrhy nebo připomínky.
p. T. Hanzel - sdělil, že materiál bude distribuován k prostudování v předstihu.
p. J. Dráb - občan města - v souvislosti s informováním veřejnosti o průběhu zasedání zastupitelstva města
požádal o předkládání projednávaných materiálů v předstihu na stránkách města, dále požádal o pořizování
videozáznamu ze zasedání ZM městem a také o vysílání průběhu jednání ZM na internetu. Zároveň požádal, aby
město přehodnotilo svůj názor a zasedání ZM se konala v odpoledních hodinách.
p. T. Hanzel - řekl, že se nad uvedeným návrhem, konat zasedání ZM v odpoledních hodinách, vedení města
zamyslí. I přesto se domníval, že se účast na zastupitelstvech konaných v odpoledních hodinách nebude ze strany
občanů nijak lišit od těch, která jsou v současné době v dopoledních hodinách. Jako příklad uvedl města, kde se
zasedání v odpoledních hodinách konají a účast občanů na jednáních vyšší není. Dále sdělil, že materiály, které
jsou projednávány na zasedáních ZM, jsou již od dubna 2014 předem zveřejňovány společně s programem na
webových stránkách města. Dodal, že nemají v úmyslu nic zakrývat, s veřejností mají zájem komunikovat.
p. V. Chocholoušová - občanka města - vyjádřila se k problému cestování v MHD, neboť se jí stal v autobuse
úraz, který nebyl dosud dořešen (není možné zjistit pachatele). Vzhledem k tomu, že se město finančně podílí na
zakoupení autobusů MHD (obnově vozového parku MHD), přednesla požadavek na jeho postupnou obměnu s tím,
aby staré autobusy (pro starší občany nepraktické) byly nahrazovány nízkopodlažními, a to ve vztahu ke starším a
tělesně postiženým občanům města.
Nově zvolenému zastupitelstvu města popřála dobrou mysl při rozhodování záležitosti pro občany města a mysleli
při tom na to, že je tito občané volili.
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p. M. Siudová - občanka města - vystoupila s připomínkami týkajícími se průběhu organizace volební kampaně,
upozornila na nerovné podmínky jednotlivých volebních stran nebo hnutí před komunálními volbami. Požádala o
odpověď, proč jejich hnutí (Karviňáci s Adámkem) nemohlo pořádat v klubech důchodců besedy, když pan primátor
v klubech důchodců besedoval. Zeptala se ho, proč tam byl v jednom týdnu tak často a za celé volební období se
tam skoro vůbec neukázal. Proč jim byl předložen ceník za úhradu prostor a pan primátor při besedách v klubech
důchodců nic hradit nemusel. Byla přesdvědčena, že před volbami agitoval za stranu ČSSD. Zepatala se ho, kde
byl, když se řešila problematika vypáčených dveří v DPS a pod. Zajímalo jí, proč nebyla funkce vrátného zřízena v
DPS dříve, ale až těsně před volbami. Zeptala se také na pořádání dalších akcí, např. koncert Evy a Vaška, a to z
jakých peněz se akce hradila, když tam měla ČSSD svou agitaci. Rovněž v KD Družba se konal dětský karneval,
kde byly předávány propagační materiály ČSSD s tím, že po této akci byly předvolební akce nebo besedy v
objektech města zakázány. Připomínky, o kterých hovořila, předala písemně na zasedání ZM vedoucí Odboru
majetkového MMK s tím, že požádala o písemné odpovědi na dotazy (1 - 7) uvedené v tomto dopise, neboť občané
města mají právo vědět, jak město hospodaří s veřejnými finančními prostředky. Dopis byl písemně doložen k
zápisu.
Dále poukázala na chybu v kandidádtní listině ČSSD u kandidáta Bc. Pawlici, u kterého bylo nesprávně uvedeno
jméno, a to místo Miloslav bylo chybně uvedeno Miroslav. Měla za to, že byl zvolen zcela jiný zastupitel.
p. T. Hanzel - k chybně uvedenému jménu na kandidátní listině u kandidáta Bc. Pawlici uvedl, že tisková chyba byla
dva dny před volbami opravena s tím, že ve volebních místnostech byli voliči o této chybě infnormováni.
p. M. Siudová - této opravy si nevšimla s tím, že po volbách bylo opět v tisku uvedeno u Bc. Pawlici jméno Miroslav
místo Miloslav.
p. T. Hanzel - dále sdělil, že na besedy do klubů důchodců chodil z pozice funkce primátora, neagitoval za stranu
ČSSD. Řekl, pouze, že by byl rád, kdyby šli lidé k volbám, ať každý volí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí s
tím, že by se rád s nimi sešel opět v přístím volebním období. Problematiku v domech s pečovatelskou službou řešil
náměstek primátora Ing. Závacký a Mgr. Bičej.
K agitaci před MěDK Karviná, o které hovořila paní Siudová, uvedl, že strana ČSSD agitovala pouze před budovou,
kde měli schválený zábor veřejného prostranství s stím, že na volební kampaň strana ČSSD vynaložila dost velké
finanční prostředky.
Ing. H. Bogoczová, MPA - reagovala na vystoupení paní Siudové s tím, že jí vysvětlila, že majetek města se
nepronajímá na besedy a předvolební mítinky. Pokud jsou prostory města pronajímány, tak v souladu se
„Zásadami“, prostory jsou zpoplatněny dle schváleného ceníku.
Mgr. P. Bičej - k vystoupení paní Siudové řekl, že si plete kompetence primátora, kdy z této pozice vystupoval v
klubech důchodců. Ne tedy za stranu ČSSD, ale jako primátor města. K bezpečnostním opatřením, která byla
provedena v DPS č.p. 814, uvedl, že byla prováděna postupně. Nejdříve byl namontován přístupový systém
prostřednictívm čipů. Když bylo zjištěno, že tento systém zcela dobře nefunguje, bylo přistoupeno k tzv. fyzické
ostraze, a to zřízení funkce vrátného. Dodal, že věci se musí řešit věcně, systématicky a kontruktivně.
Ing. O. Brdíčko - za klub včelařů vznesl dotaz, zda by mohli požádat o celoroční pronájem klubovny tzv. Moštárny
na ulici Polská v Karviné-Ráji.
p. T. Hanzel - řekl, že záležitost bude prověřena a na dotaz bude písemně odpovězeno.
p. D. Bobková Regelová - občanka města - popřála novému zastupitelstvu města, aby se jim dařilo v celém
volebním období, aby jejich práce měla stále vzestupnou tendenci. Aby problematika zaměstnanosti ve městě byla
propojena také se vzděláním, neboť to spolu úzce souvisí. Měla za to, že stále více mladých lidí se začíná zajímat o
veřejný život ve městě. Proto, aby mohli nejen oni, ale i ostatní, kteří se nemohou uvolňovat ze zaměstnání v
dopoledních hodinách, navštěvovat zasedání ZM, předložila návrh, aby se zasedání ZM od nového volebního
období konala v odpoledních hodinách s tím, že pokud by se tento záměr neosvědčil, byla by opět konána jak
obvykle v ranních hodinách.
K vystoupení paní Siudové uvedla, že problémů, které chtějí občané města řešit, je určitě více s tím, že ustavující
zasedání ZM je slavnostnější a problematické záležitosti budou spíš projednávány na pracovním zasedání ZM v
prosinci. Dodala, že město má na svých webových stránkách zveřejněna pravidla nebo postupy, kde a jak mají
občané své požadavky nebo záležitosti vyřizovat. Ne vždy si však také úředníci uvědomují, že je třeba řád a
pracovní dobu dodržovat.
p. R. Tomala - občan města - opětovně podal návrh na udělení ocenění „Čestné občanství města Karviné“ paní
Evě Šeinerové, sbormistryni Sborového studia Permoník za její dlouholetou činnost v této oblasti a reprezentaci
města ve světě. Návrh předložil již jednou na konci předchozího volebního obodbí s tím, že mu bylo písemně
odpovězeno, že záležitostí se již bude zabývat nové zastupiteltvo města.
Závěrem poděkoval bývalému vedení za práci, kterou pro město vykonali, protože je to ve městě vidět. Vždy když
předložil nějaký dotaz nebo námět, bylo mu písemně odpovězeno do 30 dnů. Nově zvolenému zastupitelstvu popřál,
aby se mu v jeho práci dařilo.
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16) Závěr
p. T. Hanzel - protože byly projednány všechny body programu a nikdo se již v rámci bodu různé nepřihlásil do
diskuze, ukončil ustavující zasedání Zastupitelstva města Karviné s tím, že na prvním pracovním jednání se
zastupitelstvo sejde dne 16.12.2014.

Tomáš Hanzel, v. r.
........................................
Tomáš Hanzel
primátor
Ověřovaté zápisu:
Petr Mikula, v. r.
.........................................
Ing. Petr Mikula
Radek Orszulik, v. r.
.........................................
Radek Orszulik

Zapsala: Jana Nekardová, zaměstnankyně Odboru organizačního, KP
Karviná dne 07.11.2014
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