STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.03.2015
Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

73

Procedurální záležitosti

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

schválilo
ověřovatele zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.03.2015, a to: pana Vladimíra
Kolka a pana Ivana Fodora.

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

schválilo
program 4. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.03.2015.

74

Zdravotnictví ve městě Karviná

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

vzalo na vědomí
zprávu Ing. Petra Kovaříka, ředitele Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj a MUDr. Tomáše Canibala, ředitele
Karvinské hornické nemocnice, a.s. o zdravotnictví ve městě Karviná.

75

Vyhodnocení Programu prevence kriminality statutárního města Karviná za rok 2014

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

schválilo
zprávu „Vyhodnocení Programu prevence kriminality statutárního města Karviná za rok 2014“ dle přílohy č. 1 k
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důvodové zprávě.

76

Návrh zástupce statutárního města Karviné ve Svazu měst a obcí České republiky a do jeho
orgánů pro volební období 2014 - 2018

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,

rozhodlo
odvolat zástupce statutárního města Karviné pana Tomáše Hanzla, primátora města Karviné, ze Svazu měst a obcí
České republiky, s účinností od 19.03.2015.

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,

rozhodlo
delegovat Ing. Lukáše Raszyka, náměstka primátora města Karviné, jako zástupce statutárního města Karviné do
Svazu měst a obcí České republiky a do jeho orgánů pro volební období 2014 - 2018, s účinností od 19.03.2015.

77

Návrh na delegování zástupce statutárního města Karviné na valné hromady akciové
společnosti Depos Horní Suchá, pro volební období 2014 - 2018

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,

delegovalo
Ing. Lukáše Raszyka, náměstka primátora města Karviné, jako zástupce statutárního města Karviné pro volební
období 2014 - 2018 na valné hromady akciové společnosti Depos Horní Suchá.
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78

Zástupce statutárního města Karviné ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a
Slezska pro volební období 2014 - 2018

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

delegovalo
pana Karla Wiewiórku, náměstka primátora města Karviné, jako zástupce statutárního města Karviné, do Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska pro volební období 2014 - 2018.

79

Změna zásad k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva
města Karviné

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodlo
vydat Zásady, kterými se mění Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům
Zastupitelstva města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

80

Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Karviné panu
Antonínu Barákovi a panu Dušanu Dúškovi

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,

stanovilo
s účinností od 11.03.2015 neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Karviné, členovi komise Rady města
Karviné panu Antonínu Barákovi měsíční odměnu ve výši Kč 1.600,-- (slovy: Jedentisícšestset korun českých) a
neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Karviné panu Dušanu Dúškovi měsíční odměnu ve výši Kč 1.200,-(slovy: Jedentisícdvěstě korun českých).

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

3

81

Plány práce výborů Zastupitelstva města Karviné na rok 2015

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodlo
schválit plány práce výborů Zastupitelstva města Karviné na rok 2015.

82

Rezignace přísedících Okresního soudu v Karviné paní Margity Bialkové a paní Ireny
Okraczkové

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 98 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudů a o změně některých dalších zákonů,

vzalo na vědomí
rezignace přísedících Okresního soudu v Karviné paní Margity Bialkové a paní Ireny Okraczkové.

83

OZV o provedení speciální ochranné deratizace

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,

rozhodlo
vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné
dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

84

Dohoda o splátkách dluhu s Veronikou Zarzyckou

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

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

4

rozhodlo
neuzavřít s Veronikou Zarzyckou dohodu o splátkách dluhu a uznání dluhu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, na
základě níž bude jmenovaná splácet statutárnímu městu Karviná dluh z titulu náhrady škody dle rozsudku
Okresního soudu v Karviné č.j. 3 T 117/2014 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 5 To
351/2014 ze dne 31.10.2014 ve výši Kč 587.335,-- (slovy: Pětsetosmdesátsedmtisíctřistatřicetpět korun českých) a
zákonné úroky z prodlení v měsíčních splátkách ve výši Kč 2.600,-- (slovy: Dvatisícešestset korun českých) a
úroky z prodlení.

85

Návrh na ustanovení pracovní skupiny pro udělení Čestného občanství statutárního města
Karviné plk. v.v. Josefu Ščerbovi, in memoriam, u příležitosti 70. výročí osvobození města
Karviné

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů,

schválilo
ustanovení pracovní skupiny k posouzení návrhu na udělení Čestného občanství statutárního města Karviné plk.
v.v. Josefu Śčerbovi, in memoriam, ve složení:
Karel Wiewiórka, náměstek primátora,
Mgr. Petr Bičej, člen Rady města Karviné,
paní Zdislava Martinková, předsedkyně Českého svazu bojovníku za svobodu, základní organizace Karviná.

86

Záměr realizovat projekt Revitalizace zámku Fryštát v Karviné v rámci IPRM ROP
Moravskoslezsko

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

si vyhradilo
rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu „Revitalizace zámku
Fryštát v Karviné“, předkládaného do ROP Moravskoslezsko, prioritní osa 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.1
Rozvojové póly regionu, Kontinuální výzva k předkládání náhradních projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje
měst.

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodlo
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předložit žádost o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace zámku Fryštát v Karviné“ do ROP Moravskoslezsko,
prioritní osa 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu, Kontinuální výzva pro předkládání
náhradních projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst.

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

schválilo
spolufinancování projektu „Revitalizace zámku Fryštát v Karviné“ z rozpočtu statutárního města Karviné v
minimální výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu.

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

schválilo
předfinancování projektu „Revitalizace zámku Fryštát v Karviné“ z rozpočtu statutárního města Karviné maximálně
ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

87

Integrovaný plán rozvoje města pro Regionální operační program - zpráva za rok 2014

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,

schválilo
roční monitorovací zprávu Integrovaného plánu rozvoje města Karviná za rok 2014 dle přílohy č. 1 k tomuto
usnesení.

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,

schválilo
změnový formulář č. 14 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení.
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88

Zadání změny č. 14 Územního plánu obce Karviná

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,

schválilo
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. 14 Územního plánu obce Karviná, které je přílohou č. 1 k
tomuto usnesení.

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisú,

vzalo na vědomí
vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a vyjádření právnických osob, uplatněných v rámci projednávání návrhu
zadání změny č. 14 Územního plánu obce Karviná, které je přílohou č. 1 k důvodové zprávě.

89

Informativní zpráva ke stavbě Atletický ovál Karviná

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

vzalo na vědomí
informativní zprávu ke stavbě Atletický ovál Karviná.

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodlo
neprodloužit lhůtu na projednání výkupů nemovitostí potřebných pro realizaci výstavby šestidráhového atletického
oválu v Karviné-Novém Městě do 30.04.2015.
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Informativní zpráva o změnách svěřeného nemovitého majetku evidovaného na účtech 021
- stavby a 031 - pozemky u příspěvkových organizací zřízených statuárním městem Karviná
za rok 2014

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

vzalo na vědomí
informativní zprávu týkající se změn svěřeného nemovitného majetku evidovaného na účtech 021 - stavby a 031 pozemky za rok 2014 u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná uvedených v příloze č. 1
k tomuto usnesení.

91

Bytové družstvo Karviná - stanovy

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

vzalo na vědomí
úplné znění stanov Bytového družstva Karviná, IČ 26789418, se sídlem Fryštátská 2059/55, Karviná-Fryštát,
schválené členskou schůzí dne 20.11.2014 a založené ve Sbírce listin Krajského soudu v Ostravě (č.listiny Dr
1626/SL18/KSOS) dne 09.12.2014.

92

Projednání inflace za rok 2014

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodlo
nezvýšit nájemné u pozemků a prostorů sloužících podnikání o průměrnou roční míru inflace v roce 2014, která
činí 0,4 %, z příčin uvedených v důvodové zprávě.
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Dražby jednotek

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví
statutárního města Karviné,
Úkol:
Určeno:
Termín:

4/2015/ZM
vedoucí OM
2015-06-30

rozhodlo
převést formou dražby jednotku č. 11 v domě č. p. 1629, ulice Závodní, Karviná-Nové Město, včetně alikvotního
podílu ve výši 5785/86686 na společných částech domu č. p. 1626 a pozemcích parc. č. 3297/2, parc. č. 3503/5 a
parc. č. 3503/11, vše katastrální území Karviná-město, obec Karviná, za vyvolávací cenu 50 % ceny odhadní.

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví
statutárního města Karviné,
Úkol:
Určeno:
Termín:

5/2015/ZM
vedoucí OM
2015-06-30

rozhodlo
převést formou dražby jednotku č. 10 v domě č. p. 2184, ulice Čajkovského, Karviná-Mizerov, včetně alikvotní části
podílu ve výši 5225/70936 na společných částech domu č. p. 2184 a pozemcích parc. č. 1624/146 a parc. č.
4334/1, vše katastrální území Karviná-město, obec Karviná, za vyvolávací cenu 50 % ceny odhadní.

94

Nabytí pozemků - Eduard Samlik

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodlo
nenabýt od pana Eduarda Samlika do vlastnictví statutárního města Karviné pozemky p. č. 2357/1, 2355, 2356 a
část pozemku p. č. 2341/1 o výměře cca 900 m2, všechny včetně součástí a příslušenství v katastrálním území
Karviná-město vyznačené v příloze č. 1 k tomuto usnesení, ani části uvedených pozemků o celkové výměře cca
2000 m 2, jež slouží jako zpevněná plocha komunikace - ulice Dlouhá v Karviné-Hranicích, jak je vyznačeno v
příloze č. 2 k tomuto usnesení.
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Nabytí pozemků Moravskoslezský kraj

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodlo
nabýt do vlastnictví statutárního města Karviné formou daru od Moravskoslezského kraje, IČ 70890692, se sídlem
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 2771/117 a Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové
organizace, IČ 000957111, se sidlem Úprkova 795/1, Přívoz 702 00 Ostrava, které přísluší se svěřeným majetkem
kraje hospodařit, části pozemku p. č. 3309 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, nově označené v
geometrických plánech č. 5079-60/2013 a č. 5132-90/2013, které tvoří přílohy č. 1 a č. 2 k tomuto usnesení, jako
pozemky p. č. 3309/3 o výměře 31 m2, p. č. 3309/4 o výměře 27 m 2 a p. č. 3309/5 o výměře 24 m 2, vše v
katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, včetně součástí a příslušenství.

96

Převod pozemku - Ing. Lumír Królikowski

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodlo
převést do vlastnictví Ing. Lumíra Królikowskeho pozemek p. č. 4354 o výměře 1 m2, zastavěná plocha a nádvoří v
k. ú. Karviná-město, obec Karviná, v souvislosti s již postavenou garáží za kupní cenu Kč 500,--/m2, tj. za celkovou
kupní cenu Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých).

97

Převod pozemku - Milan Mieres

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodlo
převést do vlastnictví Milana Mierese pozemek p. č. 4352 o výměře 1 m 2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Karviná-město, obec Karviná, v souvislosti s již postavenou garáží za kupní cenu Kč 500,--/m2, tj. za celkovou
kupní cenu Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých).
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Převod pozemku p. č. 547/1, k. ú. Ráj - manželé Hanzlíkovi

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodlo
převést z vlastnictví statutárního města Karviná do společného jmění manželů Emila Hanzlíka a Marie Hanzlíkové
pozemek p. č. 547/1 o výměře 504 m 2 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, jako stávající zahradu, za kupní
cenu stanovenou znaleckým posudkem o obvyklé ceně nemovité věci ve výši Kč 260,-- (slovy: Dvěstěšedesát
korun českých) za 1 m2 převáděného pozemku, tj. za plochu o výměře 504 m 2 pozemku bez součástí a
příslušenství celkem ve výši Kč 131.040,-- (slovy: Jednostotřicetjedentisícčtyřicet korun českých).

Ing. Jan Wolf, v. r.
..................................
Ing. Jan Wolf
náměstek primátora
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Příloha ZM
č. 1 č.79
k usnesení
Příloha č. 1 k usnesení

STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

Zásady
kterými se mění Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům
Zastupitelstva města Karviné
Schváleno:

19.03.2015

Účinnost:

20.03.2015

Zpracovatel:

Odbor organizační

Zastupitelstvo města Karviné vydalo dne 19. 3. 2015 tyto Zásady, kterými se mění Zásady
k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné schválené
dne 4. 12. 2012 ve znění pozdějších změn takto:
Článek 1

1.1

V článku 7, se text bodu 7.9.1 vypouští a nahrazuje textem:
7.9.1 stravné se na základě a v mezích zákoníku práce stanovuje takto:
a) 69,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 104,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
c) 163,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Článek 2
Závěrečná ustanovení
2.1

Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem města Karviné dne 19. 3. 2015, usnesením č. …. a
nabývají účinnosti dne 20. 3. 2015.

Tomáš Hanzel v. r.
primátor

Ing. Jan Wolf v. r.
náměstek primátora

Statutární město Karviná
Zásady ● kterými se mění Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města
Karviné
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Příloha
1 k usnesení
Příloha č. 1 k usnesení
ZM č.č.83

STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

Obecně závazná vyhláška
č. x/2015 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné
Schváleno:

19. 03. 2015

Účinnost:

03. 04. 2015

Zpracovatel:

Odbor organizační

Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání dne 19. 3. 2015 vydalo v souladu s § 10 písm. d) a §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
k uplatnění ustanovení § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1

1

Tato vyhláška upravuje termín a podmínky provádění speciální ochranné deratizace na území
města Karviné (dále jen území města).
Článek 2
Provádění deratizace

2.1

Na základě zvýšeného výskytu potkana obecného (Rattus norvegicus) se k ochraně zdraví před
vznikem a šířením infekčních onemocnění nařizuje na území města provedení speciální
ochranné deratizace.

2.2

Speciální ochranná deratizace bude provedena na území města dvakrát v průběhu roku 2015, a
to v době od 03. 04. do 30. 04. a od 01. 09. do 30. 09.

2.3

Speciální ochrannou deratizaci zajistí a provedou osoby stanovené zvláštním právním
2
předpisem.
Článek 3
Kontrola

3.1

Kontrolou dodržování povinností uvedených v této vyhlášce jsou pověřeni zaměstnanci Odboru
majetkového Magistrátu města Karviné a strážníci Městské policie Karviná.

1

§ 55 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2
§ 57odst. 2 a § 58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek 4
Sankce
4.1

Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.

3

Článek 5
Účinnost
5.1

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 03. 04. 2015 a pozbývá platnosti dnem 31. 12. 2015.

Tomáš Hanzel v. r.
primátor

Ing. Jan Wolf v. r.
náměstek primátora

3

§ 58 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, §46
odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1 k usnesení ZM č.84

Příloha č. 1 k usnesení

DOHODA O PLNĚNÍ DLUHU VE SPLÁTKÁCH

statutární město Karviná
se sídlem:
ul. Fryštátská 72/1,
733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno:
Tomášem Hanzlem, primátorem města
IČ:
00297534
DIČ:
CZ00297534
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s., pobočka Karviná
číslo účtu:
19-1721542349/0800
(dále jen věřitel)
a
Veronika Zarzycká
bytem:
narozena:
(dále jen dlužník)
uzavírají tuto dohodu o plnění dluhu ve splátkách s následujícím zněním:
I.
Dlužník je na základě rozsudku Okresního soudu v Karviné sp.zn.: 3 T 117/2014 ve spojení
s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě sp.zn.: 5 To 351/2014 povinen věřiteli nahradit škodu ve výši
587.335 Kč. K dnešnímu dni bylo na náhradu škody dlužníkem uhrazeno 80.611,11 Kč. Nadále tak
dlužníkovi zůstává dluh vůči věřiteli ve výši 506.723,89 Kč.
Dlužník se touto dohodou s ohledem na § 1973 občanského zákoníku zavazuje, že bude věřiteli platit
ve splátkách i úroky z prodlení z dlužné částky ode dne splatnosti dluhu, tj. od 31.10.2014.
II.
Dlužník tímto svůj dluh specifikovaný v bodě I. této dohody uznává, ve smyslu § 2053 občanského
zákoníku, co do důvodu i výše.
III.

Dlužník se zavazuje, že svůj peněžitý závazek specifikovaný v odst. I. této dohody vůči věřiteli bude
plnit formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 2600,- Kč, vždy nejpozději k 20. dni každého
měsíce běžného kalendářního roku, počínaje měsícem duben roku 2015 až do zaplacení, a to pod
ztrátou výhody splátek v případě nesplnění některé splátky dle § 1931 občanského zákoníku.
Dohodnuté splátky bude dlužník zasílat na účet věřitele, který je veden u České spořitelny, a.s.,
pobočka Karviná, č.ú.: 19-1721542349/0800, VS: 8120000003 nebo splácet v hotovosti na pokladně
Magistrátu města Karviné na adrese: Karola Śliwky 618, 733 24 Karviná-Fryštát.
Věřitel s výše uvedeným způsobem uhrazení pohledávky souhlasí.
Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
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O uzavření této dohody rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání konaném dne
19.3.2015, č. usnesení: ……………….
IV.
Tato dohoda byla vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží
dlužník a dva věřitel.
Účastníci této dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem řádně přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně.
V.
Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, přičemž rozhodné je
datum pozdějšího podpisu.

V Karviné dne........................
za věřitele

V Karviné dne .............

................................................
Tomáš Hanzel, primátor města

................................................
Veronika Zarzycká
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Příloha č. 1 k usnesení ZM č.87
Příloha č. 1 k usnesení

Roční zpráva o postupu realizace IPRM
za rok 2014
Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP MS.
1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ
Údaje o IPRM
Název IPRM:

Integrovaný plán rozvoje města Karviná

Celková výše alokace dle Smlouvy 15 287 728 EUR, kurz 25,- Kč / EUR =
v EUR:
382 193 200 Kč
Datum zahájení realizace IPRM:

02/2008

Datum ukončení realizace IPRM:

12/2015

Roční zpráva o postupu realizace IPRM
Pořadové číslo zprávy:

6

Monitorované období:

Začátek

01/01/2014

Konec

31/12/2014

Datum předložení zprávy:
2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY
Nositel IPRM
IČ

00297534

Název:

Statutární město Karviná

Adresa:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

Statutární zástupce:

Tomáš Hanzel, primátor

(jméno a příjmení, funkce)
Kontaktní osoba (manažer IPRM):
Jméno a příjmení, funkce:

Ing. Lenka Hanusková, manažer IPRM

Telefonní číslo/mobil/Fax:

596 387 435

E-mail:

Lenka.hanuskova@karvina.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY
3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ
(Stručný popis podstatných kroků IPRM realizovaných v rámci sledovaného období – např.
předložené projekty, zahájené a ukončené projekty apod.)
U jednotlivých níže uvedených projektů, které byly během roku 2014 v přípravě, realizaci či
probíhalo jejich ukončení, je uvedeno stručně shrnutí realizovaných aktivit.
 Městský fotbalový stadion – v souvislosti s projektem byla ke dni 30.4.2014
předložena žádost o dotaci, dne 25.6.2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí
dotace. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a související aktivity.
Stavební práce byly zahájeny 24.10.2014, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli
stavby II, 7.11.2014 bylo předáno staveniště stavby I.


Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově – tento
projekt byl stavebně ukončen k 27.8.2014, v říjnu 2014 byla předložena závěrečná
monitorovací zpráva s žádostí o platbu. Dotace byla proplacena dne 19.12.2014
v celkové výši 2 424 006,25 Kč.



Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštát – projekt byl fyzicky
ukončen 31.5.2013. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 23.1.2014,
závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu byla předložena dne 19.2.2014.
Dotace byla proplacena dne 21.07.2014 ve výši 3 402 500,70 Kč.

 Obnova objektu kina Centrum Karviná – 26.9.2013 byla podána žádost o dotaci ,
dne 26.6.2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. Proběhlo výběrové
řízení na dodavatele stavby a související aktivity. Stavební práce byly zahájeny
19.11.2014, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby.
 Obnova okolí kina Centrum - dne 11.6.2014 byla podána žádost o dotaci,
v současné době probíhá příprava uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. Proběhlo
výběrové řízení na dodavatele stavby a související aktivity. Stavební práce byly
zahájeny 19.11.2014, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby.


Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice - dne 26.9.2013 byla podána
žádost o dotaci, dne 05.08.2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a související aktivity. Stavební práce
byly zahájeny dne 23.4.2014, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby. Stavba
byla ukončena 29.10.2014. Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
prozatím nebyla podána.

 Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné – dne 26.9.2013 byla
podána žádost o dotaci , dne 18.6.2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a související aktivity. Stavební práce
byly zahájeny 18.11.2014, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby.
2



Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné – 26.9.2013 byla
podána žádost o dotaci , dne 18.9.2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a související aktivity. Stavební práce
byly zahájeny 6.8.2014, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby.



Rekonstrukce parku Boženy Němcové – v Karviné – III. etapa – okolí kašny
naproti sauny - dne 23.9.2014 byla podána žádost o dotaci , v současné době běží
administrace a příprava uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. Probíhá příprava
výběrového řízení na zhotovitele.



Revitalizace zámku Fryštát – V průběhu ledna 2015 bude zpracována projektová
dokumentace a Zjednodušená studie proveditelnosti, následně pak bude v únoru
2015 podána Žádost o dotaci.



Revitalizace kostela sv. Marka v Karviné - dne 26.9.2013 byla podána žádost o
dotaci, dne 16.7.2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. Proběhlo
výběrové řízení na dodavatele stavby a související aktivity. Stavební práce byly
zahájeny 8.4.2014, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby. Stavba byla
ukončena 26.11.2014. Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu se
předpokládá, že bude předložena v 1/2015.



Business gate – během roku 2014 byla zpracována projektová dokumentace a
zjednodušená studie proveditelnosti. V únoru 2015 bude podána Žádost o dotaci.



Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné (okolí KB) - během
roku 2014 byla zpracována projektová dokumentace a zjednodušená studie
proveditelnosti. Následně bude v únoru 2015 podána Žádost o dotaci.

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ
(Zhodnocení průběhu a stavu realizace, plnění indikátorů, finančního plánu, navrhované
změny, vč. jejich stručného zdůvodnění, apod.)
Během roku 2014 probíhala realizace těchto projektů:
Obnova objektu kina Centrum Karviná
Obnova okolí kina Centrum
Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné
Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné
3

Městský fotbalový stadion
Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově – tento projekt byl
zároveň v roce 2014 finančně ukončen.
Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice
Revitalizace kostela sv. Marka v Karviné
Rekonstrukce parku Boženy Němcové – v Karviné – III. etapa – okolí kašny naproti sauny

Tyto projekty byly v roce 2014 finančně ukončeny a dotace byla proplacena:
Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné – Fryštátě (in-line)
Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově
Tyto projekty byly již v roce 2014 ve fázi udržitelnosti:
Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná
Rekonstrukce kulturního domu Družba
Parkovací stání - Družba
Rekonstrukce Univerzitního parku
Parkovací stání - okolí Regionální knihovny Karviná
Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné
Rekonstrukce fotbalového areálu Kovona
Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 ZŠ
Z důvodu využití nevyčerpané finanční alokace byla v roce 2014 zahájena příprava
níže uvedených projektů. Žádost o dotaci bude pro jednotlivé projekty předložena
v termínu do 17.02.2015.
Business gate
Revitalizace zámku Fryštát
Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné (okolí KB)
Během roku 2014 byly z IPRM ROP Karviná vyřazeny níže uvedené projekty:
Původně zařazený projekt do IPRM ROP „Rekonstrukce amfiteátru v parku B. Němcové
v Karviné“ byl z IPRM ROP vyřazen a jeho realizace byla provedena výhradně z vlastních
zdrojů statutárního města Karviná.
Taktéž byl z IPRM ROP vyřazen projekt „Výstavba parkoviště v Karviné“. Jeho realizace
nemohla být z důvodu časově náročné administrativní přípravy financována právě z IPRM
ROP.
Změnové formuláře předložené v roce 2014
4

Během roku 2014 byly formou změnových formulářů doplněny projekty k realizaci, taktéž
došlo k vyřazení projektů z IPRM ROP, byly aktualizovány některé aktivity a opatření
v rámci IPRM ROP a to v návaznosti na doplněné či vyřazené projekty.
V souvislosti se všemi výše uvedenými změnami došlo k aktualizaci rozpočtu IPRM ROP a
to formou přesunů finančních prostředků mezi jednotlivými opatřeními bez vlivu na celkovou
výši alokovaných finančních prostředků na IPRM ROP.
Taktéž došlo k aktualizaci hodnot jednotlivých indikátorů.
Výše uvedené aktualizace rozpočtu a indikátorů IPRM ROP jsou podkladem pro uzavření
Dodatku č. 4 ke Smlouvě o IPRM ROP, jejíž uzavření se předpokládá v roce 2015.
Jednání řídícího výboru IPRM ROP Karviná, na kterém byly schváleny jednotlivé
změnové formuláře následně předložené ke schválení do Rady a Zastupitelstva města
Karviné a ke konečnému schválení předložené Výboru Regionální rady se uskutečnily
v těchto dnech:
08.04.2014 – projednání Změnového formuláře č. 9 (doplnění projektu Obnova okolí kina
Centrum)
09.04.2014 - projednání Změnového formuláře č. 10 (úprava zařazení projektu Modernizace
venkovních sportovišť ZŠ v Karviné)
19.05.2014 - projednání Změnového formuláře č. 11 (doplnění projektu Rekonstrukce parku
Boženy Němcové – v Karviné – III. etapa – okolí kašny naproti sauny, vyřazení projektu
Rekonstrukce amfiteátru v parku B. Němcové)
17.06.2014 – projednání a schválení přesunu projektu „Městský fotbalový stadion“
z náhradních projektů do projektů doporučené k financování z alokovaných prostředků
IPRM ROP Karviná
05.08.2014 - projednání Změnového formuláře č. 12 (aktualizace rozpočtu, doplnění
projektu Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné, Výstavba parkoviště
v Karviné, Business gate)
08.12.2014 - projednání Změnového formuláře č. 13 (aktualizace rozpočtu a indikátorů,
doplnění projektu Revitalizace zámku Fryštát, vyřazení projektu Výstavba parkoviště
v Karviné“

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM
(Informace o publicitě IPRM, partnerství v rámci IPRM, řízení IPRM a další relevantní
informace)
Veškeré dokumenty, které byly zpracovány v rámci realizace IPRM, jsou označovány v
souladu s metodickou příručkou "Pravidla pro publicitu".
V průběhu realizace a po ukončení stavebních prací na projektech byly v místě realizace
projektu umístěny pamětní desky a informační štítky, během realizace projektu je místo
vlastní realizace označeno velkoplošným bannerem v případě, že daný projekt splňuje
podmínky předmětné Metodiky.
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O přípravě a realizaci IPRM informuje statutární město Karviná na svých webových
stránkách www.karvina.cz.
Informace o projektech realizovaných v rámci IPRM ROP byly také uveřejněny na
internetovém regionálním vysílání televize Polar a v Karvinském zpravodaji.
Partnery projektu jsou orgány státní správy, zástupci podnikatelských subjektů, neziskové
organizace, Slezská Univerzita a významné instituce působící ve městě Karviná. Partneři se
v průběhu roku 2014 setkali v rámci Řídícího výboru v termínech uvedených v předchozím
bodě. Dokumenty přijaté na schůzkách řídícího výboru byly následně schváleny v orgánech
statutárního města Karviné a předloženy Výboru Regionální rady.
K 01.01.2014 došlo ke změně projektového managera IPRM ROP Karviná, kdy tato
skutečnost byla oznámena prostřednictvím změnového formuláře.

6. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM
Předpokládané období realizace:

Od:

01/01/2015

Do:

31/12/2015

Popis dalších aktivit IPRM:
Např. termíny předkládání projektů, termíny zahájení realizace a ukončení projektů
Tyto projekty budou předloženy jako žádost o dotaci v termínu do 17.02.2015:
-

Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné,

-

Business gate

-

Revitalizace zámku Fryštát

Veškeré projekty, které byly k 31.12.2014 ve fázi realizace, budou v termínu do 31.12.2015
stavebně ukončeny, budou proplaceny veškeré faktury ze strany statutárního města Karviná
a budou předloženy závěrečné monitorovací zprávy včetně žádostí o dotaci.
U projektů, které byly k 31.12.2014 ve fázi přípravy, budou zrealizována výběrová řízení na
dodavatele stavby a případně na další související aktivity, budou uzavřeny smlouvy o dílo,
budou zahájeny vlastní realizace výstavby, budou uzavřeny smlouvy o dotaci. V termínu do
31.12.2015 budou taktéž veškeré stavební práce ukončeny a budou proplaceny veškeré
faktury ze strany statutárního města Karviná a budou předloženy závěrečné monitorovací
zprávy včetně žádostí o dotaci.
Bude uzavřen Dodatek č. 4 ke Smlouvě o IPRM, jehož předmětem bude aktualizace
rozpočtu a indikátorů dle skutečnosti.
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7. VZNIKLÉ PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM
Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:
Vlivem složitostí při přípravě některých projektů dochází ke zpoždění podání žádostí o
dotaci a ke zpoždění zahájení realizace některých projektů, což má následně vliv na
harmonogram čerpání finančních prostředků z IPRM. Veškeré projekty realizované v rámci
IPRM ROP budou finančně ukončeny do 31.12.2015.
Popis navržených opatření na odstranění těchto problémů:
Problematika finančního harmonogramu je konzultována mezi statutárním městem Karviná
a ÚRR.

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM
Nepodstatné změny IPRM
v monitorovacím období:

NE

Popis nepodstatné změny v monitorovacím období:
Stav řešení nepodstatné změny:

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM
Podstatné změny IPRM
v monitorovacím období:

ANO

Popis podstatné změny v monitorovacím období: (datum podání změny, její popis)
Změny týkající se aktualizace finančního harmonogramu IPRM ROP – přesun prostředků
mezi jednotlivými opatřeními a to v návaznosti na doplnění projektů k realizaci v rámci IPRM
ROP. Související změnou je aktualizace indikátorů.
Předmětné změny budou zahrnuty do Dodatku č. 4, který bude uzavřen během 1. poloviny
roku 2015.
Stav řešení podstatné změny: (schválení/neschválení změny, uzavření dodatku ke
smlouvě, apod.)
Příprava podkladů pro uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o IPRM ROP Karviná.
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a
podepsán ze strany nositele IPRM
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:

x

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany x
ŘO
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Datum podpisu změnového dodatku ŘO:

10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ
K vyplnění tabulky použijte sestavu MSC 225 Věcný monitoring IPRM – souhrnný přehled
Monitorovací indikátory hlavní

Název indikátoru

Počet podpořených projektů na
rozvoj (zvyšující atraktivitu) –
vybraná města1
Plocha regenerovaných a
revitalizovaných objektů
určených pro rozvoj vzdělávání
Plocha regenerovaných a
revitalizovaných objektů pro
služby OVS
Plocha regenerovaných a
revitalizovaných objektů
zájmové a volnočasové povahy
Plocha regenerovaného a
revitalizovaného území – ve
městech
Plocha nově vybudovaných
objektů pro zájmové a
volnočasové aktivity
Plocha nově vybudovaných
objektů pro vzdělávání
Plocha nově vybudovaných
objektů pro služby OVS
Počet objektů
s modernizovaným vybavením
a zařízením

Měrná
jednotka

Cílová
hodnota
dle
dodatku
č.3 IPRM

Skutečnost
vázaná
v projektech
s uzavřenou
smlouvou
k datu
zpracování
Zprávy
(dosažená
hodnota)

Předpoklad na
další
monitorovací
období

51 15 31

počet

17

17

22

65 11 01

užitná plocha v
2
m

2697,82

2697,82

0

65 11 02

užitná plocha v
2
m

2993,87

2841,18

402,61

65 11 04

užitná plocha v
2
m

6638

486

5834,64

65 01 01

ha

6,01

2,62

3,58

65 12 01

užitná plocha v
2
m

6813

0

5798

65 12 03

užitná plocha v
2
m

1367,93

1367,930

0

užitná plocha v
2
m

380,48

380,48

0

počet

5

0

0

Kód
indikátoru

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:
Do výše uvedených indikátorů jsou zahrnuty indikátory všech projektů realizovaných a
plánovaných v rámci IPRM ROP. Změna indikátorů bude zahrnuta do Dodatku č. 4 ke smlouvě
o IPRM ROP, který je připravován.
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Zdroje dat pro monitorovací indikátory:
Žádosti o dotaci na jednotlivé projekty, uzavřené smlouvy o dotaci na jednotlivé projekty,
soubor MSC 225

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA
Rovné příležitosti:
Program IPRM podporuje ekonomický růst, který uvádí v soulad hospodářský a společenský
pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.
Projekty byly připravovány v souladu s principem rovných příležitostí, tj. potírání diskriminace
na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení,
věku či sexuální orientace znevýhodněných skupin.

Udržitelný rozvoj:
Udržitelnost je popsána ve studii proveditelnosti u jednotlivých projektů a je posuzována
jednotlivě při vyhodnocování každého předloženého návrhu
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B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY
Naplňování finančního a časového harmonogramu IPRM

Náklady na realizaci IPRM v rámci ROP MS (v EUR)
Celkové náklady
Rok

Dle
schváleného
harmonogramu

Z toho dotace ROP MS

Reálný
aktuální stav
ke dni
31.12.2014

Dle
schváleného
harmonogramu

Reálný aktuální
stav ke dni
31.12.2014

Náklady na
realizaci IPRM
v rámci jiného
OP (v EUR)

2008
2009

672 010

2010

7 432 815

1 413 604

782 223

782 223

2011

4 538 900

10 719 733

1 030 522

179 715

2012

602 000

3 123 560

11 160 000

2 655 010

2013

52 000

6 020 000

2 314 983

4 118 965

2014

0

815 000

0

611 940,11

2015
Celkem

18 297 725

22 091 897

15 287 728

8 347 853

(Zdůvodnění odchylek v plnění časového a finančního harmonogramu).
Administrace projektů, zpracování žádostí o platbu, kontrola předložených žádostí o platbu a
jejich profinancování je časově náročné a je doprovázeno zdržením, které nelze ovlivnit –
např. kontrola veřejných zakázek na ÚOHS.
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Celková suma podaných žádostí o platbu
dílčích projektů za monitorované období
v Kč:
Celková suma proplacených žádostí o
platbu dílčích projektů za monitorované
období v Kč:

17 444 559,29
16 934 635,09
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ MĚSTA
Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS Moravskoslezsko prohlašuji, že:
všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a
přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí,
které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními
předpisy ČR a EU;
při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání
veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů;
IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje,
ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti
a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno
a
příjmení
statutárního Tomáš Hanzel
zástupce/oprávněné osoby:*
Funkce v organizaci:

Primátor statutárního města Karviná

Místo a datum:

Karviná, dne ……..

Podpis a razítko
……………………………….
Poznámky
Zpracovatel roční zprávy:
Ing. Lenka Hanusková – Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné, Manažer IPRM
*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako
příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce
nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM,
stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY
- Sestava MSC 225 - Indikátory
- Finanční podklady poskytnuté Řídícím orgánem ROP MS
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Příloha č. 2 k usnesení ZM č.87

Příloha č. 2 k usnesení

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ č. 14
Oznámení města o návrhu změn IPRM
Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Karviná
Město: Karviná

Změna č. 14/1
Popis změny (čeho se změna
týká):

Aktualizace rozpočtu IPRM dle jednotlivých opatření
Předmětem aktualizace rozpočtu jsou přesuny finančních prostředků
mezi jednotlivými opatřeními IPRM ROP a to v návaznosti na
ukončené a profinancované projekty, projekty v realizaci a v
návaznosti na připravované a plánované projekty.
Změny rozpočtu IPRM jsou řešeny v rámci přílohy č. 1 tohoto
změnového formuláře. „Aktualizovaný rozpočet IPRM dle opatření
z 16.02.2015“.
Do předkládaného aktualizovaného rozpočtu jsou zahrnuty veškeré
projekty předložené v rámci IPRM ROP Karviná.

Zdůvodnění změny:

Úprava rozpočtu dle skutečnosti

Dopady změny do
finančního harmonogramu

Změny rozpočtu IPRM jsou řešeny v rámci přílohy č. 1 tohoto
změnového formuláře.

Dopad do indikátorů
Dopad na specifické cíle
IPRM

Nemá vliv
Nemá vliv

Seznam příloh:
1. Aktualizovaný rozpočet IPRM dle opatření z 16.02.2015

Příloha č. 1

Aktualizovaný rozpočet IPRM

Číslo a název opatření

Požadovaná změna
Změna rozpočtu z
rozpočtu
08.12.2014 - Změnový
z 16.02.2015–
formulář č. 13 (v EUR) Změnový formulář č.
14 (v EUR)

1.2. Zázemí a infrastruktura pro sportovní a
zábavní aktivity

4 985 000,00

5 225 000,00

1.4. Podnikatelská infrastruktura pro MSP a
začínající podnikatele

197 613,00

146 000,00

2.2. Zvýšení kvality infastruktury pro
vzdělání na základních a středních školách

1 812 000,00

1 865 000,00

2.5. Rozvoj knihovnických a informačních
služeb

2 234 000,00

2 250 000,00

894 000,00

885 000,00

3.2. Rekonstrukce zanedbaných anebo
nedostatečně využívaných veřejných
prostranství

1 965 000,00

1 711 728,00

3.3. Rekonstrukce objektů plnících
společenské a kulturní funkce.

1 968 115,00

1 975 000,00

1 232 000,00
15 287 728,00

1 230 000,00
15 287 728,00

3.1. Rekonstrukce kulturních a historických
památek

4.1. Řešení parkování v exponovaných
lokalitách
Celkem

Příloha
Příloha č.1
Příloha
č. k1 usnesení
k usnesení ZM č.88

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
KARVINÁ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 14
upravený po projednání ve smyslu § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

Pořizovatel:
Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje

……………………………..
Ing. Iveta Lovaštiková

Určený zastupitel:

…………………………………………
Ing. Miroslav Hajdušík
náměstek primátora

Prosinec 2014

Obsah zadání (dle rozsahu uvedeného v příloze č. 6 vyhlášky č. 458/2012 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti):
a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

úvod,
požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování
dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu
charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury,
požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které
bude nutno prověřit,
požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,
požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách
v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením
dohody o parcelaci,
případný požadavek na zpracování variant řešení,
požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,
požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území,
závěr.

Územní plán obce Karviná – zadání změny č. 14
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a)

ÚVOD
Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. 32 ze dne 16.12.2014 rozhodlo o pořízení
změny č. 14 Územního plánu obce Karviná (dále jen ÚPO Karviná“). Změna je pořizována
ve smyslu ustanovení § 44 písmeno a) stavebního zákona, tj. z vlastního podnětu.
Důvodem pořízení této změny je prodloužení platnosti Územního plánu obce Karviná
do 31.12.2020.
Do správního území statutárního města Karviná přináleží katastrální území Darkov, Karvináměsto, Karviná – Doly, Louky nad Olší, Ráj a Staré Město u Karviné.

b)

POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA
V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY
HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO
VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
Změna č. 14 spočívá pouze v prodloužení platnosti ÚPO Karviná, z toho důvodu nevyplývají
žádné požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, které jsou vyjádřené zejména v cílech
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce. Touto změnou nebudou dotčeny hodnoty
území, to jsou zejména kulturní památky a historicky významné stavby. Předmětná změna
nevyvolává požadavky na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti
veřejné infrastruktury.
Řešení změny č. 14 Územního plánu obce Karviná se neprojeví ve vztahu k sousedním obcím,
zejména s ohledem na řešení dopravní a technické infrastruktury.
Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo města Karviné rozhodlo o pořízení změny č. 13 ÚPO Karviná,
která řeší:
-

soulad Územního plánu obce Karviná s územně plánovací dokumentací vydanou
Moravskoslezským krajem - Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje,

-

aktualizaci již vymezeného zastavěného území,

-

prověřuje, zda platný Územní plán obce Karviná neobsahuje podrobnosti náležející svým
obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí,

-

prověřuje, zda nedošlo ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací
dokumentace vydána,

(v době zpracování tohoto materiálu pro potřeby jeho projednání je v souladu s ustanovením § 52
odst. 1 stavebního zákona oznámeno řízení o návrhu změny č. 13 ÚPO Karviná a konání jeho
veřejného projednání; v době úpravy tohoto materiálu po jeho projednání je již změna č. 13 ÚPO
Karviná vydána), tím pro změnu č. 14, která spočívá pouze v prodloužení platnosti ÚPO Karviná,
nevyplývají žádné nové požadavky z politiky územního rozvoje, ze zásad územního rozvoje ani
z územně analytických podkladů.

c)

POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ
JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT
Změna č. 14 spočívá pouze v prodloužení platnosti ÚPO Karviná, z toho důvodu nevyplývají
žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití,
které bude nutno prověřit.

Územní plán obce Karviná – zadání změny č. 14

3

d)

POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT
VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO
Pro řešení změny č. 14, která spočívá pouze v prodloužení platnosti ÚPO Karviná, nevyplývají
žádné požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací.

e)

POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU,
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI
Ze změny č. 14, která spočívá pouze v prodloužení platnosti ÚPO Karviná, nevyplývají žádné
požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů pro řešené území, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní
studie, nebo uzavřením dohody o parcelaci, nejsou stanoveny.

f)

PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ
Změna č. 14, která spočívá pouze v prodloužení platnosti ÚPO Karviná, bude zpracována
bez řešení variant.

g)

POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ
OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ
Návrh změny č. 14 Územního plánu obce Karviná (dále jen návrh) bude zpracován v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a s jeho prováděcími vyhláškami – vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů:
1.

Návrh bude zpracován na průsvitkách mapových listů s polohopisem v měřítku 1:5000
(příložek) k jednotlivým výkresům Územního plánu obce Karviná.

2.

Návrh bude obsahovat:

Textovou část.

Grafickou část (tj. úpravu legend jednotlivých výkresů územního plánu):
- B.1 - Komplexní urbanistický návrh
1 : 5000
- B.2 - Plán využití území – zónace
1 : 5000
- B.3 - Doprava
1 : 5000
- B.4 - Vodní hospodářství
1 : 5000
- B.5 - Energetika a spoje
1 : 5000
- B.6 - Veřejně prospěšné stavby
1 : 5000
- B.7 - Vyhodnocení záboru zemědělské a lesní půdy
1 : 5000

3.

Návrh bude zpracován v digitální podobě, pro potřeby projednání budou vyhotoveny dvě
paré tisků.

Územní plán obce Karviná – zadání změny č. 14

4

h)

POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

PŘEDPOKLÁDANÝCH

VLIVŮ

ÚZEMNÍHO

PLÁNU

Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území pro změnu č. 14
nejsou stanoveny vzhledem k tomu, že předmětná změna č. 14 spočívá pouze v prodloužení
platnosti ÚPO Karviná, a proto nemá vliv na životní prostředí a rovněž nemá vliv na evropsky
významnou lokalitu Karviná – rybníky CZ0813451 (předmětem ochrany je páchník hnědý) a dále
na evropsky významnou lokalitu Natura 2000 – ptačí oblast CCZ0811021 Heřmanský stav - Odra
– Poolší.
Krajský úřad (ve svém stanovisku ze dne 12.01.2015 pod sp.zn.: ŽPZ/33360/2014/Ham 327.1
V5) v souladu s § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí konstatoval, že není
nezbytné a účelné komplexně posuzovat změnu č. 14 ÚP Karviná podle § 10i zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.

i)

ZÁVĚR
Rozsah zadání změny č. 14 Územního plánu obce Karviná splňuje požadavky specifikované
v příloze č. 6 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha
Příloha
usnesení ZM č.90
Příloha č.č.1 1k k
usnesení
Změny svěřeného nemovitého majetku evidovaného na účtech 021 – stavby a 031 – pozemky
u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná za rok 2014

Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013
akce „Úprava vstupu do objektu MŠ V Aleji, Karviná-Ráj“
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

2.832.168,20 Kč
489.976,19 Kč
3.322.144,39 Kč

Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013
Herní sestava - „Vyřazení a likvidace herního prvku – kolotoč Karusel“
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

3.956.486,70 Kč
-73.676,50 Kč
3.882.810,20 Kč

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013
akce „Oprava a zateplení štítové stěny – západní strana“
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

3.021.861,52 Kč
221.325,54 Kč
3.243.187,06 Kč

Mateřská škola, Žižkova
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013
akce „Zastřešení pergoly v MŠ“
akce „Videovrátný“
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

40.990.251,23 Kč
204.279,21 Kč
48.917,00 Kč
41.243.447,44 Kč

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013
akce „Systémová pergola“
akce „Rekonstrukce zdravotechniky II. etapa jedné třídy“
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

1.812.401,50 Kč
54.191,00 Kč
43.560,00 Kč
1.910.152,50 Kč

Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013
akce „Zónová regulace tepla objektu ZŠ Majakovského“
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

56.231.059,42 Kč
821.428,00 Kč
57.052.487,42 Kč
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Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013
akce „Rekonstrukce pavilonu D“
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

74.771.044,04 Kč
1.859.344,56 Kč
76.630.388,60 Kč

Základní škola Borovského
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013
akce „Dokončení výměny oken a zateplení pavilonu U1“
technické zhodnocení z evidence na účtu 045
(zhotovení žaluzií, elektrický zámek, rozšíření elektrických a datových rozvodů
(např. k novým interaktivním tabulím, dalšímu osvětlovacímu tělesu atd.)
doúčtování hodnoty budovy školy z roku 2013
(neuznaný odpočet DPH na vstupu v roce 2013)
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

47.690.421,22 Kč
2.295.549,38 Kč
54.138,83 Kč

152.991,79 Kč
50.193.101,22 Kč

Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013
akce „Výměna části oken, zateplení štítové stěny a půdního prostoru“
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

32.902.374,28 Kč
1.412.820,50 Kč
34.315.194,78 Kč

Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace
Stav na účtu 021 - stavby k 01.01.2014
akce „Dodávka pódia a zastřešení“
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

67.572.322,90 Kč
99.950,00 Kč
67.672.272,90 Kč

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013
akce „Výměna části oken a zateplení půdního prostoru“
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

49.009.317,50 Kč
1.167.777,00 Kč
50.177.094,50 Kč

Regionální knihovna Karviná
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013
akce „Odvodnění budovy knihovny na Masarykově náměstí
čp. 9/7, Karviná – Fryštát“
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
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99.685.023,25 Kč
534.513,26 Kč
100.219.536,51 Kč
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Sociální služby Karviná, příspěvková organizace
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013

32.691.728,30 Kč

akce „Stavba altánu – zahrada denního stacionáře na ul. V Aleji 434“
akce „Bezbariérový přístup do denního stacionáře na ul. V Aleji 434“

60.000,00 Kč
291.329,91 Kč

Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

33.043.058,21 Kč

Městský dům kultury Karviná
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013

277.483.982,92 Kč

akce „Rekonstrukce amfiteátru v parku Boženy Němcové“
akce „Projektová dokumentace - Kino Centrum“
převod Reliéfní stěny z Kina Centrum na statutární město Karviná
převod Kulturního střediska Karviná-Mizerov na statutární město Karviná
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

19.309.937,77 Kč
42.000,00 Kč
-105.000,00 Kč
-6.531.628,65 Kč
290.199.292,04 Kč

Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2013
převod pozemku p. č. 1624/211, k. ú. Karviná-město na statutární město Karviná
Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2014

5.182.410,00 Kč
-338.500,00 Kč
4.843.910,00 Kč

Základní škola, Mendelova
Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2013
převod pozemku p. č. 2715/18, k. ú. Karviná-město na statutární město Karviná
Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2014

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

3.408.902,00 Kč
-715.000,00 Kč
2.693.902,00 Kč
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Příloha č.
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Příloha
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