STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Zápis
4. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.03.2015

Účast
Členové ZM
Vedoucí odborů MMK
Ostatní a hosté

Pozváno
41
8
38

Přítomno
37
8

Omluveno
4

Neomluveno
0

Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil náměstek primátora Ing. Jan Wolf. Uvítal všechny přítomné a sdělil, že v
době zahájení bylo přítomno 37 členů zastupitelstva města, tudíž bylo ZM usnášení schopno. Nejdříve bylo
přistoupeno k procedurálním otázkám. Řekl, že z jednání zastupitelstva města se omluvil pan Tomáš Hanzel, Ing.
Dalibor Závacký, MUDr. Radek Sušil a pan Jaroslav Hudeček. Řekl, že hlasovat budeme veřejně, prostřednictvím
hlasovacího zařízení, přesto pro případ potřeby byly určeny tyto sčitatelky: paní Vladislava Wiewiórková, Petra
Klapsiová, Tamara Hercigová a Jitka Korzonková. Hlavní sčitatelkou určil Ing. Blanku Rychlou. Zpracováním zápisu
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Karviné pověřil paní Janu Nekardovou, u které byl rovněž k nahlédnutí zápis z
3. zasedání ZM konaného dne 29.01.2015, který byl ověřeny bez připomínek. Jako pracovní předsednictvo byla
schválena rada města. Ověřovateli zápisu byli schváleni: pan Vladimír Kolek, pan Ivan Fodor. Tím byly ukončeny
procedurální otázky, viz hlasování č. 1, usnesení ZM č. 73 ( pro 36, proti 0, zdržel se 1).

Ing. J. Wolf - protože v programu 4. zasedání Zastupitelstva města Karviné nedošlo k žádným úpravám, zeptal se,
zda jsou k takto navrženému programu nějaké dotazy, připomínky? Protože tomu tak nebylo, nechal o navrženém
programu 4. zasedání ZM hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 2
37
PRO :
0
PROTI :
0
ZDRŽEL SE :
Program 4. zasedání ZM Karviné byl schválen.

usnesení č. 73

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.
Ing. J. Wolf - řekl, že střet nikdo neoznámil.

1) Zdravotnictví ve městě Karviná
Ing. J. Wolf - řekl, že k tomuto bodu programu byli na zasedání ZM přizváni: Ing. Petr Kovařík - ředitel Nemocnice s
poliklinikou Karviná-Ráj a MUDr. Tomáš Canibal - ředitel Karvinské hornické nemocnice, a.s. Nejdříve požádal Ing.
Petra Kovaříka, ředitele Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, aby vystoupil se svým příspěvkem.
Ing. Petr Kovařík - poděkoval za pozvání na zasedání ZM a představil činnost NsP Karviná-Ráj za rok 2014 včetně
prezentace, která byla písemně doložena k zápisu. Řekl, že posláním Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. je
poskytovat komplexní, kvalitní a bezpečnou péči všem pacientům. Vizí je spokojený pacient, profesionální péče,
tedy kvalita v bezpečném prostředí, výborné pracovní podmínky a personální vztahy a ekonomicky stabilní a
neustále se rozvíjející nemocnice. V dubnu 2013 došlo ke vzniku personální unie mezi nemocnicemi Karviná a
Havířov, došlo ke sjednocení organizační struktury v první linii a vybraných vedoucích pozic a tím k úspoře osobních
nákladů v obou nemocnicích. Dále ke snížení nákladů z důvodu sjednocení vybraných podpůrných činností Při
větších objemech nákupu došlo k dosažení nižších cen u dodavatelů a k lepšímu vyjednávání pozice se zdravotními
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pojišťovnami. Výsledkem je také efektivní organizace práce, společné směrnice. Došlo ke srovnání hospodaření a
vývoji produkce jednotlivých oddělení a ke vzájemné spolupráci mezi oběma nemocnicemi. V NsP Karviná-Ráj jsou
tato lůžková oddělení: Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Chirurgické oddělení, Interní oddělení + TRN, Dětské
oddělení, Gynekologicko - porodnické oddělení, Oční oddělení, Léčebna dlouhodobě nemocných a Sociální lůžka.
Mezi obdobím roku 2012 a 2014 došlo ke snížení lůžkového fondu o 28 lůžek, což představuje procentuálně snížení
o 5,2%. Mezi vybrané strategické cíle se řadí: Ekonomická stabilizace nemocnice, restrukturalizace lůžkového
fondu, optimalizace a reprofilizace oborů, zlepšovat technické vybavení vybraných oddělení a modernizovat
infrastrukturu, zlepšovat „GOODWILL“ nemocnice, stabilizovat zaměstnance a spolupráce v rámci personální unie.
Mezi významné investiční akce v roce 2014 patřilo: 1. Výstavba nemocniční recepce a nemocničního bufetu
nemocnice v Karviné, termín realizace: 05-07/2014, náklady ve výši: 1,557 mil. Kč. 2. Sloučení stravovacích provozů
Karviná a Orlová (uzavření stravovacího provozu v Orlové - zajištění stravy z nemocnice Karviná), termín realizace:
01.06.2014, Důvodem byla zastaralá technologie a tím vyšší četnost oprav, vyšší finanční náklady na udržení
provozu. Došlo k dovybavení technologie: pořízení a instalace varného kotle a zajištění transportu outsourcingem 2x
denně. 3. Rekonstrukce rozvodů mediciálních plynů nemocnice Karviná včetně stativů, termín dokončení 01/2015.
4. Rekonstrukce výtahu poliklinika Karviná Mizerov, termín dokončení 01/2015. Výhled - investiční akce v roce 2015:
1. Rekonstrukce Gynekologicko - porodnického oddělení Karviná, předpokládané náklady (stavba, mobiliář): cca 50
mil Kč, dotace MSK, termín realizace: zahájení 01.05.2015, průběh 120 dní + kolaudace, instalace mobiliáře.
Předpoklad zahájení provozu 11/2015. Dále je to nákup 10 sanitních vozidel, předpokládané náklady: vlastní zdroje
ve výší 10 mil. Kč, termín realizace : II. pololetí 2015. Zdravotnická dopravní služba provedla v roce 2014 celkem
75.025 převozů. Z tohoto počtu bylo provedeno celkem 6.018 převozů pro Karvinskou hornickou nemocnici, a.s.,
což představuje 8% z celkového počtu. Z celkových převozů pro KHN, a.s. tvořilo 10% převozů z tzv. zdvojenou
posádkou a s průměrným počtem 8,5 km/převoz. Tyto převozy jsou ekonomicky ztrátové z důvodu časové
náročnosti a vázání druhého řidiče a malé přepravní vzdálenosti. Výhledově v roce 2015 chtějí zakoupit CT přístroj,
předpokládané náklady: 15,0 mil Kč (dotace MZ 12 mil. Kč, vlastní zdroje 3 mil. Kč, termín realizace: 2. pol. roku
2015. Dále by se mělo jednat o nákup elektrických vyhřívaných fines k zajištění transportů stravy a splnění
hygienických podmínek (teplota stravy). Předpokládané náklady: 4,2 mil. Kč (nutná dotace MSK, popřípadě
dotace.MMK). Mezi další investiční záměry roku patří Rekonstrukce rozvodů vody (SV, TUV, cirkulace) v monobloku
střed a křídle A1 nemocnice Karviná a odkanalizování areálu nemocnice Karviná (ČOV). Nakonec představil
výsledky hospodaření s tím, že bez proúčtovaného nekrytého investičního fondu vyplývá, že NsP Karviná splnila
plánovaný hospodářský výsledek. Nemocnici podařilo v roce 2014 zastavit nepříznivý pokles počtu hospitalizací,
resp. ve srovnání roku 2014 a 2012 došlo k poklesu počtu hospitalizací o 5,5 %. Meziročně narůstá poskytovaná
ambulantní péče a to ve srovnání mezi roky 2014 a 2012 o 26,7 %. Mezi silné stránky této nemocnice patří to, že
pružně reaguje na pokles hospitalizační péče restrukturalizací, intenzivně se pracuje na vyrovnaném rozpočtu, např.
centralizace činností, významné zdravotnické zařízení s komplexním poskytováním akutní zdravotní péče a
strukturou základních a specializovaných oborů. Má špičková oddělení NIP, DIOP, HTO s akreditací ISO, oční
oddělení, ortopedické oddělení, aplikují moderní logistické metody (léky, SZM, E-aukce, výběrová řízení). Má vlastní
síť lékáren. Mezi slabé stránky patří: Silná konkurence v okrese: Nemocnice Karviná-Ráj, Orlová, Havířov, Český
Těšín, Bohumín a k tomu minimální dojezdová vzdálenost do Ostravy, neustálý přesun spektra pojištěnců mezi
zdravotními pojišťovnami – pokles VZP a nárůst zaměstnaneckých pojišťoven - změny nejsou dostatečně
podchyceny a kompenzovány v úhradových mechanismech (viz koeficient přechodu pacientů). Intenzivně pracují na
zahájení spolupráce s polskými pacienty – hlavně oční oddělení a ortopedie (snaha o využití kapacit). V rámci unie
nemocnic lze dále centralizovat činnosti. Mezi rizika: patří zvýšení konkurenčního „ boje“ o pacienta mezi
současnými a i nově vznikajícími zařízeními, přesouvání péče z hospitalizační do ambulantní péče vzniká reálné
riziko poklesu příjmů od zdravotních pojišťoven
Dochází k neustálému vylidňování obyvatel Karviné (rok 1975 – 81.386 obyvatel, 2005 – 63.467, 2015 – 56.216).
Poděkoval zastupitelstvu města za chválené dotace v roce 2014 s tím, že každoročně město přispívá na provoz
ambulantního zdravotnického zařízení všeobecného praktického lékaře v Karviné-Loukách ve výši 386.124 Kč. Na
závěr svého vystoupení uvedl, co je trápí. Je to ze strany RBP nedoplatek péče z roku 2013 za pacienty na LDN,
akutní péče v roce 2014 ve výši 13,2 mil. Kč. Od Lázní Darkov pohledávky v milionech Kč za zdravotní služby
poskytnuté pacientům ze Saúdské Arábie, vykrádání personálu soukromými zdravotnickými zařízeními, neetické
chování soukromých zařízení, úhradová vyhláška a navýšením platů od 01.01.2015 došlo k navýšení platové
stupnice tarifů dle nařízení vlády č. 303/2014 Sb. Nakonec je to i neprofesionalita TV Prima, její reportáže, které
jsou směřovány na tyto nemocnice. Prezentace byla písemně doložena k zápisu s tím, že dotazy zastupitelů byl
připraven odpovídat.
Ing. J. Wolf - poděkoval panu řediteli za jeho vystoupení a dále požádal, aby se svým příspěvkem vystoupil MUDr.
Tomáš Canibal, ředitel Karvinské hornické nemocnice, a.s., kterému předal slovo.
MUDr. Tomáš Canibal - rovněž poděkoval za pozvání na zasedání ZM, omluvil se, že neměl připravenou
prezentaci, protože byl připraven odpovídat na dotazy členů ZM. Řekl, že tato nemocnice má od roku 2011 150
lůžek na 5 odděleních a 17 lůžek na JIP. Mají 3 nosné programy, prvním je kompletní ortopedický program, kde
provádějí operační výkony na páteřích, operace skolióz. Dále je to program primární onkologické jednotky, pacienti
jsou k nim sváženi ze spádových oblastí. Pskytují také ambulantní program, zabývají se chorobami z povolání (u
cca 80 tis. pacientů), provádějí preventivní a vstupní prohlídky pro významné zaměstnavatele v tomto regionu.
Zaměřují se na různé programy, mamografická vyšetření, diagnostická vyšetření na různých přístrojích.
Zaměstnávají cca 500 zaměstnanců. Od roku 2011 investují především do vybavení a interiéru nemocnice, v
loňském roce proběhla rekonstrukce rehabilitačního oddělení. Investují především do přístrojové techniky a
vybavení, neinvestují do vzhledu, tedy opláštění nemocnice. Od roku 201 je tíží také pokles úhrad ve zdravotnictví.
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Jejich cílem je hospodařit s kladným hospodářským výsledkem s tím, že nemohou spoléhat na podporu nebo
dotace kraje nebo ministerstva zdravotnictví. Poděkoval zastupitelstvu a vedení města za dosavadní spolupráci a
poskytnuté dotace z rozpočtu města na přístrojovou techniku, což vnímají velmi pozitivně. Využil této možnosti a
požádal vedení města o podporu jejich žádosti, kterou již zaslali i písemně, týkající se úpravy autobusové linky z
důvodu horší dostupnosti veřejných dopravních prostředků k jejich nemocnici. Jedná se o pacienty se zhoršenou
mobilitou, kteří mají dostupnost do této nemocnice ztíženou.
Ing. J. Wolf - poděkoval Ing. Kovaříkovi a MUDr. Canibalovi za jejich vystoupení a účast na dnešním zasedání ZM
Karviné. Protože nebyly podány žádné dotazy, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 1 s tím, že
zprávu „Zdravotnictví ve městě Karviná“ bereme na vědomí.

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

37
0
0

usnesení č. 74

2) Vyhodnocení Programu prevence kriminality statutárního města Karviná za rok 2014
Ing. J. Wolf - řekl, že předkladatelem materiálu byla Městská policie Karviná. O úvodní slovo k tomuto materiálu
požádal zástupce ředitele MP Karviná Mgr. Václava Ožanu, kterému předával slovo.
Mgr. V. Ožana - sdělil, že v roce 2014 byla na Program prevence kriminality statutárního města Karviná poskytnuta
dotace z rozpočtu města Karviné v celkové výši Kč 200.000,--. Úsek prevence kriminality Městské policie Karviná z
tohoto počtu zpracoval a předložil odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR 6 projektů s žádostí o
poskytnutí státní účelové dotace v celkové částce Kč 880.700,--. Ministerstvo vnitra ČR schválilo a poskytlo
statutárnímu městu Karviná státní účelovou dotací ve výši Kč 779.000,-- na realizaci 5 projektů. Jednalo se o tyto
projekty: 1. „Sociálně psychologický výcvik s dětmi“ – Kč 92.000,--. 2. „Volný čas dětí“ – Kč 132.000,--, kdy bylo zpět
vráceno MV ČR Kč 5.000,--, jelikož nebyla realizována 1 x dohoda o provedení práce. 3. „Forenzní značení jízdních
kol“ – Kč 51.000,--, kdy bylo vráceno zpět MV ČR Kč 2.000,--, jelikož došlo ke změně v položce kancelářských
potřeb. 4. „Senioři – bezpečný domov“ – Kč 46.000,--. 5. „Asistenti prevence kriminality“ – Kč 458.000,--, kdy bylo
zpět vráceno MV ČR Kč 50.756,--, jelikož uvedená částka nebyla čerpána z položky mzdových prostředků
(dlouhodobá nemoc). Jeden projekt nebyl MV ČR podpořen: „Co je to rasismus“. Vzhledem k tomu, že poskytnutá
dotace z rozpočtu města Karviná by nepostačila na realizaci tohoto projektu, došlo ke změně usnesení č. 692.
Dotace ve výši Kč 6.000,-- byla přesunuta na projekt „Bezpečně po celý den – besedy pro MŠ, ZŠ“ na základě
usnesení č. 794. důvodu ukončení provozu (v Karviné) občanského sdružení NET, nebyl uskutečněn další projekt:
„Testování na přítomnost návykových látek v Kontaktním centru Karviná“. Poskytnutá částka z rozpočtu města
Karviná ve výši Kč 11.100,-- byla přesunuta na projekt „Bezpečně po celý den – besedy pro MŠ, ZŠ“. Změna byla
učiněna usnesením č. 28 na 2. zasedání ZM Karviné konaného dne 16.12.2014. Ostatní projekty byly účelně
realizovány za předem stanovených podmínek. Dále představil seznam všech realizovaných projektů prevence
kriminality včetně jejich financování.
Ing. J. Wolf - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. O. Brdíčko - z důvodu zrušení K-Centra, které se zabývalo řešením problematiky drogově závislých na území
města Karviné, vznesl dotaz, zda již město jednalo s nějakou organizací, která by tuto činnost převzala. Požádal,
aby byla na zasedání ZM připravena zpráva, zda bude tato služba nějakou organizací ve městě realizována.
Mgr. P. Bičej - řekl, že zatím bylo dohodnuto, že terénní služba (výměna jehel) bude zajišťována organizací On-lain,
nejedná se ale o práci někde na místě, kde by drogově závislý docházeli.
Ing. J. Wolf - neměl informace, že by se se zavedením této služby v Karviné nějakým způsobem počítalo nebo
pokračovalo.
Mgr. L. Poskerová – sdělila, že bylo zahájeno jednání se Slezskou diakonií, která by byla ochotna tuto činnost
převzít, budou ještě jednat s Krajským úřadem MS kraje a řešit otázku výše finanční podpory na tyto zaměstnance
(sociální pracovníky) s tím, že se přihlásí také do projektu „Rozvojové služby“, ze kterého by mohla být tato služba
podpořena a částečně financována. Ze strany města, Odboru sociálního, je na tuto službu vyčleněna částka ve výši
Kč 150.000,-- do konce tohoto roku.
Ing. J. Wolf - měl za to, že je řada organizací, které jsou potřebné v rámci okresu, ale čím vícr tady budeme mít
těchto sběrných organizací se sociálními projekty, tím více tady bude problémů. Nebyl si proto jistý, zda je to to
pravé nebo bychom se měli raději vydat jinou cestou, aby naše město spíš prospěrovalo.
Ještě v rámci tohoto bodu programu navrhl připravit na příští zasedání ZM informativní zprávu ve věci využívání bytů
tzv. sociálního bydlení ze strany velkých vlastníků ve vazbě, a to jaká je jejich koncepce bytové problematiky a
jakým směrem směřuje. Problematika by měla být řešena také v příslušných komisích RM a v rámci tzv. „Nulové
tolerance“. Doporučil přizvat na zasedání ZM dne 30.04.2015 vlastníka RPG byty, kde by mělo mimo jiné také
zaznít, jak legislativně tyto věci změnit.
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Protože se již do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 2.

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

37
0
0

usnesení č. 75

3) Návrh zástupce statutárního města Karviné ve svazu měst a obcí ČR a do jeho orgánů pro volební
období 2014 - 2018
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu je Odbor organizační. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 3.
HLASOVÁNÍ : č. 5
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 76

4) Návrh na delegování zástupce statutárního města Karviné na valné hromady akciové společnosti Depos
Horní Suchá, pro volební období 2014 - 2018
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu je Odbor organizační. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 4.

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

37
0
0

usnesení č. 77

5) Zástupce statutárního města Karviné ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska pro volební
období 2014 - 2018
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu je Odbor organizační. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 5.

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

36
1
0

usnesení č. 78

6) Změna zásad k poskytování cestovního, pracovního volna a náhrad členům ZM Karviné
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu je Odbor organizační. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
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Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 6.

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

37
0
0

usnesení č. 79

7) Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM Karviné panu Antonínu Barákovi a panu Dušanu
Dúškovi
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu je Odbor organizační. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 7.

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

34
0
3

usnesení č. 80

8) Plány práce výborů ZM Karviné na rok 2015
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu je Odbor organizační. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 8.

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

37
0
0

usnesení č. 81

9) Rezignace přísedících Okresního soudu v Karviné paní Margity Bialkové a paní Ireny Okraczkové
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu je Odbor organizační. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 9.

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

37
0
0

usnesení č. 82

10) OZV o provedení speciální ochranné deratizace
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu je Odbor organizační. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
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Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 10.

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

36
0
0

usnesení č. 83

11) Dohoda o splátkách dluhu s Veronikou Zarzyckou
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu je Odbor organizační. Rada města projednala předložený návrh s
tím, že doporučila zastupitelstvu města neuzavřít s Veronikou Zarzyckou dohodu o splátkách dluhu. K předloženému
návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení bodu
programu č. 11.

HLASOVÁNÍ : č. 13
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 84

12) 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
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu je Odbor organizační. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 12.

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

36
0
0

usnesení č. 85

13) Záměr realizovat projekt Revitaliziace zámku Fryštát v Karviné v rámci IPRM ROP Moravskoslezsko
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu je Odbor rozvoje. O úvodní slovo k tomuto materiálu požádal
vedoucí Odboru rozvoje Ing. Martinu Šrámkovou, které předával slovo.
Ing. M. Šrámková - řekla, že náplní projektu je revitalizace zámku v Karviné-Fryštátě, kde budou zahrnuty tyto
klíčové aktivity - revitalizace střechy zámku, čištění fasády zámku se sanací trhlin, částečná obnova výplní otvorů,
vybavení výstavní síně bez stavebních úprav. Termín zpracování žádosti o poskytnutí dotace byl únor 2015.
Předpokládaná doba realizace 03/2015 – 09/2015. V návaznosti na podmínky uvedeného dotačního titulu bude
projekt spolufinancován z tohoto programu maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
Podmínkou pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci IPRM pro ROP Moravskoslezsko je usnesení
Zastupitelstva města Karviné o spolufinancování předkládaného projektu z rozpočtu statutárního města Karviné, a
to v minimální výši 15 % a usnesení o předfinancování projektu z rozpočtu statutárního města Karviná.
Ing. J. Wolf - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
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Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 13.

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

36
0
0

usnesení č. 86

14) Integrovaný plán rozvoje města pro Regionální operační program - zpráva za rok 2014
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu je Odbor rozvoje. O úvodní slovo k tomuto materiálu požádal
vedoucí Odboru rozvoje Ing. Martinu Šrámkovou, které předával slovo.
Ing. M. Šrámková - řekla, že se jedná o roční monitorovací zprávu za rok 2014 o postupu realizace Integrovaného
plánu rozvoje města pro Regionální operační program Moravskoslezsko. Předmětná monitorovací zpráva byla
přílohu č. 1 k usnesení. Dále byl předložen ke schválení změnový formulář č. 14 se změnou č. 14/1, která se týkala
aktualizace finančního čerpání v rámci jednotlivých opatření IPRM ROP. Předmětný změnový formulář byl přílohu č.
2 k usnesení. Po schválení v orgánech města v orgánech města budou tyto dokumenty předloženy Úřadu
Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko k odsouhlasení.
Ing. J. Wolf - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 14.

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

36
0
0

usnesení č. 87

15) Zadání změny č. 14 Územního plánu obce Karviná
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu je Odbor rozvoje. O úvodní slovo k tomuto materiálu požádal
vedoucí Odboru rozvoje Ing. Martinu Šrámkovou, které předával slovo.
Ing. M. Šrámková - řekla, že Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. 32 ze dne 16.12.2014 rozhodlo o
pořízení změny č. 14 Územního plánu obce Karviná. Předmětem pořízení této změny je prodloužení platnosti
Územního plánu obce Karviná do 31.12.2020. Na základě schváleného zadání bude zpracován návrh změny č. 14
vybraným projektantem, který bude projednán podle stavebního zákona. Následně pak pořizovatel předloží
zastupitelstvu města návrh na vydání změny č. 14 Územního plánu obce Karviná.
Ing. J. Wolf - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. O. Brdíčko - proto že bude územní plán schválenou změnou č. 14 prodloužen do roku 2020, vznesl dotaz, jak
bude přistupováno ke Starému Městu, zda bude stavebním úřadem povolována výstavba nových domů v této
lokalitě vzhledem k tomu, co se v rámci chválení nového územního plánu do budoucna plánuje.
Ing. J. Wolf - řekl, že na dotaz bude odpovězeno písemně. Protože další dotazy nebyly předloženy, nechal
hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 15.

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

36
0
0

usnesení č. 88
P Ř E S T Á V K A 18:35 - 18:50 hod.
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16) Informativní zpráva ke stavbě Atletický ovál Karviná
Ing. J. Wolf - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor majetkový. K předložené zprávě otevřel diskuzi.
Diskuze:
Mgr. I. Hudzietzová - podala návrh na prodloužení termínu do 31.08.2015.
Ing. J. Wolf - sdělil, že to bereme jako protinávrh, o kterém bude následně hlasováno.
Ing. O. Brdíčko - protože nezaregistroval, že by byl přihlášen do diskuze Ing. Tlolka, požádal, aby byl vyzván a
celou záležitost vysvětlil.
Ing. J. Wolf - sdělil, že se jako občan přihlásil do diskuze, bude mu uděleno slovo s tím, že nejdříve budou vyzvání
do diskuze členové ZM. Protože se nikdo z členů ZM nepřihlásil, udělil slovo postupně přihlášeným občanům města.
p. P. Weiser - občan města - vystoupením chtěl podpořit výstavbu atletického oválu. Jako rodák města Karviné
vzpomínal na dobu, kdy se ještě závodilo na dvou atletických stadionech, a to Jäkl Karviná a NHKG Karviná. V
Karviné byly tehdy 2 atletické oddíly. I dnes je v Karviné atletický oddíl celkem na slušné úrovni, protože má
závodníky na krajské a republikové úrovni. Problém však viděl v tom, že dnes nefunguje ve městě žádný stadion,
není k dispozici atletická dráha, která by měla ovál alespoň 400 m.
Ing. E. Tlolka - občan města - vystoupil k předloženému návrhu na zrušení výstavby atletického oválu, který měl
být náhradou za likvidaci atletické dráhy z důvodu probíhající rekonstrukce městského stadionu. Připomněl, že na
mimořádném ZM dne 24.06.2014 byla schválena realizace výstavby atletického šestidráhového oválu včetně
zázemí v budově OPF Karviná, byla mu udělena plná moc k projednávání nutných výkupů nemovitosti s jejich
vlastníky v termínu do 31.12.2014. Protože pozemky byly zatíženy předkupním právem Státního pozemkového
úřadu, byl nucen neplánovaně zahájit vyjednávání se Státním pozemkovým úřadem a následně oslovit všech 44
dotčených majitelů pozemků a sepsat s nimi nabídku na využítí nebo nevyužití předkupního práva pro Státní
pozemkový úřad. Dále musel získat souhlas majitelů zahrádek, které sousedí s areálem určeným k výstavbě oválu s
provedením znaleckých posudků, což bylo učiněno do 16.09.2014. Řekl, že projednávání výkupů probíhalo ze
začátku bez komplikací do chvíle, než tisková mluvčí Mgr. Swiderová a následně i pracovnice Odboru majetkového
paní Nataša Hűbnerová sdělily majitelce jedné z vykupovaných nemovitostí paní Kohutkové, že může výkup
odmítnout s následkem, že místo šesti dráhového oválu se bude stavět čtyř dráhový ovál. Poté paní Kohutková s
prodejem nesouhlasila, přestože předtím dala souhlas s provedením znaleckého posudku. Začala také ovlivňovat
ostatní majitele ke stejnému postupu. Měl za to, že intervence těchto dvou zaměstnankyň MMK nebyla náhodná.
Dodal, že dosud má podepsáno 24 smluv o smlouvách budoucích a podpisy přislíbilo dalších 9 vlastníků. K
dokončení výkupu chybí souhlas manžela paní Kohutkové a 10 dalších vlastníků s tím, že jejich podpis závisí na
podpisu manželů Kohutkových. Při geometrickém zaměřování areálu pro výstavbu oválu bylo zjištěno, že plot mezi
pozemky města a zahrádkami je posunut o 2 m směrem na pozemek města. Na zasedání ZM 16.12.2014 žádal
město o zaslání vyrozumění panu Kohutkovi s tím, že hranice plotu bude posunuta o 2 metry do skutečné hranice
pozemku města. Domníval se, že uvedené posunutí by pravděpodobně přesvědčilo manželé Kohutkovy k odprodeji
jejich zahrádky a atletický ovál by se mohl stavět ve schválené variantě. Manželům Kohutkovým osobně
zprostředkoval koupi sousední zahrádky s případnou možností koupě i dalších čtyř zahrádek. Dále na zasedání ZM
dne 16.12.2014 žádal o prodloužení termínu k výkupu zahrádek do 30.04.2015 s tím, že očekával ze strany MMK i
vedení města vstřícný postoj. Byl však šokován, že město na tento návrh nepřistoupilo, rozhodlo ve výkupech
nepokračovat a výstavbu atletického oválu zrušit. Uvedl, že je zarážející, že místo vděku ze strany města za práci,
kterou za město na výkupech odvedl, narazil na odmítavý postoj vedení města k jakékoliv komunikaci s ním. Snažil
se o možnosti dokončení výkupů informovat náměstka primátora p. Wiewiórku, ten však prohlásil, že tato oblast
není v jeho kompetenci. Obrátil se proto na Ing. Wolfa, který ho odkázal zpět na náměstka Wiewiórku. Takže s ním
vlastně nikdo nejednal. Požádal proto pana primátora o umožnění informovat radu města, rovněž i tato možnost mu
byla odepřena. Z toho nabyl dojmu, že vedení města nemělo zájem výstavbu atletického oválu realizovat. Ve svém
vystoupení se ještě vrátil do doby před 7 lety, kdy zastupitelstvo dne 22.01.2008 schválilo investiční záměr realizovat
a modernizovat sportovní areál - Městský stadion v Karviné-Ráji. Schválení tohoto záměru bylo podmíněno ústy
náměstka primátora Ing. Wolfem tímto, citoval: „Atletická dráha na tomto stadionu je ve městě 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. Vedení města jednalo s vedením OPF Karviná, která má zpracovaný projekt na rekonstrukci
stadionu u Domu dětí Juventus. Pokud se podaří z finančních prostředků OPF nebo společnými silami a získanými
datacemi vybudovat dráhu na tomto stadionu, bude lehkoatletická dráha na Městském stadionu v Karviné-Ráji
zrušena. Nebude-li však dráha nově vybudována, rekonstrukce městského stadionu nebude provedena“. Poukázal
na to, že dnes je situace zcela jiná. Nová adekvátní atletická dráha nejenže nebyla vybudována, ale rekonstrukce
Městského stadionu v Karviné-Ráji již probíhá a navíc vedení města rozhodlo, že se atletická dráha stavět nebude.
Toto rozhodnutí bude mít tyto následky: pokud nebude do roku 2016 postaven, již v roce 2008 přislíbený, atletický
ovál, bude muset město vrátit pozemek určený k jeho výstavbě OPF Karviná. Nepříznivý dopad to bude také pro
OPF, která s využitím tohoto stadionu určitě počítala pro sportovní potřeby studentů. Jako náhradní řešení vedení
města nabídlo zázemí na ZŠ Borovského, kde bude dokončena 250 metrová 5-ti dráha, která pro členy přípravky
atletického oddílu stačí. Pro druholigové závodníky město nabízí finanční pokrytí nákladů na jízdy za tréninkem na
regulérní 400 metrové atletické stadiony v okolních městech jako je Český Těšín, Havířov, případně
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Ostrava-Vítkovice. To však alespoň částečně splňuje potřeby atletického oddílu. Ve skutečnosti je budoucnost 121
členného atletického oddílu bez plnohodnotného atletického stadionu mlhavá. Pro ligové atlety je trénování na
stadionech v okolních městech horší s tím, že dojíždění je nepohodlné, zatěžující a navíc neumožňuje kromě běhů
trénink ostatních atletických disciplín, protože jim správci těchto stadionů nezpřístupní všechny atletické sektory a
hlavně potřebné sportovní nářadí. Problémová nebo prakticky nemožná by byla i osobní hygiena atletů po tréninku
na těchto náhradních stadionech. Dodal, že si nedokáže představit úspěšné fungování kteréhokoliv sportovního
klubu bez vlastního sportoviště včetně zázemí. Doufal, že nikdo nechce mít na svědomí likvidaci atletiky v Karviné,
která soustřeďuje 76 dětí s tím, že město by mělo svůj závazek schválený na ZM dne 22.01.2008 splnit a atletický
stadion postavit, jako náhradu za zrušený atletický ovál na rekonstruovaném městském stadionu, včetně zázemí.
p. Zbyšek Zelina - občan města - vystoupil jako jeden z majitelů zahrádek, o kterých je vedena dnešní diskuze s
tím, že od začátku s prodejem zahrádky nesouhlasil. Způsob jednání, jakým Ing. Tlolka vystupoval, neuznával. Řekl,
že ho zná ho od července 2014, kdy na něho pokřikoval přes plot. Sdělil mu, že jednání o výkupu zahradky si takto
nepředstavuje s tím, že o tom bude jednat na jiné úrovni. Dostal tedy pozvání na MMK dne 08.10.2014, a to bez
úředního razítka a podpisu. Rozešli se s tím, že mu sdělil, že nic nebude prodávat. Dodal, že se nejednalo pouze o
něho, ale o dalších několik důchodců, kteří tam tráví svůj volný čas. Nebyl proti sportu, domníval se, že v Karviné se
dá najít jiná vhodná lokalita na výstavbu atletického oválu. Nebylo mu známo, proč jednal s Pozemkových fondem,
když neměl jejich souhlas k prodeji. Dodal, že ho od tohoto data již neviděl ani o něm neslyšel.
p. K. Wiewiórka - reagoval na vystoupení Ing. Tlolky, který hovořil o likvidaci atletiky v Karviné. Byl rád, že se
zasedání ZM zúčastnil také předseda atletického klubu pan Broda, který následně jeho slova podpořil. Na základě
schváleného sneseni ZM č. 877 ze dne 15.09.2009 obdrželo město od OPF 3 pozemky, na kterých se měl stavět
ová. Po obdržení tohoto daru bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pod názvem „Atletický ovál“.
Dokumentace měla být zpracována ve třech variantách, a to osmi dráha, šesti dráha za předpokladu
majetkoprávního vypořádání a čtyř dráhový ovál, který však podle Ing. Tlolky nesplňoval parametry atletické
federace. ZM dne 24.06.2014 rozhodlo zplnomocnit Ing. Tlolku k projednání nutných výkupů nemovitostí s tím, že
mu byla předána plná moc. Ve stanoveném termínu se mu však nepodařilo získat podpisy všech vlastníků, tedy
smlouvy o smlouvě budoucí. Na základě těchto skutečností Odbor majetkový nedoporučil prodloužit termín s tím, že
porada vedení ze dne 09.02.2015 rovněž rozhodla neprodloužit požadovaný termín k výkupům do 30.04.2015.
Jelikož se jedná o děti z atletického oddílu, které mají zájem trénovat, byla uzavřena dohoda ze ZŠ Borovského, kde
je postaveno nové hřiště s umělou trávou, kolem kterého je 270 metrový ovál. Sportoviště není ještě dokončeno z
důvodu chladného počasí s tím, že se čeká na příznivé povětrnostní podmínky, neboť na poklad tartanové dráhy je
potřeba, aby minimálně 10 dní byla teplota 10 stupňů. Děti pak zde budou moci trénovat. Je pravdou, že oddíl
atletiky měl na starém atletickém stadionu kancelář, místnost na nářadí. To však museli vystěhovat s tím, že na ZŠ
Borovského mají k dispozici 2 místnosti. Z důvodu velké naplněnosti dětí do 1. tříd pro školní rok 2016 však bude
nutné tyto místnosti uvolnit pro potřeby školy. Proto v této záležitosti jednal ráno 19.03.2015 s panem Brodou a Ing.
Bogoczovou, kdy mu nabídli kancelářské prostory. Dále bylo panu Brodovi nabídnuto, aby si na internetových
stránkách našel vhodnou uniobuňku, kterou mu město proplatí s tím, že bude umístěna u ZŠ Borovského, aby si
zde mohli atleti umístit nářadí. Pan Broda na uvedené schůzce předložil návrh nového pozemku, který by odpovídal
výstavbě atletického oválu, což musí být následně ověřeno v katastru nemovitostí s tím, že po konzultaci bude panu
Brodovi předána odpověď.
Ing. J. Wolf - novým zastupitelům, kteří nebyli seznámeni s touto problematikou sdělil, že tato záležitost se táhne již
delší dobu. Od roku 1997 se pohyboval na stadionu Jäkl Karviná s tím, že měl přehled, kdo tam co dělal, kdo tam
závodil nebo trénoval. Pro upřesnění dodal, že to, co bylo řečeno v roce 2007, byla pravda. V roce 2008 byla vedena
jednání s OPF za účelem pronájmu pozemku za Slezskou univerzitou. Byla zpracována studie, se kterou souhlasili
také tehdejší předseda TJ pan Dzida a Pátik. Na základě toho byla rozpracována projektová dokumentace s tím, že
dodnes nebyly dořešeny např. provozní záležitosti, přestože bylo atlety přislíbeno, že seženou dotaci a pod.
Projektová dokumentace byla zadána projektantovi. Záměrem bylo postavit čtyř dráhový ovál, na kterém se dá
trénovat a provozovat výkonnostní atletika. Záměrem však nebylo dělat vrcholovou atletiku. Čtyř dráhový ovál by byl
dostačující s tím, že by nebylo nutné řešit výkupy pozemků, v projektu se mohlo dále pokračovat a dnes jsme mohli
být někde jinde. Požadavky atletů však byly větší, požadovali šesti nebo osmi dráhový ovál, tribuny. Navíc byly pro
ně vyjednány prostory na OPF, které by se rekonstruovaly pro sociální zázemí a šatny, což jim také nevyhovovalo.
Podle vyjádření Ing. Tlolky, je špatné město. Nelíbilo se mu, že se navážel přímo do Mgr. Swiderové nebo paní
Hűbnerové v tom, že dělaly něco proti lidem. Z toho, co se v zahrádkářské osadě dělo, byla řada lidí nešťastných, i
ze způsobu jednání, jak probíhalo. Hovořil o tom také pan Zelina. Zájmen města nebylo vykupovat zahrádky, neboť
je tam občané mají cca 30 - 40 let. Záměrem města bylo na daných pozemcích vybudovat nějaký atletický ovál,
který bude splňovat určité parametry, budou ho využívat nejen atleti, ale i studenti z OPF, Juventus, budou na něm
pořádány školní olympiády. Těch 5 - 6 atletů, co trénovalo na stadionu Jäkl, by určitě tuto dráhu také využilo. Dodal,
že nikdy na stadionu neviděl 121 atletů, jak o tom hovořil Ing. Tlolka. Pouze 5 až 6 atletů, se kterými trénuje pan
Broda.
Mgr. P. Bičej - domníval se, že od počátku se hovořilo o tréninkovém oválu, který bude mít 4 dráhy. Protože někdo
uvedl, že se na darované pozemky čtyř dráhový ovál nevleze, objížděli školy s tím, že padaly různé návrhy, kde by
mohl být ovál vybudován. Žádný z nich však nebyl atlety podpořen. Dodal, že výstavbu atletického oválu zastavil
sám Ing. Tlolka, nikoliv město, neboť byl zpracován projekt na vybudování čtyř dráhového oválu, se kterým atleti
nesouhlasili. V opačném případě mohl být projekt realizován.
Ing. O. Brdíčko - požádal pana Brodu, aby vystoupil k dané problematice. Dodal, že bychom neměli na sebe
vzájemně házet tzv. špínu, ale snažit se věc řešit.
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p. Pavel Reis - občan města - k vystoupení Ing. Wolfa řekl, že z jeho pohledu podporuje fotbal a práci s mládeží,
protože se tomuto sportu věnuje. Je to dlouholetá práce, která nyní přináší ovoce. Atletika se však dlouho
nerozvíjela, neměla k tomu patřičné zázemí. Ze své osobní zkušenosti uvedl případ, kdy se v rámci organizace
Sluníčko věnuje dětem, pořádá mimo jiné také atletický den s tím, že u některých děti objevuje zájem o sport, tedy i
o atletiku. Také jejich rodiče by byli ochotni je v tomto sportu podporovat ale nemají ho kde provozovat. Chtěl proto,
aby se v této věci něco učinilo, záměr vybudovat atletický ovál podporoval, neboť v tom viděl velkou investici do
budoucna. Měl za to, že sport je smysluplná aktivita v boji proti kriminalitě a pod.
Ing. J. Wolf - přestože není odborníkem na atletiku, byl přesvědčený, že dětem do 13 až14 let by pro jejich činnost
stačil čtyř dráhový ovál. Dnes města, která chtějí provozovat sport na vrcholové úrovni, musí mít sportovní třídy a
sportovní centrum mládeže, v opačném případě talentované děti odcházejí jinam. Z hlediska systému zde není
možné vytvořit vrcholové atletické centrum. Pokud zde nějaký talentovaný atlet bude, později odejde např. do
Vítkovic nebo do Třince. Dodal, že osobně na ministerstvu školství zjišťoval, zda je vůbec možné nebo jaké dotace
je potřeba získat na výstavbu požadovaného oválu. Pokud je příjemcem dotace město, může získat 50 % dotace,
pokud občanské sdružení nebo spolek 80 % dotace s tím, že poptávka je daleko vyšší, než v jaké výši jsou dotace
poskytnuty. Protože město nechce jít do střetu s vlastníky zahrádek, hledalo jiné řešení. Investovalo do sportovních
zařízení u pěti ZŠ s tím, že zázemí měli atleti na ZŠ Borovského. Členové altetického oddílu Jäkl Karviná byli vždy
zvyklí na to, že jim někdo dělal určitý servis. Toto jim nabízejí i dnes.
p. Michal Broda - občan města - reagoval na vystoupení z pohledu trenéra. Řekl, že od roku 2004 závodil s tím, že
prošel všemi oblastmi. Atletický oddíl je v současné době ve špatném rozpoložení z důvodu podmínek, které se
neustále zhoršují. Sám začal studovat na fakultě TV, aby se mohl ujat trenérské činnosti. Uvedl, že počet dětí, které
se věnují atletice, se zvyšuje, trénuje 4 tréninkové skupiny, mají už děti od 4 let, které trénují na ZŠ Borovského.
Jedná se o cca 60 dětí a také mladší žákyně do 16 let (cca 15). Tedy i přes podmínky, jaké mají, se přihlašují noví
atleti. Pokud by měli patřičné zázemí, mohlo by jich být daleko víc ,než je současný stav. Protože do budoucna
plánují organizovat závody, nelze je provozovat na čtyř dráhovém oválu. Z tohoto důvodu požadovali vybudovat šesti
dráhový ovál. Spolupracují také s Polskou republikou s tím, že by chtěli pořádat i mezinárodní závody, které není
možné organizovat na čtyř dráhovém oválu. Jeden oddíl přípravky trénuje také v Českém Těšíně, kde je rovněž čtyř
dráha, kde také nejde organizovat závody.
Ing. O. Brdíčko - doporučil vést jednání se 3 vlastníky pozemků ze zahrádkářské osady, kteří by byli výstavbou
atletického oválu dotčeni a dosud s odkupem nesouhlasili. Jedná se o 1,5 m pozemku podél přístupové
komunikace. Podal návrh, že by bylo možné provést výstavbu atletického oválu pouze na pozemku města, který by
měl požadované rozměry daného oválu s tím, že pozemek bude ověřen v katastru nemovitostí. Případně doporučil
hledat jiný vhodný pozemek na vybudování oválu.
Mgr. I. Hudzietzová - požádala o přerušení jednání na 5 minut.
Ing. J. Wolf - přerušil jednání na 5 minut.
p. Miroslav Pánek - občan města - řekl, že i jeho zájmu je, aby se vybudoval atletický ovál v Karviné-Novém
Městě. K řešení, které navrhoval pan Wiewiórka, uvedl, že se jedná o provizorní řešení s tím, že podporoval
vybudování šesti dráhového oválu. Pochopil, že celá akce se točí kolem peněz, údajně bylo zamítnuto vstoupít do
obchodního jednání. Hovořil dále o finanční dotaci, o které se zmínil Ing. Tlolka, a to ve výši 50 % z celkové části
cca 20 mil. Kč, tedy o dotaci 10 mil. Kč. Domníval se, že tato částka je pro město s ohledem na investici, kterou nyní
provádí na fotbalovém stadionu, zanedbatelná. Protože bydlí v Karviné-Novém Městě a byl znepokojen situací, která
v této městské části je, zeptal se zastupitelů, aby mu do budoucna sdělili, kolik jich v této části města bydlí a jaké s
ní mají záměry. Měl na mysli byty RPG s tím, že řada bytových domů je v této části města poloprázdná. Dále hovořil
o odlivu obyvatel z Karviné a o masivním přílivu občanů romského původu. Nedávno slyšel o příjezdu 4 autobusů z
Kladna. Dodal, že to bude předmětem jednání příštího zasedání ZM.
Ing. J. Wolf - protože je občanem města, požádal pana Pánka, aby pomohl tuto situaci řešit nebo předložil nějaký
klíč, jak v této záležitosti dále postupovat nebo problematiku řešit v příslušné komisi.
p. J. Adámek - občan města - řekl, že likvidace atletické dráhy na stadionu Jäkl Karviná začala nástupem do
funkce náměstka primátora Ing. Wolfa, který jako předseda fotbalového klubu preferuje fotbal s tím, že určitě
uvedenou funkci nedělá zadarmo, protože je to jeho prestiž. Navrhl jednat s Krajským úřadem MS kraje o převodu
pozemku za 1,-- Kč. Jedná se o velký nezastavěný pozemek u SPŠ Karviná (zahrada), který by vyhovoval výstavbě
šesti dráhového atletického oválu. S výsledkem jednání seznámit zastupitelstvo města do 2 - 3 měsíců. Případně
hledat jiný vhodný pozemek ve vlastnictví města.
Ing. J. Wolf - sdělil, že se opětovně o slovo přihlásili Ing. Tlolka a pan Wieser. Nechal postupně hlasovat o udělení
slova. Nejdříve o udělení slova Ing. Tlolkovi.

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

27
2
8
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Ing. J. Wolf - dále nechal hlasovat o udělení slova panu Weiserovi.

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

26
2
9

usnesení č.

Ing. E. Tlolka - občan města - reagoval na vystoupení Ing. Wolfa a Mgr. Bičeje s tím, že to byla samá lež.
Minimálně 5 let v této věci jednal, aby se začalo něco dělat. Protože usnesení ZM z roku 2008 je stále platné, bylo
by škoda ho nevyužít. Vysvětlil, že někteří z těch, se kterými o odkupu jednal, mu nebyli příliš nakloněni kvůli
propagandě paní Kohutkové, která vylepovala proti prodeji různé vývěsky nebo plakáty a nabádala lidi, aby prodej
nepodepsali. Do té doby vše probíhalo normálně. V současné době je situace skoro před dokončením s tím, že
požádal o prodloužení termínu do 30.04.2015. Z vystoupení na zasedání ZM dne 16.12.2014 dosud nedostal
žádnou odpověď. Když se snažil jednat s náměstky, nikdo se k tomu nechtěl vyjadřovat. Dnes mu bylo řečeno, že
sám tuto věc tzv. pohřbil. Dodal, že to je vděk za to, co všechno v dané záležitosti udělal místo nějakého
poděkování, povzbuzení nebo finančního ohodnocení. Dodal, že řada zahrádkářů mu volá, v jakém stavu věc je. U
jedné z těchto zahrádek byl poškozen plot, chatka byla vykradena a zdevastována s tím, že majitelka je z toho
nešťastná. Měl za to, že většina zahrádkářů výkup podporovala, pouze paní Kohutková, která má věci v nepořádku,
prodej bojkotuje a ostatní zahrádkáře ovlivňuje. V katastru nemá přihlášenou chatku, ani neplatí daně. Domníval se,
že celou dobu na stadionu Jäkl Karviná atleti fotbalistům vadili, přestože si byl vědom toho, že soužití těchto dvou
zcela odlišných klubů bylo složité.
p. Waiser - občan města - domníval se, že není zájem atletiku ve městě podporovat. Když např. někdo chce
podporovat fotbal, tak to jde. Zajímavé bylo také tvrzení, že pro atlety je dostačující 270 m ovál. Proč okolní města
mají 400 m ovál a Karviná ho nemá.
Ing. J. Wolf - dodal, že 400 m ovál byl připravený v projektu.
p. Jan Jelen - občan města - řekl, že je dorostencem, atletem, který běhá a jezdí po závodech s tím, že podmínky
k trénování v Karviné jsou otřesné. Škvárové hřiště je nevyhovující, ničí si na něm obuv. Nebaví ho dojíždět do
Českého Těšína, aby si tam mohl zatrénovat.
Ing. O. Brdíčko - řekl, že atletika je i o jiných disciplínách, než je běh. Je to také hod oštěpem, diskem, koulí a pod.
Na ZŠ Borovského to však není možné zajistit.
Ing. J. Wolf - dodal, že na čtyř dráhovém oválu bylo vše pro atletiku připraveno.
Protože se ještě přihlásil do diskuze pan Broda a pan Zelina, nechal postupně hlasovat o udělení slova. Nejdříve
nechal hlasovat o udělení slova panu Zelinovi.
HLASOVÁNÍ : č. 20
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

31
1
5

usnesení č.

Ing. J. Wolf - dále nechal hlasovat o udělení slova panu Brodovi.

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

23
1
11

usnesení č.

p. Michal Broda - občan města - uvedl, že jednal s náměstkem primátora panem Wiewiórkou, kdy z jeho pohledu
udělal v této době maximum, co mohl s tím, že vyjednal ty nejlepší podmínky na ZŠ Borovského, ale i přesto jsou
pro atletiku nedostačující. Proto podal návrh, aby se v Karviné hledaly nové vhodné pozemky, kde by se dal atletický
stadion vybudovat.
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p. Zelina - občan města - reagoval na slova Ing. Tlolky, který neustále napadal paní Kohutkovou, neboť je druhým
zahradkářem, který mu nic nepodepsal ani nikdy neslíbil, že mu něco prodá. To, že je u jedné zahrádky zbouraný
plot, je tím, že paní ovdověla a už druhý rok tam nechodí, proto měla zájem zahrádku prodat. Měl informace, že má
ještě jinou zahrádku. V sobotu mají brigádu a natahují plot nový, protože se domnívali, že uplynul rok, tedy termín
schválený k výkupům. Protože se od října 2014 nic v této věci nedělo, měli za to, že se ovál stavět nebude, že je to
ukončená věc.
Ing. J. Wolf - protože se již nikdo do diskuze nepříhlásil, nechal hlasovat o protinávrhu Mgr. Hudzietzové, která
navrhovala prodloužení termínu do 31.08.2015.
HLASOVÁNÍ : č. 22
14
PRO :
13
PROTI :
9
ZDRŽEL SE :
Návrh nebyl schválen.

usnesení č.

Ing. J. Wolf - protože protinávrh nebyl schválen, nechal hlasovat o původním návrhu na usnesení.

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

21
14
1

usnesení č. 89

17) Informativní zpráva o změnách svěřeného nemovitého majetku evidovaného na účtech 021 - stavby a
031 - pozemky u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná za rok 2014
Ing. J. Wolf - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 17 hlasovat.

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

37
0
0

usnesení č. 90

18) Bytové družstvo Karviná - stanovy
Ing. J. Wolf - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 18 hlasovat.

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

37
0
0

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

usnesení č. 91

12

19) Projednání inflace za rok 2014
Ing. J. Wolf - k předložené majetkové záležitosti požádal o úvodní slovo vedoucí Odboru majetkového Ing. Helenu
Bogoczovou, které předal slovo.
Ing. H. Bogoczová - sdělila, že usnesením ZM č. 738 ze dne 18.03.2014 bylo rozhodnuto nezvýšit nájemné z
důvodu podpory podnikání ve městě a rovněž z důvodu poměrně vysokých finančních nákladů souvisejících se
všemi přípravnými pracemi k uplatnění inflační doložky. Průměrná roční míra inflace v roce 2014 činí 0,4 %. Odbor
majetku navrhl neuplatnit zvýšení nájemného o míru inflace v uvedené výši, protože se jedná o časově náročnou a
pracnou záležitost, která by byla nerentabilní.
Ing. J. Wolf - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 19 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 26
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 92

20) Dražby jednotek
Ing. J. Wolf - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 20 hlasovat.

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

36
0
0

usnesení č. 93

21) Nabytí pozemků - Eduard Samlík
Ing. J. Wolf - než otevřel k předložené majetkové záležitosti diskuzi, upozornil, že rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města nabýt uvedené pozemky od pana Eduarda Samlíka do vlastnictví statutárního města
Karviné.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 21 hlasovat.

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

37
0
0

usnesení č. 94

22) Nabytí pozemků Moravskoslezský kraj
Ing. J. Wolf - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
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Ing. J. Wolf - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 22 hlasovat.

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

37
0
0

usnesení č. 95

23) Převod pozemku - Ing. Lumír Królikowski
Ing. J. Wolf - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 23 hlasovat.

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

37
0
0

usnesení č. 96

24) Převod pozemku - Milan Mieres
Ing. J. Wolf - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 24 hlasovat.

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

37
0
0

usnesení č. 97

25) Převod pozemku p. č. 547/1, k.ú. Ráj - manželé Hanzlíkovi
Ing. J. Wolf - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 25 hlasovat.

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

37
0
0

usnesení č. 98

26) Nové interpelace členů ZM
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p. A. Barák – vystoupil s interpelací týkající se výše odměny za výkon předsedy představenstva TS Karviná, a.s.,
snížení počtu členů v dozorčích radách. Vznesl dotaz k usnesení RM č. 357 ze dne 11.03.2015 týkající se navýšení
odměny předsedy představenstva Technických služeb Karviná, a. s., dle Článku 9 odst. 3 písm. i) Stanov z částky
Kč 5.780,-- měsíčně na částku Kč 10.000,-- měsíčně, a to po dvou měsících činnosti s účinností od 11.03.2015. V
této souvislosti podal návrh na snížení počtu členů v dozorčích radách ve společnostech města, a to na 3 členy s
tím, že do těchto funkcí nebudou nominováni členové na základě politického rozhodnutí, ale budou mít v této oblasti
odborné znalosti, aby mohli danou společnost řídit a kontrolovat. Poukázal na vysoký věk některých členů (přes 70
let) a případné rodinné vazby.
Ing. J. Wolf – navýšení odměny odůvodnil tím, že předseda představenstva ručí svým majetkem. Snížení počtu
členů může být předmětem jednání. Dodal, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.
Ing. O. Brdíčko - podal 3 písemné interpelace:
1. Oprava ulice Lázeňská a Karola Sliwky - požádal o podání informace, kdy bude zahájena oprava ulice Lázeňská
a ulice Karola Sliwky, a to od křižovatky s ulicí Fryštátská.
2. Oprava ulice Sokolovská - požádal o podání informace, kdy bude zahájena oprava ulice Sokolovská v
Karviné-Novém Městě.
3. Výstavba chodníku na ulici Borovského - požádal o podání informace, zda bylo projednáno s MS krajem
vybudování chodníku na pozemcích p. č. 1539/9 a 1532/10 v k.ú. Ráj. Pokud dosud takto učiněno nebylo, podal
návrh, aby jednání proběhlo a o výsledku bylo zastupitelstvo města informováno.
Ing. J. Wolf – řekl, že na písemné interpelaci bude odpovězeno písemně.
Ing. O.Brdíčko - podal ještě jednu ústní interpelaci týkající se výstavby atletického oválu. Požádal, aby byl na
zasedání ZM Karviné předložen materiál, ve kterém by byla vytipována jiná vhodná plocha na výstavbu atletického
oválu v Karviné, kde by se daly provozovat všechny atletické sporty.
Ing. J. Wolf – řekl, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.

27) Různé MMK, občané
Ing. J. Wolf - v rámci tohoto bodu požádal Ing. Martinu Šrámkovou, vedoucí Odboru rozvoje, aby podala informaci
včetně krátké prezentace harmonogramu „Rekonstrukce vnějšího okruhu Karviná – III/4688“, týkající se ulic
Havířská, Leonovova, Těreškovové, Kosmonautů, která bude probíhat v letošním roce ve městě Karviná.
Ing. M. Šrámková - uvedla, že investorem Rekonstrukce silnice III/4688“, týkající se ulic Havířská, Leonovova,
Těreškovové, Kosmonautů, tzv. vnější okruh bude Moravskoslezský kraj, období realizace od 07.04. do 15.06.2015.
Bude se jednat o odstranění stávající ložné vrstvy (provedení recyklace za studena), položení nové asfaltové vrstvy.
Dále bude provedena výstavba okružní křižovatky v místě stávající křižovatky ulic Jaroslava Vrchlického, Havířské a
Sportovní (pod Kovonským mostem u Letního koupaliště). Stavba by měla být ukončena 20.04.2015 s tím, že plná
uzavírka Kovonského mostu bude cca 10 dní. Při uzavírce silnice III/4688 povedou: silnice I/67 - ulice Nádražní,
Ostravská, tř. 17. listopadu, silnice II/475 - ulice Rudé armády, silnice II/472 - ulice Borovského včetně místních
komunikací v městské části Karviná-Nové Město, Karviná-Hranice, Karviná-Mizerov, Karviná-Ráj. Dne 17.03.2015
proběhlo jednání s podnikatelskými subjekty dotčených připravovanou stavbou. Na www.karvina.cz budou
zveřejněny etapy stavby včetně harmonogramu, objízdných tras, aktuálního stavu průběhu stavby.
Ing. J. Wolf - poděkoval za podané informace.
Protože se ze zastupitelů v rámci bodu různé nikdo nepřihlásil, předal postupně slovo přihlášeným občanům
města.
p. M. Heisigová - občanka města - za sdružení vystoupila s reakcí na článek uveřejněný v Karvinském zpravodaji
č. 2/2015 na str. 3 pod názvem „Změna územního plánu pomůže rozvoji zaměstnanosti“ s tím, že citovala některá
znění tohoto článku, na který reagovala s tím, že uvedená tvrzení jsou nesprávná, neboť město uvádí čtenáře v
omyl a staví občanské sdružení do pozice stěžovatele, který ignoruje povinnost města zohlednit dobývací prostor v
územním plánu.
Vyjádřila se k těmto citacím z článku: „Město například musí při tvorbě nového územního plánu respektovat
vytýčený dobývací prostor ve Starém Městě a zájem státu na jeho vytěžení“. „Dnešní vedení města riziko možné
těžby zohlednit chce a nyní to novým návrhem také udělá“. Komentář sdružení: V současnosti je dobývací prostor
na území města vytýčený na plochách daleko rozsáhlejších než pouze v městské části Staré Město. Jedná se
například o území městských částí Ráj a Darkov a v neposlední řadě také o tu část Starého Města, která byla již ze
stávajícího záměru rozšíření těžby společností OKD, a.s. vyloučena. Pokud by město skutečně muselo při tvorbě
územního plánu respektovat vytýčený dobývací prostor, jak uvádělo v článku, muselo by pak požadovat, aby byly do
zóny dobývání těžby nerostů zahrnuty všechny tyto oblasti a omezit tak práva vlastníků nemovitostí i zde.
Nepravdivé je rovněž tvrzení o zájmu státu na těžbě ve Starém Městě vzhledem k tomu, že nebyla dosud těžba v
této lokalitě státem povolena a v platnost nevešla ani nová Surovinová politika v oblasti nerostných surovin, která by
výslovně uváděla, že těžba černého uhlí v lokalitě Staré Město soukromou společností OKD, a.s. je v zájmu státu.
Dále citovala slova primátora z článku: „Stát může nakonec těžbu OKD, a.s. povolit i v případě, že my tento nový
územní plán nebudeme mít hotový a schválený, proto nás velice překvapují vyhlášení občanského sdružení, které
chce blokovat plán jako celek a vlastně tím zabrzdit celkový rozvoj města, těžbě tím nejspíše nezabrání“.
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Vyjádření sdružení: Vzhledem k tomu, že se jako jediné občanské sdružení k této věci vyjádřili jak na zasedání ZM,
tak v tiskové zprávě určené médiím, není pochyb, že se jedná o jejich sdružení „Občané Karviné proti těžbě uhlí pod
městem“. Nikdy však nepodali žádné prohlášení, v němž by stálo, že chtějí blokovat plán jako celek a tím zabrzdit
celkový rozvoj města. Cítili se tímto výrokem dotčeni a poškozeni. Naopak od počátku uvádějí, že jim jde pouze o ty
body, které se týkaly zařazení zón ve Starém Městě do zóny pro těžbu nerostů, což znamená omezení práv
vlastníků nemovitostí ve Starém Městě nakládat svobodně se svými nemovitostmi. U těchto zón je stanovena
podmínka pro přípustné využití pouze údržba stávajících staveb bez nástaveb, přístaveb a nepřípustné využití nové
stavby a změna stávajících staveb. Toto omezení nijak nepřispěje k rozvoji města a zaměstnanosti, ale naopak
přibude další nenávratně zdevastované území. Jako sdružení se naopak snaží o jeho ochranu v době, kdy rozšíření
těžby zcela prokazatelně není provoleno, společnost OKD, a.s. nesplnila žádnou ze stanovených podmínek a sama
přiznává, že není schopna přesně určit, zda vůbec a kdy těžbu zahájí. Nepravdivými tvrzeními staví uveřejněný
článek jejich občanské sdružení do role škůdců, kteří bezdůvodně brzdí rozvoj města a poškozují zájmy občanů,
což se dotýká jejjich jména i jejich pověsti.
Další citace z článku pana primátora: „Podařilo se nám uchránit od vlivů případné těžby zónu Nové Pole, kde pracují
na dvě tisícovky lidí, a to bude v návrhu územního plánu obsaženo také. Postupně ale musíme umožnit lidem nové
pracovní možnosti a v případě Starého Města hledáme rozumný kompromis. Ať novou práci nabídnou lidem ti, kdo
chtějí přípravy územního plánu blokovat“.
Vyjádření sdružení: Uvedla, že v tomto článku si pan primátor připvlastňuje zásluhy jiných s tím, že že by rádi slyšeli,
jak konkrétně se vedení města podařilo uchránit zónu Nové Pole od vlivů těžby. Zatím měli možnost slyšet
vyjádření, že je město připraveno zónu přemístit v rámci města. Protože se firmy na Novém Poli odmítly s OKD, a.s.
dohodnout na uvolnění území pro těžbu, OKD, a.s. nezbylo nic jiného, než toto území vyloučit ze záměrů těžby. To,
že případné těžba nebude mít na zónu žádný vliv, není nijak prokázáno. Ze svých zdrojů mohla prozradit, že
nejmenované firmy z průmyslové zóny požádaly v prosinci 2014 Ministerstvo ŽP o zpracování odborného posudku o
vlivech plánované těžby. Zpracování posudku pozdrží proces EIA s tím, že se čeká na jeho vypracování. K otázce
pracovních míst ve Starém Městě v souvislosti s rozšířením těžby konstatovala, že by žádná nová pracovní místa
nepřineslo. Naopak již dnes o mnoho pracovních míst přišli díky předčasným výkupům, kdy odešlo několik firem a
živnostníků. Naopak dle jejich názoru je to především vedení města, které návrhem některých ustanovení v novém
územním plánu blokuje rozvoj města a zaměstnanosti. Závislost na těžbě uhlí je vnímána případnými novými
investory negativně a přispívá k tomu, že Karviná není tzv. dobrá adresa pro jejich byznys. Dokonce jedna z firem na
Novém Poli si aktuální situaci vyhodnotila tak, že svůj rozvoj plánuje raději v průmyslové zóně v Havířově. Tím
město přišlo o několik set nových pracovních míst.
V souvislosti s citací článku, že územní plán je živý materiál, se kterým se bude podle aktuálních potřeb pracovat,
vznesla dotaz, proč vedení města silou protlačuje do nového územního plánu omezení rozvoje města, konkrétně ve
Starém Městě. Lze o něm uvažovat možná v budoucnu, kdy bude přesně známo, že zde budou doly těžit uhlí, o
které bude veřejný zájem. V rámci svého vystoupení prezentovala mapku dobývacího prostoru OKD, a.s., a to
hranici vlivů podle EIA a rozšíření vlivu podle připravované EIA. Příspěvek byl písemně doložen k zápisu.
Ing. O. Brdíčko - na základě tiskového zákona požádal vedení města, aby byla reakce na tento článek uvedena v
nejbližším čísle Zpravodaje města.
Ing. J. Wolf - nemohl to slíbit s tím, že se k tomu bude muset nejdříve vyjádřit někdo kompetentní, protože tiskový
zákon neznal.

p. Dalibor Hula - občan města - nejdříve reagoval na vystoupení Ing. Wolfa týkající se problematiky drogově
závislých s tím, že zařízení pro pomoc závislým je tady přitahuje. Zeptal se, zda by se podobná myšlenka nedala
aplikovat na herny a herní byznys v Karviné a zda množství heren nepřitahuje různé individua a hráče z okolí.
Náměstka primátora pana Wiewiórky se zeptal, jaká je politika KSČM vůči hernám a hazardu. Jaké kroky plánuje ve
svém funkčním období s ohledem na omezení hazardu ve městě Karviná, zda město připravuje jejich regulaci.
Ing. J. Wolf - řekl, že ministerstvo financí připravuje nový zákon, který by měl tuto problematiku řešit plošně. Není
zastáncem toho, aby tuto problemaatiku řešilo každé město po svém samostatně. Nový zákon by měl obsahovat
zásadní změny s tím, že po jeho vydání se ním bude město Karviná řídit. Individuální regulace je předčasná.
p. K. Wiewiórka - uvedl, že ve volebním programu nemají rozšiřování provuzu heren. U stávajících heren se budou
řídit zákonem, který vyjde. Chtějí se oprostit od toho, aby zavřeli herny a na veřejných místech byla na dveřích
umístěna cedulka „Soukromá společnost“, kde by se hazard provozoval dále.
p. Silvia Škulavíková – občanka města – vystoupila k problematice kácení dřevin ve městě Karviná. Poukázala na
nadměrné kácení stromů, především líp, topolů a stromořadí kolem silnic. V roce 2014 jich bylo vykáceno 1400,
především listnatých stromů a další porosty různých keřů. Přestože se provádí náhradní výstavba, není však v místě
vykácení a většinou se jedná o zcela jiný druh zeleně - okrasné stromy, rododendrony, magnólie a borovice. Na
nadměrné kácení líp poukazují také včelaři. Občané poukazují rovněž na kácení zdravých stromů, např. v lesoparku
Bažantnice s tím, že dřevo si hned někdo odveze. Jako příklad uvedla, že dne 04.02.2015 bylo vydáno oznámení o
kácení stromů na ulici Mírové, poblíž č. p. 1442 v Karviné-Novém Městě. Jejich náhradní výsadba však bude na
zcela jiném místě, a to v Karviné-Fryštátě. Získala informaci, že komise ŽP se nezabývá problematikou kácení
stromů, rozhodují o tom pouze 2 zaměstnanci MMK. Na nadměrné kácení stromů poukázala také v souvislosti s
uveřejněnými výsledky vědců z Akademie věd, ústavu experimentální medicíny, kteří prováděli v NsP Karviná-Ráj
dvouletý výzkum vlivu zdejšího ovzduší na vývoj dětí, které ovlivňuje nemocnost dětí a jejich vývoj. Požádala proto,
aby byly káceny pouze stromy nemocné, kácení stromů bylo vždy odborně posouzeno a následně byla nařízena
nová výsadba listnatých stromů.
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Dále reagovala na článek v tisku, kde byl Spolek občanů Starého Města panem primátorem několikrát obviněn z
něčeho, co nemá smysl. Veřejně byli v dubnu 2013 nazvání „Pseudoochránci“ s tím, že citovala znění tohoto článku:
“Ať se ti pseudoochránci postaví a řeknou, jakou práci pro občany mají a pak můžeme vyhnat největšího
zaměstnavatele“. Ten však neustále propouští zaměstnance, za své nynější problémy si může sám. Z řad
zaměstnanců zaměstnává nejvíce agenturní cizince, na prstech lze spočítat, kolik tam vlastně pracuje Karviňáků.
Dodala, že lidé se Starého Města se jen brání proti nesmyslné likvidaci krásného území, které by mohlo sloužit k
výstavbě nových rodinných domů nebo být místem k oddychu. Vystoupení doloženo písemně.
Ing. M. Hajdušík - číslo vykácených stromů, které paní Škulavíková zmínila, znělo hroziv. Nevěděl, proč bylo 1400
stromů pokáceno, veviděl ani jejich zdravotní stav. Věděl však, proč byly vykáceny stromy na ul. Mírova u
Gymnázia. Společně s ředitelem této školy byla řešena otázka bezpečnosti a životních podmínek studentů. Problém
byl v tom, že lípy byly křivé, některé náhodně vysázené v minulých letech, bránily přísunu světla do učeben. Dále
konzultovali s panem ředitel MP možnost umístění kamery, protože v této oblasti dochází k častému k přepadávání.
Protože tyto vysoké stromy mají v době vegetace hodně listí, bránily v umístění této kamery. Na druhou stranu je
potřeba si uvědomit, co je pro člověka důležitější, strom nebo bezpečnost našich dětí. Důvodem, proč se po
vykácení nesází stromy na původní místo je to, že travnatá plocha před Gymnáziem je úzká a za několik let bychom
se dostali do stejného problému. Všechny stromy ve městě, převážně v sídlištní zástavbě, byly vysázeny uměle s
tím, že i člověk má právo regulovat to, zda životnost, kterou strom má, již byla překonána.
Ing. J. Wolf - dodal, že na magistrátě jsou pracovníci na takové odborné úrovni, že ví, které stromy se mají či
nemají kácet. Ne vždy je vyhověno všem.
p. Marek Gasior - občan města - řekl, že problematika kácení stromů by se měla řešit odborně, ale neviděl v této
záležitosti podporu ze strany vedení města. Tuto informaci získal od zaměstnanců s tím, že nemají dostatečnou
pravomoc a dostatečné zdroje pro zeleň, jako důležitý prvek městského životního prostoru. Tato oblast je na okraji
zájmu a úředníci jsou ti poslední, kteří dostanou slovo.
Ing. J. Wolf - řekl, že vedení města může většinou za všechno, ale ne za to, jestli jsou nebo nejsou káceny stromy.
Naopak byla provedena regenerace zeleně ve městě, výsadba nových stromů. V současné době je řešena
průmyslová zóna Barbora, kde bude provedena náhradní výsadba. Proto je třeba se vždy podívat objektivně i na
druhou stranu věci.
p. Marek Gasior - občan města - dodal, že tyto informace získal na MMK. Je pravdou, že město provádí řadu
investičních akcí spojených i s výsadbou zeleně, kdy se jedná o jednorázové proinvestování dotací. Důraz by měl
být kladen na koncepční péči, které se často nedostává a která způsobuje problémy. Kdyby byla průběžná péče
lepší, mohli bychom se dostat na úroveň okolních měst, jako příklad uvedl město Třinec.
Ing. J. Wolf - řekl, že město Karviná dává ročně na regeneraci zeleně cca 18 mil. Kč. Nevěřil tomu, že takovou
částku dává do zeleně město Třinec, nebo že má tolik parků a zeleně jako město Karviná. Poukázal na umístění v
hodnocení o nejkrásnější alej, kterou vyhlálo město Karviná.
p. Marek Gasior - občan města - nepamatoval si, kolik milionů Kč dává ročně do zeleně město Třinec. Protože
jezdí přes obě města, mohl by rozdíly mezi oběma městy ukázat. Neměl na mysli oblast kolem Třineckých
železáren. K internetovému hodnocení soutěže o nejkrásnější alej se nechtěl vyjadřovat. Je pravdou, že Karviná se
začala více věnovat zeleni ve městě, ale není tato péče na takové úrovni, jako v Třinci.
Ing. J. Wolf - řekl, že občané měsla by si měli uvědomit, že žijí v tomto městě a pokud ho budou hanit nebo říkat, že
je tu všechno špatné, tak pro mladé lidí tu nebude nic pozitivního. Dodal, že do města Třinec si zajede a nechá se
provést těmi krásnými parky, aby mohl tyto rozdíly zhodnotit.

P Ř E S T Á V K A 21:10 - 21:25 hod.
p. Marta Siudová – občanka města – zeptala se, jaký je rozdíl mezi označením DPS a Bytovým domem, jak byly
nynější domy DPS označeny. Dále vznesla dotaz, zda platí nějaká vyhláška, která stanoví, že obyvatel tohoto domu
musí brát nějaké služby. Poukázala na to, že Karviná bude jediné velké město, které nemá žádný dům s
pečovatelskou službou.
Ing. M. Hajdušík - řekl, že na minulém zasedání ZM vysvětlil, jak fungují domy DPS. Protože byl název zavádějící,
došlo k přejmenování těchto domů na „Bytový dům“. Rozhodování o názvu bylo složité, protože služby, které jsou v
domech poskytovány, jsou registrovány a lidé by se mohli v budoucnu domnívat, že to jsou domy s nějakým
režimem. Proto je nazvali bytovými domy a podle nacházející se na určitých ulicích byly pojmenovány např. Bytový
dům Borovského, Bytový dům U Lesa. Pro stávající nájemníky se nic nemění. Výše nájmu je stejná a podmínky pro
přidělení bytu zůstaly stejné. Nejedná se domy s žádným režimem. Nájemníky bytových domů nikdo nenutí, aby
využívali nějakých služeb, ani jim nikdo nepřikazuje, aby si nějakou službu objednali. Dům s pečovatelskou službou
je v Karviné-Novém Městě na ulici Mírova.
Ing. J. Wolf - dodal, že domy s pečovatelskou službou v Karviné jsou, jen se tak nejmenují, provozují je sociální
služby.
p. Marta Siudová – občanka města – dále vznesla dotaz k ubytovně Kosmos, a to kdy bude objekt přebudován na
tzv. startovací byty pro mladé rodiny a malometrážní byty pro seniory. Dále jak pokračují jednání o odkupu této
budovy se současným majitelem.
Ing. J. Wolf - jednání ohledně odkupu budovy Kosmos pokračují, připravují se předkupní smlouvy, budou probíhat
jednání s vlastníkem tohoto objektu. Mají zájem, aby vše bylo zrealizováno v první polovině letošního roku. Na
zasedání ZM dne 18.06.2015 by měla být podána zpráva o vývoji prodeje ubytovny Kosmos. Do doby, než se vše
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vyřeší, současný nájemce se o budovu stará. Vše chce svůj čas, příprava procedur nutných k prodeji určitou dobu
trvá. Dalším krokem bude příprava projektové dokumentace, shánění finančních prostředků a evropských dotací na
rekonstrukci budovy, která bude rekonstruována postupně nebo celý objekt najednou.
p. Marta Siudová – občanka města – zeptala se, proč dosud nebyl vybudován dům pro seniory, jak bylo slibováno
již v minulém volebním období. Byl to tedy pouze předvolební slib, který buď vyjde nebo nevyjde.
Ing. J. Wolf - bylo přislíbeno vybudovat pečovatelský dům ze ZŠ na ulici Školská s tím, že tento projekt není
realizovatelný. Byl schválen pouze záměr, na základě kterého se dělaly různé studie, zjišťovalo se, co tam lze nebo
nelze realizovat. Dále se řešila ekonomická stránka věci, a to zda bude možné získat na realizaci stavby dotaci a
pod. Na základě zjištěných výsledků bylo ze záměru upuštěno.

p. Šárka Palermová – občanka města – 1. vznesla dotaz k usnesení RM č. 348, příloze č. 1 a 2 týkající se
uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě č. 1/2008 a Dodatku č. 1 k Dohodě č. 1/2010 o zajištění ochrany nemovitostí a
zájmů statutárního města Karviná. Zeptala se, z jakého důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatků s
tím, že v roce 2015 bude lhůta k proplacení uvedených částek ze strany OKD, a.s. stanovena ke dni 30.09.2015.
2. Jako občanka Starého Města požádala vedení města, aby jednalo s vedením OKD, a.s. o možnosti zahájení
výkupů nemovitostí těch občanů, kteří o výkup svého majetku projevili zájem. Věděla, že tyto cesty, jak OKD, a.s. k
výkupům přimět, jsou. Řekla, že o tom svědčí nedávné výkupy garáží a dvojdomku.
Ing. J. Wolf - sdělil, že k posunu termínu došlo z ekonomických důvodů společnosti. Město má od roku 2008 s
OKD, a.s. uzavřenou nad rámec horního zákona dohodu, na základě které přispívá OKD částkou 35 mil. Kč do
rozpočtu města, částkou 3 mil. Kč do fondu primátora a částkou 500 tis. Kč na monitoring spodních vod. V
současné době bojuje firma o tzv. přežití s tím, že potřebují mít k 15.09.2015 dostatečnou hotovost na svých účtech,
aby mohli otočit veškeré své kontokorenty, aby mohla společnost dále fungovat a aby s ní banky spolupracovaly. Na
základě toho požádali město, zda by mohli platby k 30.06. posunout až k 30.09.2015.
K jednáním, která probíhají s OKD, a.s. ohledně výkupů, sdělil, že je na společnost ze strany města vyvíjen tlak, aby
občané, kteří chtějí domy vykoupit, nebyli v této lokalitě nešťastní. Vše se odvíjí od množství finančních prostředků,
které na tyto výkupy mají. V roce 2011 - 2012, kdy byla firma v zisku, byly vytvořeny velké finanční rezervy na výkupy
domů, ale tím, že se vše prodlužovalo, tak tyto finanční prostředky skončily asi na jiné účely firmy. V dnešní době
bojují o přežití.
Ing. O. Brdíčko - protože tento návrh odsouhlasila rada města, mělo by to také schválit zastupitelstvo města.
Ing. J. Wolf - dodal, že materiál - Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě č. 1/2008 a Dodatku č. 1 k Dohodě č. 1/2010 o
zajištění ochrany nemovitostí a zájmů statutárního města Karviná bude předložen ke schválení na zasedání ZM
30.04.2015.
p. Věra Vantuchová – občanka města – 1. Vystoupila k problematice životního prostředí a nadměrnému kácení
stromů ve městě. Již dříve požádala na odboru MMK o informaci, v jakém časovém horizontu dochází ke kácení
stromů, podle jakého plánu, kdy a jaká je prováděna následná výsadba s tím, že dostala odpověď, že o tom
rozhoduje komise ŽP, potažmo rada a zastupitelstvo města. Jako aktivní včelařka byla znepokojena situaci, týkající
se kácení stromů, především líp, na jejichž místo se následně sází jiné stromy, které nejsou pro tento region
vhodné. V opačném případě se nevysadí nic, protože na to prý nejsou peníze. Měla za to, že peníze jsou, jen by
měly být využity účelněji. Poukázala na revitalizace zelených ploch v sídlištní zástavbě, kde jsou vysazovány stromy
a keře, které často nepřežijí, protože jsou sázeny např. na nevhodném místě. Často také dochází ke kácení stromů
z důvodu výstavby nových parkovacích míst apod.
Požádala, aby bylo široké veřejnosti umožněno podívat se do plánů kácení stromů a následné náhradní výsadby. Za
včelaře požádala, zda by nemohli mít svého zástupce v komisi ŽP a tím se podílet na rozhodování, co se v Karviné
bude dělat. Získala informaci, že členy komise nemohou být, protože jejich spolek nemá ve svém hlavním programu
ochranu životního prostředí a krajiny, ale ve stanovách to jako hlavní program mít budou. Zajímalo jí proto, kdo je
členem komise ŽP a jaká je jejich odbornost. Požádala o podání této informace písemně.
2. Jako občanka města se vyjádřila k průběhu jednání ZM s tím, že pokud není bod programu vysvětlen, občan
nezná jeho podstatu a neví, o čem je hlasováno. Zajímalo jí, proč není v zájmu města tyto informace zveřejňovat,
aby mohli občané do jednání vstupovat se svými komentáři nebo se mohli seznámit s tím, jak bylo na interpelace
odpovězeno.
Ing. J. Wolf – sdělil, že materiály projednávané na ZM jsou zveřejněňovány na webových stránkách města, kde se
s nimi mohou občané předem seznámit. Odpovědi na interpelace se občané dozví také z materiálu, který je
zastupitelům města předkládán vždy na následující ZM.
Ing. B. Rychla - vedoucí oddělení KP - vysvětlila, že materiály jsou dle Jednacího řádu ZM zveřejňovány na
webových stránkách města 4 dny před konáním zasedání. Protože na počátku volebního období se konala
zasedání ZM v úterý, byly materiály zveřejňovány vždy v pátek před konáním ZM. Přestože se od ledna konají v
odpoledních hodinách ve čtvrtky, jsou tyto materiály zveřejńovány také v pátek, což je 6 dní před konáním ZM, nebot
4 den vychází na neděli, což není pracovní den. Materiály jsou umístěny v sekci Zastupitelstvo pod kokrétním rokem
a dnem konání ZM.
Ing. O. Brdíčko - řekl, že program s materiály ZM jsou umístěny také na webových stránkách Karviná - Město,
které žije. V komisi ŽP je zástupce KDU-ČSL paní Műllerová s tím, že pokud bude mít někdo ze spolků nebo
organizací ve městě zájem, mohou se na ni obrátit s různými dotazy nebo požadavky. Jednání osobně
zprostředkuje.
Podal námět, aby byla na některém ze zasedání ZM projednána koncepce obnovy zeleně ve městě Karviná.
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p. Josef Adámek – občan města – poukázal na poškození slepeckých lišt na chodníku vedoucího od OPF Karviná
k NsP Karviná-Ráj s tím, že požádal, aby s ním uvedený úsek osobně prošel náměstek primátora Ing. Wolf a
zaměstnanec OM MMK. Neustále dochází k poškozování jeho slepecké hole, kterou mu nechce žádná pojišťovna
pojistit.
Ing. J. Wolf - řekl, že osobně úsek s panem Adámkem, vedoucí Odboru OM a příslušným pracovníkem projde, aby
mohla být uvedená komunikace opravena.
p. Josef Adámek – občan města – podal návrh na předání ocenění Čestného občanství paní Libuši Kolkové u
příležitosti životního jubilea 80 let, kterého se dožívá v měsíci březnu 2015, a to za reprezentaci města v oblasti
historie. I v současné době se ještě věnuje této činnosti, předává informace mladým lidem a návštěvníkům města.
Požádal o její přijetí na radnici s poděkováním za její dlouholetou práci pro město.
Ing. J. Hajdušík - řekl, že má na starost tuto oblast, tedy oceňování jubilantů, Problém viděl v tom, že někdo musí
tuto skutečnost na kancelář primátora nahlásit. Z databáze matriky nelze vytahovat data narození z důvodu ochrany
osobních údajů. Nedělají se žádné výběry, komu se poblahopřeje a komu ne. Občan města musí nahlásit, že jeho
příbuzný nebo známí slaví životní jubileum, kdy ho slaví a dát na něho kontakt.
p. Josef Adámek – občan města – dodal, že jako náměstek primátora by měl tyto věci znát, v době, kdy byl
zastupitelem města tyto informace měl a návrhy na ocenění podával. Návrh na ocenění paní Kolkové podal již v
minulém volebním období v měsíci září, dnes je březen 2015 a nic se v této věci neděje. Pokud by se zástupci
vedení města více pohybovali pěšky po městě, určitě by tyto informace získali. Pokud nechtějí pracovat pro město,
neměli se nechat zvolit. V době, kdy byl zastupitelem města, chodil mezi lidi a dělal pro ně s tím, že to nedělal pro
peníze.
p. Rudolf Tomala - občan města - vystoupil k problematice těžby na našem území s tím, že máme smůlu, že
žijeme ve městě, které stojí na uhlí. Roky se řeší jen těžba. Dal na zvážení, zda by nebylo vhodné pozvat na ZM ty,
kteří dali panu Bakalovi tu moc, aby OKD za pár korun koupil, protože pan Bakala na zasedání ZM určitě nepřijde.
Koupil OKD pouze na to, aby mu to vynášeno peníze. V současné době má problémy s tím, že žádá stát o 600 mil.
Kč, aby mohl těžit Důl Paskov.
Veřejně pochválil jednání rychlé záchranné služby, která u něj zasahovala a následnou odbornou péči a jednání
personálu v NsP Karviná-Ráj.
Ing. J. Wolf - podal informaci, že na vedení města a zastupitelstvo města se obrátila se žádostí o pomoc při
zajištění své činnosti chráněná dílny HANDICAP. Předmětem činnosti je zpracování brambor a zeleniny ve
vakuovém provedení, které je následně dodáváno do provozoven stravování. Na předmětný dopis bylo odpovězeno
v pracovním pořádku výčtem aktivit, kterými město podporuje chráněné dílny. Dopis i odpověď byly předány
zastupitelům města s tím, že dopis i odpověď je nedílnou součástí zápisu.

Protože se do diskuze v rámci bodu “Různé“ nikdo nepřihlási a byly projednány všechny body programu, tímto bylo
4. zasedání Zastupitelstva města Karviné ukončeno.
Na dalším zasedání se Zastupitelstvo města Karviné sejde ve čtvrtek 30. dubna 2015 v 17:30 hodin.

Ing. Jan Wolf, v. r.
.................................
Ing. Jan Wolf
náměstek primátora

Ověřovaté zápisu:
Ivan Fodor, v. r.
.................................
p. Ivan Fodor
Vladimír Kolek, v. r.
..................................
p. Vladimír Kolek
Zapsala: Jana Nekardová, zaměstnankyně Odboru organizačního, KP
Karviná dne 26.03.2015
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