STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Zápis
5. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 30.04.2015

Účast
Členové ZM
Vedoucí odborů MMK
Ostatní a hosté

Pozváno
41
8
68

Přítomno
38
8

Omluveno
3

Neomluveno
0

Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil primátor pan Tomáš Hanzel. Uvítal všechny přítomné a sdělil, že v době
zahájení bylo přítomno 38 členů zastupitelstva města, tudíž bylo ZM usnášení schopno. Nejdříve bylo přistoupeno k
procedurálním otázkám. Řekl, že z jednání zastupitelstva města se omluvili pan Tomaš Gallik, pan Antonín Brák, v
průběhu jednání pan Radek Orszulik. 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 5. zasedání
Zastupitelstva města Karviné pověřil paní Janu Nekardovou, u které byl rovněž k nahlédnutí zápis z 4. zasedání ZM
konaného dne 19.03.2015, který byl ověřeny bez připomínek. Jako pracovní předsednictvo byla schválena rada
města. Ověřovateli zápisu byli schváleni: pan Vladimír Kolek a Mgr. Aleš Hujík. Tím byly ukončeny procedurální
otázky, viz hlasování č. 1, usnesení ZM č. 99 ( pro 36, proti 0, zdržel se 1).

p. T. Hanzel - řekl, že v programu 5. zasedání Zastupitelstva města Karviné došlo k těmto úpravám:
Po jednání schůze RM dne 22.04.2015 byly dodatečně členům ZM předány na cloud Karviná - 2 materiály z Odboru
majetkového:
• doplnění programu č. 1 – „Zřízení služebnosti – manželé Kubíkovi“,
• doplnění programu č. 2 – „Nabytí částí pozemku – manželé Kubíkovi“.
Protože tyto body nebyly uvedeny v programu 5. zasedání ZM Karviné, nechal postupně o jejich doplnění hlasovat.
Nejdříve o doplnění programu č. 1 - Zřízení služebnosti – manželé Kubíkovi.

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

38
0
0

usnesení č. 99

p. T. Hanzel - dále nechal hlasovat o doplnění programu č. 2 - Zřízení služebnosti – manželé Kubíkovi.

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

39
0
0

usnesení č. 99

p. T. Hanzel - zeptal se, zda jsou k takto navrženému programu nějaké dotazy, připomínky? Protože tomu tak
nebylo, nechal o navrženém programu 5. zasedání ZM, včetně doplněných bodů, hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 4
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :

39
0
0
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usnesení č. 99

1

Návrh byl schválen.

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.
p. T. Hanzel - řekl, že střet nikdo neoznámil.

1) Mládežnická rada Karviná
p. T. Hanzel - řekl, že Mládežnickou radu představí její primátorka slečna Střešňáková. Vyzval ji, aby předstoupila
před předsednický stůl, aby jí mohl slavnostně dekorovat. Následně jí udělil slovo.
sl. Střešňáková - poděkovala za jmenování do funkce a přestavila Mládežnickou radu Karviná, které přestože
vznikla nedávno, už stihla udělat řadu věcí. Vznikla z iniciativy projektu Cesta k městu. Jde o grantový program,
který byl vytvořen proto, aby dal mladým lidem prostor vytvořit nějaké projekty, které již běží dva roky. Díky nim chtějí
život v našem městě zlepšit, mohou ukázat např. čeho je zde nedostatek, co by bylo třeba obnovit nebo dále
rozvíjet. Poukázala na to, že i mladým lidem záleží, jak se v našem městě žije, aby mělo pozitivní odezvu i z okolí a
Karviná nebyla brána pouze negativním pohledem. Mládež se začala slučovat, někteří se zapojili aktivně, jiní pouze
pasivně s tím, že nechtějí, aby jejich činnost skončila nějakým jednorázovým projektem, ale bylo vytvořeno určité
seskupení, které bude aktivně pracovat. Do činnosti se zapojili jak mládežníci ze základních, tak i středních a
vysokých škol. Dnešní mládežnická rada má cca 25 členů. Má tři základní pilíře - Aktivizaci mládeže (probíhá
formou jednání mladých lidí na radě, kteří hovoří a řeší různé problémy, pokud mají nějaké nápady nebo náměty,
mohou je následně realizovat). Dalším pilířem jsou Iniciativy (jedná se o konkrétní projekty, které se realizují).
Třetím pilířem je Lepší město, a to díky těmto projektům. Mládežnickou radu tvoří jádro 5 osob, což je primátor, 2
náměstci a 3 zástupci, kteří tvoří hlavní komunikační a reprezentační jádro. Dále mají jednotlivé frakce - kulturní,
propagační, vzdělávací a sportovní. Tyto frakce mezi sebou spolupracují s tím, že každá se specializuje na něco
jiného. Mládežnická rada zasedá pravidelně každý měsíc, a to druhou středu v měsíci již druhým rokem, tedy od
září 2014. Mezi výhody mládežnické rady lze zařadit to, že její členové se naučí komunikovat nejen s městem, ale i
s veřejností v Karviné, dále se zdokonalí v prezentačních dovednostech, v organizačních dovednostech (již se
spolupracovali na organizaci akce Dny Země) a v poslední řadě je to tzv. Leadership, což znamená získat
dovednosti k tomu, aby sami formovali své myšlenky a vize, které jejich rada má a snažili se je určitým způsobem
udržet.
p. T. Hanzel - poděkoval za prezentaci činnosti Mládežnické rady Karviná s tím, že její primátorce popřál mnoho
úspěchů v její práci a činnosti celé mládežnické rady s tím, že na zasedání ZM může osobně vidět práci nejen
primátora, ale i celého zastupitelstva města v přímém přenosu. K předložené prezentaci otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy nebyly vzneseny, nechal hlasovat, že prezentaci Mládežnické rady Karviná
bereme na vědomí.

HLASOVÁNÍ : č. 5
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.
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0
0

usnesení č. 100

2) Vyřízení interpelací členů ZM přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné konaném dne
19.03.2015
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Zeptal se, zda jsou k vyřízení interpelací
nějaké dotazy nebo připomínky.
Diskuze:

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

2

Ing. O. Brdíčko - měl připomínky k vyřízení těchto interpelací:
Oprava ulice Lázeňská - řekl, že odpověď na tuto interpelaci bere na vědomí s tím, že se rekonstrukce této ulice
podaří zrealizovat.
Oprava ulice Sokolovská - vzhledem k tomu, že v rámci opravy této komunikace byl vznesen nový požadavek na
zvýšení počtu parkovacích míst v této lokalitě, doplnil interpelaci s tím, aby byla v letošním roce provedena
rekonstrukce chodníku kolem MŠ na této ulici. Dále požádal, aby byla zpracována tzv. „Bílá kniha“ požadavků na
rekonstrukce chodníků a místních komunikací ve městě Karviná. Zastupitelé by měli být s touto knihou seznámeni,
aby jí mohli případně doplňovat, neboť místní komunikace nejsou v dobrém stavu.
p. T. Hanzel – řekl, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.
Výstavba chodníku na ulici Borovského - v rámci připomínky k této interpelaci podal podnět, aby se město
zabývalo zhotovením chodníku na ulici Borovského s tím, že stavbu rozdělil na 3 etapy. První od hřbitova po
křižovatku s ulicí V Polích, druhou etapu od ulice V Polích po křižovatku s ulicí Mickiewiczova a třetí etapu od
křižovatky U Štěrby po státní hranici s PL.
p. T. Hanzel – řekl, že požadavků na opravy komunikací, chodníků a výstavby parkovišť je ve městě mnoho. Město
všechny tyto žádosti eviduje. V rámci plánu regenerace panelových sídlišť se snaží postupně chodníky a
komunikace opravovat, v první řadě komunikace páteřní a následně chodníky na ně navazující. Dodal, že námětem
Ing. Brdíčka se bude město zabývat.
Výstavba atletického oválu - vznesl dotaz, zda jsou v této záležitosti nějaké nové informace. Pokud ano, aby byly
sděleny na zasedání ZM.
p. T. Hanzel - řekl, že na dotaz bude odpovězeno na zasedání ZM v rámci bodu různé.
p. T. Hanzel - protože další dotazy k interpelacím nebyly předloženy, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu
programu č. 2.

HLASOVÁNÍ : č. 6
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.
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0
0

usnesení č. 101

3) Vy\hodnocení bezpečnostní situace ve statutárním městě Karviná za rok 2014
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byla Městská policie Karviná. Spolupracovali na něm: Policie ČR,
územní odbor Karviná, Hasičský záchranný sbor, územní odbor Karviná, odbory MMK, a to správní a sociální. K
projednání materiálu byli přizváni: vedoucí územního odboru Policie ČR Karviná, vedoucí obvodních oddělení
Karviná 1 a 7, vedoucí dopravního inspektorátu a ředitel Hasičského záchranného sboru, které na jednání ZM
přivítal s tím, že byli připraveni odpovídat na případné dotazy členů ZM. O úvodní slovo, které bylo doplněno krátkou
prezentací, požádal Mgr. Václava Ožanu, zástupce ředitele Městské policie Karviná, kterému předával slovo.
Mgr. V. Ožana - řekl, že každoročně je Zastupitelstvu města Karviné předkládáno vyhodnocení bezpečnostní
situace ve městě Karviná za uplynulý rok. Z předloženého materiálu bylo zřejmé, že ve statutárním městě Karviná, v
porovnání let 2013 a 2014 u celkové zjištěné trestné činnosti, jejichž šetření spadá do územní působnosti obvodních
oddělení Policie ČR, došlo k poklesu nápadu o 294 skutků, tedy k poklesu o 13,69 %. Zároveň došlo ke zvýšení
objemu objasněnosti o 4 %. Mezi nejčastěji vyskytující se druhy kriminality patří kriminalita majetková a násilná
trestná činnost. Z této oblasti převažují krádeže na osobách, vloupání do vozidel, vloupání do objektů, sklepních
místností a krádeže věcí z volného terénu. U násilné trestné činnosti byl v roce 2014 zaznamenán poměrně výrazný
pokles nápadu, a to o 24,6 %, i když se současně mírně snížila objasněnost tohoto druhu trestné činnosti (0,4 %).
Nejproblémovějším druhem trestné činnosti z hlediska četnosti, v jejímž nápadu byl zaznamenán oproti
předcházejícímu období výrazný pokles, je souhrnně veškerá majetková trestná činnost. Za rok 2014 strážníci
Městské policie Karviná provedli 15 517 zákroků a úkonů, z toho přijali od občanů 5 835 oznámení. Sami strážnici
zjistili 6 274 přestupků. Městská policie vykázala nárůst zjištěných přestupků (celkem o 599) v oblasti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu, kdy byl nárůst způsoben především nezbytným a časově náročným navýšením
kontrolní činnosti při realizovaných dopravních omezeních rekonstruovaných komunikací. Zároveň došlo v roce
2014, v porovnání s rokem 2013, k nárůstu počtu zajišťování míst dopravních nehod o 150 %. Zaznamenán byl také
nárůst výjezdu na základě hlášení Pultu centralizované ochrany objektů a to o 90, na celkových 873 výjezdů. Také
počet zaznamenaných poskytnutí první pomoci strážníky městské policie se oproti roku 2013 zdvojnásobil. V roce
2014 pokračoval program Nulová tolerance. Účastnili se jí strážníci městské policie, policisté Policie ČR, pracovnice
Odboru sociálního Magistrátu města Karviné a zástupci vlastníků bytových domů. Tyto akce byly zaměřeny
především na záškoláctví a na konkrétní problémové rodiny v Karviné. Celkem bylo takto realizováno 23 akcí. Z
toho společně s Policií ČR bylo provedeno 14 akcí. Zaměřeny byly na dodržování obecně závazných vyhlášek
statutárního města Karviná, kontrolu provozoven se zaměřením na prodej a podávání alkoholických nápojů osobám
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mladším 18 ti let a hraní osob mladších 18 ti let na výherních hracích automatech. Dále pak strážníci provedli 21
kontrol sběrných surovin, zaměřených na zcizený kovový materiál. Hlavním způsobem provádění intenzivních
kontrol v terénu byly organizované akce prováděné 2x až 4x denně způsobem okamžitého seskupení veškerých sil
a prostředků městské policie do konkrétní problémové oblasti. Celkem bylo v roce 2014 tímto způsobem provedeno
na 802 kontrol, při kterých bylo zkontrolováno 423 osob, z toho byly, mimo jiné, 4 osoby předány Policií ČR jako
hledané. Spolupracují se Základní školou Družba v Karviné-Novém Městě, která probíhá již od roku 2012 se
zaměřením na školní docházku - záškoláctví. Tato spolupráce se projevila jako vysoce efektivní, jelikož tzv.
záškoláctví v uvedené základní škole kleslo prakticky na nulu. Na území města Karviné bylo v roce 2014 Hasičským
záchranným sborem MSK evidováno celkem 535 mimořádných událostí s účastí jednotek požární ochrany. Největší
počet zásahů představovaly technické havárie a to 274, dále pak požáry 142, dopravní nehody s počtem 68 případů,
30 krát byly evidovány plané poplachy a 21 krát zasahovaly jednotky při úniku nebezpečné látky. Odbor správní
Magistrátu města Karviné v roce 2014 celkově evidoval 4 420 oznámení nebo zjištění o spáchání přestupků.
Nejpočetnější skupinu tvořily přestupky na úseku občanských průkazů v počtu 1 828, kdy z tohoto počtu se v 86
případech přestupků dopustily osoby mladistvé. Další skupinu tvořily přestupky proti majetku, kdy bylo oznámeno
celkem 779 spáchaných přestupků, z tohoto počtu se ve 40 případech přestupku dopustily osoby mladistvé.
Početnou skupiny tvořily také přestupky proti občanskému soužití, kterých bylo projednáno 646, kdy z tohoto počtu
se ve 12 případech dopustily přestupkového jednání osoby mladistvé. Další nemalou skupinu tvořily přestupky v
dopravě, kterých bylo celkově projednáno 573. Odbor sociální svými statistickými údaji dokládá kvalitu a náročnost
odváděné práce v oblasti sociálně výchovné prevence a sociální práce s problémovými skupinami a společensky
nepřizpůsobivými dětmi a mládeží, kdy v roce 2014 bylo pracovnicemi odboru řešeno 229 případů, tedy dětí do 18 ti
let, pro jakékoliv problémové chování. Komise bezpečnostní a prevence na svém jednání dne 11. 03. 2015 vzala na
vědomí předložený materiál a doporučila tuto zprávu ke schválení Zastupitelstvem města Karviné. Prezentace byla
doložena k zápisu.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.

Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 3.
HLASOVÁNÍ : č. 7
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.
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usnesení č. 102

4) Účetní závěrka statutárního města Karviná sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický. O úvodní slovo k tomuto materiálu,
doplněné krátkou prezentací, požádal vedoucí Odboru ekonomického Ing. Romanu Piatkovou, MPA, které předával
slovo.
Ing. R. Piatková, MPA - sdělila, že materiál je předkládán na základě Vyhlášky Ministerstva financí č.220/2013 Sb.
a Směrnice k aplikaci vyhlášky MF ČR 220/2013 Sb. Účetní závěrka představuje soustavu účetních výkazů, které
byly přílohou usnesení. Je to: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce, Přehled o změnách vlastního
kapitálu, Přehled o peněžních tocích. Dalšími přílohami usnesení byly: Informativní zpráva o provedených
kontrolních zjištěních z provedených auditů a kontrol, Inventarizační zpráva, Zpráva o přezkumu hospodaření,
Zpráva o vymáhání pohledávek. K 31.12.2014 má statutární město Karviná aktiva celkem 5 223 930 tis. Kč, z toho:
dlouhodobý nehmotný majetek 4 904 tis. Kč, dlouhodobý hmotný majetek 3 757 342 tis. Kč, dlouhodobý finanční
majetek 316 341 tis. Kč, dlouhodobé pohledávky 3 237 tis. Kč, zásoby 3 718 tis. Kč, krátkodobé pohledávky 137 522
tis. Kč a krátkodobý finanční majetek 1 000 866 tis. Kč. Pasiva jsou také ve výši 5 223 930 tis. Kč, z toho:
jmění účetní jednotky a upravující položky 3 975 801 tis. Kč, fondy účetní jednotky (Sociální fond) 648 tis. Kč,
výsledek hospodaření 710 169 tis. Kč, dlouhodobé závazky 420 915 tis. Kč a krátkodobé závazky 116 397 tis. Kč. K
31.12.2014 vykazuje účetní jednotka hospodaření se ziskem před zdaněním ve výši 179 544 tis. Kč. Za rok 2014
činily náklady 829 473 tis. Kč a výnosy 989 616 tis. Kč. Inventury proběhly od 01.10.2014 do 06.02.2015. Nebyly
zjištěny inventarizační rozdíly. Přezkum hospodaření byl proveden společností OK audit s.r.o. (audit proběhl 3/2015).
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření hovoří o tom, že při přezkoumání hospodaření SMK za rok 2014
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení materiálu a požádal Ing. Petr Mikulu, předsedu finančního výboru, aby přenesl
stanovisko tohoto výboru.
Ing. P. Mikula - uvedl, že finanční výbor projednal zprávu na svém zasedání dne 27.04.2015 s tím, že neshledal
žádné nedostatky a materiál č. 4 - Účetní závěrka statutárního města Karviná sestavená k rozvahovému dni
31.12.2014 a také materiál č. 5 - Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviná za rok 2014 doporučil
zastupitelstvu města ke schválení, a to bez výhrad.
p. T. Hanzel - poděkoval za přednesení stanoviska finančního výboru a k předložené zpávě otevřel diskuzi.
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Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 4.
HLASOVÁNÍ : č. 8
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

31
0
7

usnesení č. 103

5) Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviná za rok 2014
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický. K předoženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:

Ing. O. Brdíčko - podal návrh na posílení rozpočtu Odboru sociálního MMK (oblast sociálních služeb
zajišťovanou nestátními organizacemi) o částku 1 mil. Kč z finanční rezervy města.
Dále požádal, aby na příští zasedání ZM byla předložena tabulka všech poskytnutých dotací schválených radou a
zastupitelstvem města všem sportovním organizacím a klubům, a to z různých fondů města a loterijního zákona.
p. T. Hanzel - o předloženém protinávrhu - posílení rozpočtu Odboru sociálního MMK (oblast sociálních služeb
zajišťovanou nestátními organizacemi) o částku 1 mil. Kč z finanční rezervy nechal hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 9
14
PRO :
21
PROTI :
3
ZDRŽEL SE :
Návrh nebyl schválen.

usnesení č.

p. T. Hanzel - protože další dotazy nebo připomínky nebyly k projednávanému materiálu předloženy, nechal
hlasovat o původním návrhu usnesení bodu programu č. 5.

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

24
0
14

usnesení č. 104

6) Změna č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Karviné
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Předmětem změny je článek 13, bod 13.1, v
něm dochází k úpravě uveřejňování podkladových materiálů pro jednání ZM předkládaných tzv. „na stůl“, které se
budou zveřejňovat také na webu ihned poté, co budou distribuovány členům ZM. K předloženému návrhu otevřel
diskuzi.
Diskuze:
p. M. Heisigová – občanka města - k předloženému návrhu měla připomínku, aby byly zpětně na stránky města
uveřejňovány doplňující materiály projednávané na ZM. Na požádání občana byly tyto materiály rovněž v písemné
podobě předány přímo na zasedání ZM.
JUDr. O. Guziurová, MPA - vedoucí OO - vysvětlila, že materiály jsou expedovány členům ZM elektronicky, dle
zákona nejméně 7 dní před konáním zasedání ZM. Materiály jsou rovněž zveřejňovány v tomto termínu také na
stránkách města včetně programu s tím, že po schválení předložené změny JŘ ZM budou na stránkách města
zveřejňovány také doplňující materiály tak, aby je měli občané města k dispozici a mohli se seznámit s
projednávanou problematikou před konáním zasedání ZM.
PhDr. R. Nogol - tajemník MMK - dodal, že se materiály nepořizují již v tištěné podobě, jsou pouze v elektronické,
a to z důvodu finanční úspory magistrátu.
p. T. Hanzel - sdělil, že ke změně JŘ ZM bylo přistoupeno také z důvodu zvýšeného počtu žádostí o vydání
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materiálů na základě zákona č. 106/1999 Sb.
Ing. O. Brdíčko - z důvodu provázanosti programu s jednotlivými materiály předložil návrh, aby byly do programu,
který je uveřejněn na stránkách města, dodatečně uvedeny také doplňující materiály s tím, že tento program bude
před zasedáním ZM takto aktualizován.
p. T. Hanzel - sdělil, ž námětem se bude vedení města zabývat.
p. T. Hanzel - protože další dotazy nebo připomínky nebyly předloženy, nechal hlasovat o původním návrhu
usnesení bodu programu č. 6.

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

38
0
0

usnesení č. 105

7) OZV o nakládání s komkunálním a stavebním odpadem
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační, a to ve spolupráci s Odborem majetkovým.
V textu vyhlášky byly navrženy pouze dílčí úpravy, aby odpovídaly nové legislativě a aktuálním výkladovým
stanoviskům Ministerstva vnitra ČR. Podstatným způsobem se nemění žádná z povinností stanovených v OZV č.
3/2014. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 7.
HLASOVÁNÍ : č. 12
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 106

8) Zrušení OZV č. 1/2011 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých materiálů
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační, který ve spolupráci s Odborem rozvoje,
Odborem stavebním a životního prostředí připravil návrh na zrušení OZV na základě doporučení ministerstva vnitra.
Rada města projednala předložený návrh dne 08.04.2015 a doporučila zastupitelstvu města NEVYDAT obecně
závaznou vyhlášku, kterou se ruší OZV č. 1/2011 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a
obdobných materiálů na území města Karviné. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 8.

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

38
0
0

usnesení č. 107

9) Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM Karviné
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Dne 01.04.2015 nabylo účinnosti nařízení
vlády č. 52/2015 Sb., na základě kterého se zvyšují měsíční odměny neuvolněných členů ZM oproti dosavadní
právní úpravě. Rada města projednala návrh s tím, že doporučila zastupitelstvu města stanovit odměny v
navrhované výši dle přílohy č. 1 k usnesení s účinností od 01.05.2015. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č.9.
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HLASOVÁNÍ : č. 14
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 108

10) Stanovení peněžitého plnění - měsíční odměny předsedům komisí Rady města Karviné, kteří nejsou
členy ZM Karviné
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Jedná se o navýšení měsíční odměny
předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města, ale přesto plní úkoly vyplývající z jejich funkce s tím, že
bylo navrženo, aby byli ohodnoceni za svou práci stejnou částkou jako ostatní předsedové komisí, s účinností od
01.05.2015. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 10.
HLASOVÁNÍ : č. 15
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
1

usnesení č. 109

11) Návrh na odvolání a zvolení členky finančního výboru ZM Karviné
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační s tím, že Ing. Josefa Koptová podala
rezignaci na funkci členky finančního výboru ZM z důvodu stěhování do jiného města. Současně byl předložen návrh
na zvolení nového člena finančního výboru, a to paní Anežky Saldákové, s účinností od 30.04.2015. K
předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 11.

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

37
0
0

usnesení č. 110

12) Informace o závěrečném účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2014
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Se závěrečným účtem jsou zastupitelstva
členských obcí seznamována po jeho schválení na členské schůzi ze dne 23.03.2014, který byl přílohou č. 1
důvodové zprávy. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla přílohou č. 2 důvodové zprávy. K předložené
zprávě otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 12.
HLASOVÁNÍ : č. 17
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0
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13) Zástupce statutárního města Karviné ve Svazku měst a obcí okresu Karviná pro volební období 2014 2018
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační s tím, že vedení města navrhlo delegovat pro
volební období 2014 - 2018 do Svazku měst a obcí okresu Karviná Ing. Lukáše Raszyka, náměstka primátora, jako
zástupce statutárního města Karviné. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 13.
HLASOVÁNÍ : č. 18
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 112

14) Zástupce statutárního města Karviné ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pro volební
období 2014 - 2018
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. S ohledem na nové volební období je opět
navrženo, aby byl Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora města Karviné, delegován jako zástupce statutárního
města Karviné pro volební období 2014 - 2018 ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. K předloženému
návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 14.
HLASOVÁNÍ : č. 19
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 113

15) Pověření Výboru kontrolního ZM Karviné pro volební období 2014 - 2018
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační s tím, že na 11. schůzi rady města konané
dne 08.04.2015 bylo doporučeno zastupitelstvu města pověřit kontrolní výbor, a to zejména členy opozice, pro
volební období 2014 - 2018 účastí na kontrolních dnech jednotlivých investičních akcí realizovaných statutárním
městem Karviná. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 15.
HLASOVÁNÍ : č. 20
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 114

16) Zřizovací listina příspěvkové organizace Sociální služby Karviná, Sokolovská 1761/36, 735 06
Karviná-Nové Město, zřízované statutárním městem Karviná
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor sociální. Zřizovací listina této organizace byla vydána
usnesení ZM č. 518 ze dne 30.04.2013. Uvedená změna se týká článku 8, bodu 8.2 Zřizovací listiny, kde byla
doplněna definice a podmínky poskytování fakultativní činnosti. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 16.
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HLASOVÁNÍ : č. 21
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 115

17) Poskytnutí dotací nad 50.000,-- Kč nestátním organizacím působícím v sociální oblasti a poskytnutí
dotací nad 50.000,-- Kč organizacím a sdružením zaměřeným na pomoc zdravotně postiženým osobám
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor sociální. Protože celá řada občanů přišla na zasedání
ZM z důvodu navýšení dotace pro organizaci Unika Centrum, která je určitě významnou organizací v sociální
oblasti, ale s ohledem na přerozdělování finančních prostředků podle stanoveného klíče, musí být dotace schváleny
v navrhované výši. Protože si vedení města uvědomuje, že služba této organizace je ve městě velmi potřebná, byla
vždy ze strany města podporována dle možností, jaké město má nebo mělo. Z druhé strany je potřeba také
přihlédnout k dalšímu velkému počtu organizací, které občanům sociální služby poskytují s tím, že dotace byly dle
stanoveného klíče kráceny všem organizacím. S ohledem na velikost a význam organizace Unika Centrum osobně
garantoval, že bude této organizaci ještě v letošním roce dotace kompenzována buď z Fondu primátora nebo v
druhém kole přerozdělování dotací do sociální oblasti, neboť si město práce této organizace velmi váží. K
předloženému materiálu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. M. Parikrupová - za klub ANO podala návrh, aby byly v druhém kole posíleny dotace organizací poskytujících
sociální služby, které byly na dotacích kráceny a nebyla tím ohrozena jejich činnost nebo existence. Dále navrhla,
aby sociální komise prioritně podpořila ve druhém kole ty organizace, kterým v nadcházejícím období hrozí z
důvodu poskytnutí nízké finanční podpory ze strany města krácení dotace z kraje.
p. T. Hanzel - řekl, že rezerva byla ponechána, aby v druhém kole mohly být ještě dotace přerozděleny nebo řešeny
některé krizové situace sociálních organizací.
Ing. O. Brdíčko - v televizní reportáži na ČT 1 zaznamenal krátký šot o společnosti Unika Centrum s tím, že ho
zaujala odpověď tiskové mluvčí, že na sociální služby je po dobu 4 let poskytována stejná částka peněz. Nebylo by
na tom nic špatného, ale z jeho pohledu je to špatně, protože obyvatelstvo stárne s tím, že o služby sociálního
charakteru je stále větší zájem. Poskytuje je rovněž i více různých neziskových organizací. Již při projednávání bodu
programu č. 5 navrhoval posílení rozpočtu Odboru sociálního MMK (oblast sociálních služeb zajišťovanou
nestátními organizacemi) o částku 1 mil. Kč z finanční rezervy, jeho návrh však nebyl ČSSD a KSČM podpořen.
Protože při projednávaní tohoto materiálu primátor hovořil o druhém kole poskytování dotací, zeptal se, z čeho
budou dotace poskytovány.
p. T. Hanzel - o odpověď požádal náměstka primátora Ing. Hajdušíka. Dodal, že není pravdou, že do sociální oblasti
poskytuje město stále méně finančních prostředků. Dnes se jedná o poskytnutí dotací nestátním organizacím
působícím v sociální oblasti nebo sdružením zaměřeným na pomoc zdravotně postiženým osobám. Město
podporuje vlastní sociální služby, senior taxi, kluby seniorů a mnoho dalších aktivit, které se sociální oblastí souvisí.
Ing. M. Hajdušík - řekl, že druhé kolo dotací proběhne ve II. pololetí roku 2015. V rezervě byla ponechána částka
cca 400.000,-- Kč. V minulých letech docházelo také k tomu, že po prvním kole nebyly vyčerpány všechny
poskytnuté dotace s tím, že některé organizace dotaci nevyužily a vrátily jí. Výše dotace pro druhé kolo bude vyšší o
to, co se městu vrátí. Dodal, že v loňském roce se vrátila částka ve výši 120.000,-- Kč, která byly použita pro jiné
organizace. Proto rezerva ve výši 400.000,-- Kč není částkou konečnou.
Mgr. I. Hudzietzová - na úvod měla technickou poznámku s tím, že byla ráda, že na zasedání ZM přišlo mnoho
občanů, kdy rozhodnutí konat zasedání v odpoledních hodinách nese své ovoce. Souhlasila také s tím, že do
sociální oblasti dává město dostatek finančních prostředků. Poukázala na to, že v sociální oblasti působí mnoho
neziskových registrovaných organizací, poskytujících sociální služby s tím, že tyto služby poskytuje rovněž řada
organizací neregistrovaných. Podala návrh, aby byl zpracován přehled potřebnosti jednotlivých organizací
poskytujících sociální služby, tedy těch, které opravdu potřebujeme, a to v návaznosti i na poskytované dotace z
kraje. Na základě tohoto přehledu provést vyhodnocení a následně dle stanoveného klíče poskytovat dotace
sociálním organizacím.
p. T. Hanzel - souhlasil s tím, že potřebnost sociálních služeb by se měla sledovat, protože v poslední době se jich
objevilo mnoho. Do budoucna by se to mělo systematicky řešit.
Mgr. M. Smužová - vedoucí OSo - v úvodu svého vystoupení sdělila, že celková požadovaná částka na dotace pro
organizace poskytující sociální služby byla ve výši cca 14 mil. Kč. Odbor sociální má v rozpočtu částku 3.600.000,-Kč. Krajský úřad má v budoucnu záměr vyhodnotit, které sociální služby zachovány zachovány a které budou
případě zrušeny. V současné době však k tomuto vyhodnocení neexistuje žádný klíč. Město má všechny sociální
služby uvedeny v komunitním plánování, vytvářejí určitou síť sociálních služeb ve městě Karviná. Je problematické
vyhodnotit, které jsou ty nepotřebné, protože navazují na ostatní služby, jako je např. sociální péče - Domovy pro
seniory, stacionáře a pod. Na všechny tyto služby je třeba mít finanční prostředky. Dále jsou poskytovány služby
sociální prevence, zaměřené na sociální vyloučení - noclehárny, azylové domy a pod. Měla za to, že tyto služby jsou
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ve městě potřebné. Doporučila proto vyčkat na metodiku, kterou vydá krajský úřad.
Ing. D. Jelínek - ředitel Unika Centrum - poděkoval za vstřícný krok, který byl ze strany města učiněn a za
podporu, která jim byla vyslovena. Řekl, že by chtěli navázat na spolupráci s městem na takové úrovni, jako byla v
minulosti. I nadále mají zájem pomáhat zdravotně postiženým občanům a seniorům ve městě Karviná.
p. H. Gorecká - občanka města - vystoupila jako klientka Unika Centrum, která je zrakově postižená s tím, že
poděkovala za podporu tomuto zařízení, které jim velmi pomáhá začlenit se do běžného života. Navštěvují zde
různé kurzy, které jim pak usnadňují život. Pomáhá jim také v době, kdy jejich rodina pomoci nemůže, doprovází je
tam, kde potřebují.
p. M. Mikušťáková - občanka města - vystoupila, aby poděkovala městu za podporu, která je organizaci Unika
Centrum poskytována. Zdravotně postižení občané zde získávají nové zkušenosti, které jim následně v životě
pomáhají překonávat jejich handicap. Jako zrakově postižená se zde naučila pohybovat samostatně za pomoci
slepecké hole, komunikovat prostřednictvím počítače, využívat různých zdravotních pomůcek pro nevidomé a pod.
Na závěr svého vystoupení poděkovala za sociální cítění ke zdravotně postiženým občanům ze strany města.
p. T. Hanzel - řekl, že zdravý člověk, který vidí, si nedokáže přestavit, jak je to nevidět nebo mít nějaký zrakový
problém. Činnost Unika Centrum nelze brát na lehkou váhu, neboť vykonávají specifickou činnost pro zdravotně
postižené občany města. Dodal, že i Nadace OKD podpoří toto centrum finanční částkou ve výši 160.000,-- Kč. na
realizaci jejich projektů.
p. J. Adámek - občan města - poděkoval rovněž za podporu Unika Centrum ze strany města. Podpořil návrh Ing.
Brdíčka s tím, že by se mělo do sociální oblasti dávat více peněz, protože obyvatelé Karviné stárnou. Podal návrh,
aby město cca do 2 let zahájilo výstavbu Hospice v Karviné nebo alespoň podpořilo jeho výstavbu v našem regionu.
V této souvislosti navrhoval spolupracovat s církví s tím, že chod zařízení by řídily řádové sestry, které by se staraly
o staré a nemocné obyvatele nejen našeho města, ale i z nejbližšího okolí.
p. M. Siudová - občanka města - nebyla si zcela jistá, zda bude slib ze strany města dodržen, protože těch slibů již
bylo dáno hodně, z nichž některé nebyly dosud splněny. Klienti Unika Centrum však tyto služby potřebují. Pro
tělesně postižené občany zajišťují různé služby, dopravu a poskytují potřebnou pomoc. Mimo jiné dávají také práci
zdravotně postiženým občanům.
p. T. Hanzel - požádal paní Siudovou, aby mu uvedla konkrétní slib, který nesplnil, protože si byl jistý, že se tak
nikdy nestalo.
Ing. O. Brdíčko - požádal, aby druhé kolo rozdělování dotací proběhlo co jak nejdříve, např. příští měsíc, protože
některé sociální organiizace mají na začátku roku problémy, aby s finančními prostředky vyšly, některé z nich jsou
vázány také na dotace z kraje. Doporučil znovu vyzvat ty organizace, které byly kráceny na dotacích, aby předložily,
případně doplnily své žádosti.
p. T. Hanzel - nic nelze uspěchat, protože jak již uvedl Ing. Hajdušík, město čeká na vrátky dotací, které nebudou
využity a s uvedenou rezervou budou ve druhé polovině roku přerozděleny.
Ing. M. Hajdušík - rezerva se tvoří také díky tomu, že některé službě, která již dotaci dostala, může enormně narůst
počet klientů s tím, že službu bude potřeba dofinancovat. Je proto třeba mít rezervu, aby bylo město připraveno
reagovat na takové situace. Na námět pana Adámka uvedl, že Odbor sociální MMK chystá podporu ve výši
200.000,-- Kč na provoz mobilního hospice. Nejedná se o ubytovací službu, ale zdravotní sestry budou dojíždět ke
klientovi např. aplikovat injekce, tabletky nebo se o nemocné starat v domácím prostředí.
Ing. O. Brdíčko - zeptal se, co brání vedení města, aby peníze, které by mohly případně chybět, byly pokryly jinou
částkou, která by byla předložena zastupitelstvu města ke schválení.
p. T. Hanzel - řekl, že v rámci schvalování rozpočtu na rok 2015, byl schválen tento rozpočet, dnes byl schválen
také přebytek hospodaření za rok 2014 s tím, že se pohybujeme v určitých finančních mantinelech pro letošní rok.
Zcela jasně bylo vyjádřeno, že Unika Centrum je organizace, která je svým významem velmi potřebná. Garantoval,
že potřebné finanční prostředky budou dokryty tak, aby služba této organizace mohla být ve městě zachována.
O protinávrhu Ing. Brdíčka, který navrhl, aby II. kolo tohoto řízení bylo provedeno příští měsíc s tím, že
pokud by finance pro II. kolo chyběly, byly dokryty z rozpočtu města, nechal hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 22
4
PRO :
17
PROTI :
16
ZDRŽEL SE :
Návrh nebyl schválen.

usnesení č.

p. T. Hanzel - dále nechal hlasovat o protinávrhu Ing. Parikrupové - 1) Zvýšení dotací ve II. kole dotačního řízení
tak, aby byly pokryty minimální požadavky organizací a neohrozilo to jejich existenci. 2) Aby sociální komise prioritně
podpořila ve druhém kole ty organizace, kterým hrozí z důvodu poskytnutí nízké finanční podpory ze strany města
krácení dotace z kraje v nadcházejícím období.
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HLASOVÁNÍ : č. 23
14
PRO :
22
PROTI :
2
ZDRŽEL SE :
Návrh nebyl schválen.

usnesení č.

p. T. Hanzel - nakonec nechal hlasovat o původním návrhu usnesení bodu programu č. 17.

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

26
0
12

usnesení č. 116

18) Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové
výstavby
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, který obdržel žádosti o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby dle schválených „Zásad“.
Rada města doporučila uvedeným žadatelům finanční příspěvek na výstavbu rodinného domu ve výši 150.000,-- Kč
poskytnout. K předloženým návrhům otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 18.

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

38
0
0

usnesení č. 117

19) Poskytnutí investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, územnímu
odboru Karviná
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, kterému byla doručena žádost hasičského
záchranného sboru o finanční výpomoc ve výši 1. mil. Kč pro rok 2015 na pokrytí svých požadavků na provoz,
údržbu a opravy hasičské stanice Karviná. Rada města projednala předložený návrh a doporučila zastupitelstvu
města poskytnut investiční dotaci z rozpočtu města ve výši Kč 500.000,--. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 19.

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

38
0
0

usnesení č. 118

20) Poskytnutí dotací na sportovní činnost v roce 2015
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. O úvodní slovo k tomuto materiálu požádal
vedoucí Odboru rozvoje Ing. Martinu Šrámkovou, které předal slovo.
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Ing. M. Šrámková - sdělila, že odbor předložil žádosti organizací, které projednala na své schůzi rada města s tím,
že je doporučila zastupitelstvu města ke schválení. Jednotlivé žádosti v materiálu podléhají hodnocení na odboru dle
schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné. Komise tělovýchovy vypracovala
pravidla, na základě nichž byly jednotlivé žádosti posuzovány. Mezi pravidla samozřejmě patří, kromě povinných
údajů o žadateli, také kategorie, do kterých se mohou žadatelé hlásit - vrcholový sport, tělovýchovné jednoty
zaměřené na mládež, sportovní akce, případně na financování údržby a nákupu zařízení. Komise tělovýchovy tyto
jednotlivé žádosti hodnotí a následně je doporučuje radě města k projednání a ke schválení zastupitelstvu města.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení mateirálu, ke kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
Mgr. I. Hudzietzová - požádala o předložení klíče (kritérií), podle kterého jsou přerozdělovány dotace (finanční
prostředky z rozpočtu města) jednotlivým sportovním klubům na jejich činnost. Zajímalo jí, zda jsou to úspěchy
jednotlivých klubů, tedy republikové, mezinárodní, počet členů, velikost členské základny nebo věkové rozdělení.
Jako příklad uvedla několik klubů, kterým byly doporučeny ke schválení dotace, které citovala s následným
dotazem, zda odpovídají danému klíči.
Ing. M. Šrámková - k první části dotazu sdělila, že uvedla pouze základní kategorie, které jsou dále rozpracovány,
ať už je to vrcholový sport nebo sport zaměřený na mládež. žadatel musí splnit další podmínky, které komise
zkoumá a na základě toho pak rozhoduje.
p. T. Hanzel - řekl, že zastupitelstvo města v roce 2006 mělo na rozdělení na ostatní sporty částku 1 mil. Kč, dnes
rozděluje 4 mil. Kč. V komisi tělovýchovy jsou zástupci většiny sportovních klubů ostatních sportů ve městě. Návrhy
vychází z určitých zkušeností a potřeb jednotlivých organizací s tím, že nikdy nebudou všichni spokojeni. Je proto
třeba stále pracovat na tom, aby rozdělení bylo co jak nevíce spravedlivé.
Mgr. I. Hudzietzová - zajímala jí ta spravedlivost, podle jakého klíče se dotace rozdělují. Jednotlivé sportovní
organizace by měly vědět, na jak velkou dotaci mají či nemají nárok.
Mgr. R. Hamrus - člen komise TV - řekl, že je zástupcem jednoho ze sportů ve městě Karviná, a to TJ Sokol
Karviná. V současné době pracuje jako trenér basketbalu, svou činnost dělá zdarma. Uvedl několik informaci o této
organizaci s tím, že více jak polovinu finančních prostředků na svou činnost si shánějí z jiných zdrojů, jsou to
podílové příspěvky členů a hlavně dětí, sponzorské dary osob a firem. Dotace jsou využívány jako náklady na
dopravu, startovné, soustředění a pod. Jako příklad uvedl mzdu trenéra, která se pohybuje v rozmezí od 400,-- až
1.600,-- Kč měsíčně s tím, že 3-5 x týdně trénuje, o sobotách a nedělích jezdí na utkání po celé republice. Jedním z
kritérií při posuzování žádostí o dotaci je výkonnost sportu (dlouhodobá reprezentace, ligové soutěže). Oddíl házené
i basketbalu je napojen i na sportovní třídy, které fungují na ZŠ Majakovského a Dělnická. Oddíly mají piramidovou
strukturu od mládeže až po ligové hráče. V TJ Sokol je tzv. odbor sokolské všestrannosti. Ke klíči, podle kterého
jsou přerozdělovány dotace, uvedl, že komise tělovýchovy má k tomu pomocná hodnotící kritéria. Jedním z nich je
to, zda je v klubu mládež v reprezentaci na růzhných úrovních (místní, oblastní, krajské, repulikové), dále je to
úroveň soutěží a sportu (zda se jedná o reprezentaci na olympiádě, mistrovství světa, mistrovství republuky, tedy
soutěže na různých úrovních), třetím kritériem je velikost členské základy, čtvrtým kritériem je to, jaké daný subjekt
využívá sportoviště (vlastní nebo je v nájmu), posledním kritériem je ekonomická náročnost daného sportu (náklady
na cestování, ubytování, dopravu, počet družtev, materiálové vybavení, pořádání sportovních akcí a pod.). Všechny
tyto věci komise tělovýchovy posoudí s tím, že právní nárok na výši dotace není, ale z určitého procenta je daný
subjekt uspokojen. Bylo dohodnudto, že cca do výše 50 % nákladů by měl klub dotaci ze strany města dostat. Měl
za to, že zástupci hnutí ANO by se měli nejdříve s danou probletikou odborně seznámit, než k danému tématu na
zastupitelstvu vystoupí.
p. T. Hanzel - řekl, že každý má právo vystoupit se svým názorem, nemyslel si, že je to z neznalosti věci. Dotaz je
třeba vysvětlit s tím, že je přerozdělování dotací na sportovní činnost v současné době transparentní a spravedlivé. I
když spravedlivé to nebude asi nikdy, protože se vždycky někdo najde, komu bude učiněna křivda, ať už budou
kritéria jakákoliv.
Mgr. I. Hudzietzová - trvala na předání klíče (kritérií) v písemné podobě, podle kterého dochází k přerozdělování
dotací klubům na sportovní činnost. TJ Sokol Karviná k jejich úspěchům poblahopřála s tím, že mezi tzv. Sokoly má
mnoho osobních přátel. Proto si o jejich činnosti nedovolí polemizovat. Pouze se jen zeptala, zda při přerozdělování
finančních prostředků nehraje roli střet zájmů. Poukázala také na to, že v roce 2015 byla v rámci poskytnutí dotací
do 50.000,-- Kč, schválena radou města dotace sportovnímu klubu z Petrovic u Karviné na zajištění fotbalových
turnajů ve sportovní hale v Karviné-Novém Městě.
p. T. Hanzel - sdělil, že námětem hnutí ANO se budou zabývat v pracovním pořádku s tím, že na dotaz bude
odpovězeno písemně.
Ing. O. Kotyza, Ph.D. - občan města - za klub Veach Volleyball Karviná poděkoval za partnerskou podporu a
spolupráci na sportovní činnosti v roce 2014. Řekl, že podpory ze strany města si velmi váží. Představil činnost
tohoto sportovního klubu a soutěže, kterých se v roce 2014 zúčastnili a jakých výsledků dosáhli. Většina část dotací
ze strany města byla dána do nájmu, svou činnost vykonávají zdarma. Uvedl, že také spolupracují s Dětským
domovem Srdce v Karviné, pořádají pro ně různé akce. Vystoupení bylo písemně doloženo k zápisu včertně příloh
č. 1 - 5, které poukazují na kalendář konaných akcí, dosažené výsledky na jednotlivých soutěžích nejen u nás, ale i
v zahraničí.
p. T. Hanzel - protože se do diskuze již nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č.
20.
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HLASOVÁNÍ : č. 27
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

27
0
10

usnesení č. 119

21) Poskytnutí dotací z Fondu primátora města Karviné v roce 2015
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Než udělil slovo panu tajemníkovi, připustil
možnou diskuzi, která by se mohla rozvinout k požadavku navýšení dotace pro ČCK, oblastní spolek Karviná. Z
fondu primátora byla navržena dotace ve výši 100.000,-- Kč. V roce 2013 obdrželi dotaci ve výši 200.000,-- Kč, v
roce 2014 částku 100.000,-- Kč. Pro rok 2015 je navrhována opět částka z Fondu primátora ve výši 100.000,-- Kč.
Řekl, že si nechal zpracovat analýzu skutečného stavu, protože tento oblastní spolek není pouze pro Karvinou, ale
pravděpodobně pro celý okres Karviná, tedy města a obce v nejbližším okolí. Zajímalo ho, jakou částkou přispívají
do tohoto spolku i ostatní města a obce, tedy jak ho podporují. V případě, že příspěvky okolních města budou v
nějaké přiměřené výši, bude to v pořádku. Nemělo by však ČČK podporovat pouze město Karviná. Pokud tomu tak
nebude, v dalším kole přerozdělování dotací z Fondu primátora nebude ČČK dotace navýšena. O úvodní slovo k
tomuto materiálu požádal pana tajemníka PhDr. Romana Nogola, MPA, kterému předal slovo.
PhDr. R. Nogol - tajemník MMK - uvedl předchozí vývoj poskytování dotací v letech, kdy Fond primátora existoval
ve zcela jiné podobě. V roce 2010 došlo k integraci tří fondů (Fondu kultury, Fondu volného času a mládeže a Fondu
primátora) do jednoho, a to Fondu primátora. Tyto tři fondy měly dílčí komise, které se zabývaly jednotlivými
žádostmi. Tedy z důvodu zabránění duplicity žádostí, které se týkaly podobných aktivit, došlo k integraci do jednoho
fondu. Částky k přerozdělení dotací se pohybují v rozmezí cca 8 - 8.5 mil. Kč. Záleží pak na počtu jednotlivých
aktivit, počtu žadatelů a projektů, které se následně posuzují. Do Fondu primátora města Karviné bylo podáno
celkem 293 žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2015 s celkovým finančním požadavkem 12.897.848,-- Kč. Žádosti
byly rozděleny do 5 skupin podle charakteru předkládajícího subjektu a tematického zaměření projektu: I. Kultura, II.
Sport, III. Vzdělávací akce, projekty škol, IV. Volnočasová činnost dětí a mládeže a V. Zájmová činnost, projekty
zdravotní, sociální, veřejně prospěšné. Připomněl, že v současné době je navrženo rozdělení finančních prostředků
do systému, který byl určitým způsobem nastaven. Takto byly posouzeny všechny žádosti, které byly zaslány do
data, kdy vešla v platnost novela zákona o rozpočtovém určení daní, platná k 20.02.2015. Po datu 01.07.2015 se
budou vyhlašovat grantová řízení jiným způsobem. Nyní se k tomu připravují zásady. Praxe bude taková, že bude
vyhlášeno, kolik finančních prostředků bude např.k přerozdělení do kultury, což musí být vyhlášeno dopředu v rámci
projektového řízení, které musí být vyvěšeno 30 dní. Těmito novými pravidly se bude muset zabývat zastupitelstvo
města pravděpodobně na příštím zasedání ZM, neboť podle nich již budou přerozdělovány dotace v druhém pololetí
roku 2015. Pro první kolo v prvním pololetí byla určena k přerozdělení částka ve výši 5.130.400,-- Kč s tím, že v
druhém kole se dá předpokládat, že bude tato částka naplněna do výše cca 8 mil. Kč.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení mateirálu, ke kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. O. Brdíčko - vznesl dotaz zda uvedené opatření platné od 01.07.2015, o kterém hovořil pan tajemník, se bude
týkat také poskytování dotací v sociální oblasti.
p. T. Hanzel - řekl, že město se bude snažit všechny tyto informace získat tak, aby se žadatelé o dotaci mohli
přihlásit, neboť některé organizace jsou na této dotaci existenčně závislé.
PhDr. R. Nogol - tajemník MMK - řekl, že se bude jednat o nový způsob rozdělování veřejných prostředků.
Nejpodstatnější na tom je to, že dnes nikdo neví, zda můžeme posuzovat žádosti podle starých pravidel nebo bude
nutné pro druhé kolo vyhlašovat zcela nové grantové řízení.
Mgr. I. Hudzietzová – za hnutí ANO požádala o předání statistiky poskytnutých dotací ČČK Karviná od ostatních
obcí okresu Karviná, a to v písemné podobě.
p. T. Hanzel - řekl, že na dotaz bude odpovězeno písemně. Protože další dotazy ani připomínky nebyly předloženy,
nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 21.
HLASOVÁNÍ : č. 28
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

30
0
8

usnesení č. 120

22) Návrh na udělení ocenění statutárního města Karviné u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války
za aktivní účast v boji proti fašismu
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. O úvodní slovo k tomuto materiálu požádal

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

13

vedoucí Odboru rozvoje Ing. Martinu Šrámkovou, které předal slovo.
Ing. M. Šrámková - sdělila, že Zastupitelstvem města Karviné byla dne 19.03.2015 ustanovena pracovní skupina k
posouzení návrhu na udělení „Čestného občanství statutárního města Karviné“ panu Josefu Ščerbovi u příležitosti
70. výročí ukončení 2. světové války. Pracovní skupina se podrobně zabývala s využitím všech dostupných pramenů
ve spolupráci s Regionální knihovnou Karviná, Státním okresním archivem Karviná a Českým svazem bojovníků za
svobodu osudy i dalších karvinských občanů s tím, že na svém jednání dne 27.03.2015 se dohodla takto: panu
Josefu Ščerbovi nedoporučit udělení Čestného občanství statutárního města Karviné, in memoriam. Doporučila
zastupitelstvu města udělit v souladu se Zásadami pro udělování ocenění ve statutárním městě Karviné ocenění
Zastupitelstva města Karviné - Cenu statutárního města Karviné, a to: 1. Pamětní medaili statutárního města
Karviné u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války za aktivní účast v boji proti fašismu: p. Florianu Strzelcovi,
Ing. Josefu Tomicovi. 2. Pamětní medaili statutárního města Karviné, in memoriam, u příležitosti 70. výročí ukončení
2. světové války za aktivní účast v boji proti fašismu: p. Erichu Polokovi, p. Josefu Ščerbovi, MUDr. Wacławu
Olszakovi, p. Karlu Borskému a p. Michalu Pilipčincovi, tak jak bylo uvedeno v důvodové zprávě materiálu. Ocenění
bude předáno u příležitosti oslav 70. výročí ukončení 2. světové války dne 3. května 2015 v reprezentačním sále
zámku Fryštát.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení mateirálu, ke kterému otevřel diskuzi.

Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 22.

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

37
0
0

usnesení č. 121

23) 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 Karviné
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. O úvodní slovo k tomuto materiálu požádal
vedoucí Odboru rozvoje Ing. Martinu Šrámkovou, které předal slovo.
Ing. M. Šrámková - uvedla, že statutárnímu městu Karviná byla dne 25.02.2015 doručena žádost společnosti OKD,
a.s.o posunutí termínu splatnosti ročně hrazeného příspěvku na rozvoj a obnovu města, příspěvku na monitorování
podzemních a povrchových vod a příspěvku do Fondu primátora, a to do 30.09.2015. Svou žádost OKD, a.s.
zdůvodnilo obtížnou finanční situací, ve které se nyní společnost nachází. OKD, a.s. musí na tento stav nějakým
způsobem reagovat. Rovněž i úsporná opatření, která zavádějí, jsou dlouhodobějšího charakteru. Do tohoto plánu
se započítává i odložení těchto splátek s tím, že předpokládají, že tato situace bude v měsíci září lepší. Příspěvek
ve výši 500 tis. Kč na monitoring podzemních a povrchových vod a příspěvek ve výši 3 mil. Kč do Fondu primátora
uhradí společnost OKD městu na základě Dohody č. 1/2008 do 30.09.2015 a příspěvek ve výši 35 mil. Kč na rozvoj
a obnovu města uhradí společnost OKD, a.s. městu na základě Dohody č. 1/2010 rovněž do 30.09.2015.
Předloženými Dodatky uvedenými v příloze č. 1 a č. 2 k usnesení se tedy mění splatnost a současně se mění i
termín pro zaslání informace o využití poskytnutého příspěvku do 31. května 2016.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení mateirálu, ke kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. O. Brdíčko - zeptal se, zda na zasedání ZM je přítomen nějaký zástupce OKD, a.s. V souvislosti s informací,
která se objevila v tisku o vyplacených odměnách manažerů společnosti NWR, by nemělo město souhlasit s
odložením splátek OKD, a.s. k 30.09.2015.
p. T. Hanzel - řekl, že nikdo ze zástupců OKD, a.s. nebyl přítomnen na zasedání ZM. Taky se mu nelíbilo, jaké
odměny si vyplatili představitelé firmy NWR. OKD, a.s. je pouze součástí této firmy, řídí se samostatnými pravidly s
tím, že bojují o přežití. Městu se nelíbí, ani nemůže za to, jak se vlastníci společnosti chovají. Protože pro
zaměstnance je situace v OKD nejistá, město se rozhodlo, že může splatnost těchto příspěvků do 30.09.2015
odložit.
p. M. Heisigová - občanka města - vznesla dotaz, zda bude někdo z města odpovědný za to, když OKD, a.s.
prodlouženou splatnost do 30.09.2015 nedodrží s tím, že příspěvky městu neuhradí dle uzavřených dohod. Jaké
důsledky pro OKD, a.s. z toho plynou.
p. T. Hanzel - řekl, že město nechce OKD, a.s. dostat do špatné situace. Cítí odpovědnost za lidi, kteří v OKD, a.s.
pracují. Sankce za neuhrazení poplatku v daném termínu jsou stejné, jaké by byly, kdyby poplatek OKD, a.s.
neuhradilo do 30.06.2015. V současné době je však potřebuji na něco jiného s tím, že město není v takové situaci,
aby nemohlo spatnost o 3 měsíce, tedy do 30.09.2015, prodloužit.
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p. M. Heisigová - občanka města - město dříve tvrdilo, že nemůže ovlivnit chod soukromé společnosti a nyní tvrdí
opak, že je této společnosti třeba pomoci, že jako primátor se cítí odpovědný za zaměstnance OKD, přestože
nemůže v této firmě nic ovlivnit. Zajímalo jí, proč má OKD, a.s. dostatek finančních prostředků na to, aby
podporovala různé organizace. Proč tedy nemá finanční prostředky na to, aby splatila závazky vůči městu. Měla za
to, že je to o tom, jak se tato firma rozhodne s finančními prostředky nakládat. OKD, a.s. tyto peníze pravděpodobně
má, jen musí rozhodnout, kde je musí uložit nebo kde jsou pro ni v danou chvíli důležitější. Městu by mělo záležet
na těchto finančních prostředcích a mělo by hájit zájmy města a také jejich občanů.
p. T. Hanzel - řekl, že nehodnotí práci vlastníků, ale zaměstnanců OKD, a.s. s tím, že již na vystoupení paní
Heisigové nebude reagovat. Ze záznamů ZM bude zcela zřejmé, kdo to nejen s naším městem, ale i se
zaměstnanci OKD, a.s. myslí dobře. Dodal, že s názorem paní Heisigové se neztotožňuje.
p. M. Heisigová - občanka města - zajímala jí spojitost mezi úhradou těch finančních prostředků a zaměstnanci
společnosti OKD, a.s.
p. T. Hanzel - je taková, že se OKD, a.s., pokud nebude mít určitou finanční hotovost na účtech, dostane do
situace, že banka bude požadovat vyplacení veškerých úvěrů, které u ní má a v tomto okamžiku tato společnost
ukončí svou činnost. Takovou spojitost to má tedy se zaměstnanci společnosti OKD.
p. M. Heisigová - občanka města - domnívala se, že rozhodnutí města je nezodpovědné, protože prodloužením
splatnosti dotace nezabrání krachu OKD, a.s., spíš se krach odložením této splatnosti oddálí.
p. T. Hanzel - řekl, že krach OKD, a.s. si pani Heisigová přeje již delší dobu. Podle toho také vystupuje každý měsíc
na zastupitelstvu města.
p. R. Vlachovský - občan města - jako dlouholetý zaměstnanec OKD, a.s. reagoval na vystoupení paní Heisigové
s tím, že neví, o čem asi hovoří. Neví nic o těžké práci horníků, kteří mají neustále obavy o své zaměstnání. Zeptal
se, zda by mohl paní Heisigové položit několik otázek, na které by mu odpověděla.
p. T. Hanzel - nechal hlasovat o udělení slova paní Heisigové.
HLASOVÁNÍ : č. 30
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
2
3

usnesení č.

p. R. Vlachovský - občan města - zeptal se paní Heisigové, zda pochází z hornické rodiny a žije ve městě Karviná.
Zda si uvědomuje, jak se chlapy při této těžké práci nadřou, v jakých podmínách a rizikovém prostředí pracují. Jak
musí zaměstnanci při práci šetřit s materiálem a pod. Nechápal, o co jí jde nebo co tím svým vystoupením sleduje.
p. M. Heisigová - občanka města - ujistila přítomné, že si těžké práce horníků váží, chtěla však zdůraznit, že nikdo
z nás není schopen ovlivnit hospodaření a fungování společnosti OKD, a.s. To, kam se tato společnost dostala, není
vinou jejich sdružení, chtěli pouze zabránit nesmyslnému a nenávratnému zničení jedné krásné lokality. To, co říkali
hned na počátku, se dnes naplňuje. OKD je v tak těžké ekonomické situaci, že do rozvojových oblastí nemůže
vstoupit, těžba pod Starým Městem tedy nebude. A důsledek je takový, že polovina domů je vykoupených,
zbouraných, lokalita je nenávratně zničena. Nesouvisí to s tím, že horníci mají těžkou práci, že musí šetřit
materiálem. Je třeba se obrátit na majitele firmy s dotazem, jak ji vedli a kam ji dovedli. Důsledky ponese celé
město, protože většina zaměstnanců OKD, a.s. je z Karviné. S touto situací se mělo počítat dříve, minimálně před
10 lety a připravovat předběžná opatření. Ekonomická situace OKD, a.s. se zvrtla z roka na rok a s tím, že v roce
2010 byla podepsána nějaká dohoda a v roce 2011 už to bylo všechno jinak, bohužel nic neuděláme. Jejich
sdružení nemá nic proti horníkům a hlavně proti jejich těžké práci. Hájí pouze to, co se ještě dá, protože tam chtějí
dále žít a vychovávat své děti.
p. R. Vlachovský - občan města - domníval se, že paní Heisigové jde především jen o lokalitu Starého Města.
Řekl, že 90 % obyvatel je spokojeno s tím, že byly jejich domy OKD, a.s. vykoupeny. Neměl k tomu co dodat,
protože jí nejde o město, ale stále hájí pouze své zájmy.
p. M. Heisigová - občanka města - dodala, že i kdyby nebylo jejich občanského sdružení, těžba by pod Starým
Městem stejně nikdy neproběhla. Má na tom zásluhu pouze ekonomická situace této společnosti.
p. T. Hanzel - protože se do diskuze již nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o původním návrhu usnesení bodu
programu č. 23.
HLASOVÁNÍ : č. 31
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

31
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1
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24) Změna č. 11 Územního plánu obce Karviná
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. K předloženému materiálu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 24.

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

34
0
0

usnesení č. 123

25) Změna č. 12 Územního plánu obce Karviná
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. K předloženému materiálu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 25.

HLASOVÁNÍ : č. 33
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

34
0
0

usnesení č. 124

P Ř E S T Á V K A 20:20 - 20:40 hod.
26) Změna Zřízovací listiny Účelového fondu statické dopravy statutárního města Karviné
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 26 hlasovat.

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

38
0
0

usnesení č. 125

27) Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací - aktualizace č. 1 pro období 2014 - 2023
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 27 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 35
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :

38
0
0
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Návrh byl schválen.

28) Dražby jednotek
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 28 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 36
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 127

29) Darování pozemků - Moravskoslezský kraj
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 29 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 37
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 128

30) Nabytí nemovitého majetku v rámci dědictví
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 30 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 38
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 129

31) Převod pozemku - František Miczka
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 31 hlasovat.
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HLASOVÁNÍ : č. 39
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 130

32) Převod pozemku - František Roh
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 32 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 40
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 131

33) Převod pozemku - Stanislav Pilecki
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 33 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 41
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 132

34) Převod pozemku - Viliam Beniač
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 34 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 42
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 133

35) Změna usnesení ZM č. 98 z 19.03.2015 - převod pozemku p. č. 547/1, k.ú. Ráj - manželé Hanzlíkovi
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
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p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 35 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 43
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 134

36) Převod pozemku - SEJONG Czech s.r.o.
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 36 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 44
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 135

37) Mőlnlycke Health Care Klinipro s.r.o.
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 37 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 45
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 136

38) Zrušení věcného břemene - Moravskoslezský kraj
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 38 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 46
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0
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39) Zřízení služebnosti - ČR ŘSaD
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 39 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 47
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 138

doplnění programu č. 1 - Zřízení služebnosti - manželé Kubíkovi
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu doplnění programu č. 1 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 48
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 139

doplnění programu č. 2 - Nabytí části pozemku - manželé Kubíkovi
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu doplnění programu č. 2 hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 49
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 140

40) Nové interpelace členů ZM
Ing. V. Franta – Rekonstrukce domů č. p. 33 – 35
Vznesl dotaz týkající se rekonstrukce těchto domů na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě, zda město chystá
nějaké kroky nebo již jednalo s vlastníkem nemovitostí a kdy bude zahájena jejich rekonstrukce.
Ing. L. Krupková – sdělila, že stavební úřad jednal s vlastníkem s tím, že jednání jsou velmi složitá, neboť jeho
sídlo je v Praze. Stavební úřad nechal na vlastní náklady vyhotovit znalecké posudky týkající se statiky těchto tří
domů. Statika střešní konstrukce je napadena hnilobou, totéž se týká omítek obvodových zdí domů. Vlastník byl
seznámen s podklady, které má stavební úřad k dispozici. Následně budou vydána příslušná rozhodnutí, nařízeny
nezbytné opravy střechy a úprava omítek obvodových zdí těchto domů. Jaký bude výsledný stav, však nikdo neví,
protože vlastník má právo na odvolání.
p. T. Hanzel – dodal, že město bude v této věci i nadále jednat a činit intenzivní kroky, aby vlastníka donutilo
alespoň k nějaké činnosti. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.
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Ing. O. Brdíčko - 1. Koncepce obnovy zeleně
Vznesl dotaz, na kterém zasedání ZM bude předložen materiál týkající se koncepce obnovy zeleně ve městě
Karviná a zda se při jejím zpracování bude vycházet z koncepce, kterou již dříve vypracoval Ing. Orság. Přestože je
ve městě dostatek zeleně, uvedl, že se mu nejedná o kvantitu této zeleně, ale především o její kvalitu.
p. T. Hanzel – řekl, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.
Ing. O. Brdíčko - 2. Bytový dům č. p. 1203 – 1206, ul. Makarenkova, Karviná-Nové Město
Vzhledem k tomu, že v radě města byl schválen dodatek se společností Veolia Energie ČR a.s., na dodávku a odběr
tepelné energie, zeptal se, proč byl tento návrh předložen, když bylo v rámci schvalování rozpočtu města na rok
2015 dohodnuto, že dva vchody z těchto domů se nebudou revitalizovat.
p. T. Hanzel – řekl, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.
Ing. O. Brdíčko - 3. Domy na ul. Na Vyhlídce, vchody č. p. 2 – 12, Karviná-Nové Město
Občané uvedených domů předložili žádost na opravu místní komunikace před těmito vchody, která je ve velmi
špatném stavu, jsou tam i propadlé kanály. Dále uvedl, že jeden z těchto domů je v majetku města, ale vedlejší v
majetku soukromých osob.
p. T. Hanzel – řekl, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.
Ing. O. Brdíčko - 4. Změna trasy MHD ČSAD Karviná
Vzhledem k tomu, že bude připravováno výběrové řízení na provozovatele MHD, již v předstihu podal námět, aby
byla prověřena nová trasa kolem Karvinské hornické nemocnice, a.s. s tím, že bude projednáno zřízení zastávek
tzv. na znamení.
p. T. Hanzel –řekl, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.

41) Různé - MMK, různé občané
p. T. Hanzel - podal členům ZM informaci o kladení věnců u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války, které
se uskuteční v neděli 03.05.2015 v 15:00 hodin u Památníku Osvobození v Karviné-Novém Městě s tím, že na tuto
akci pozval členy ZM Karviné.
Ing. O. Brdíčko - vznesl dotaz týkající se plánované výstavy skateparku, neboť se v tisku objevila zpráva o
možnosti nákupu haly v areálu bývalého závodu Kovona. Protože měl být tento návrh projednán na zasedání
zastupitelstva města, zeptal se, jestli se bude materiál teprve připravovat s tím, zda bude možné do haly, která je
výrobní, nastěhovat sportovní aktivitu bez toho, že by se změnil územní plán.
Ing. J. Wolf - řekl, že dnes byl na jednání schválen pouze finanční rámec na výkupy pozemků a budov v hodnotě
cca 4 mil. Kč, a to v rámci schválení závěrečného účtu hospodaření města za rok 2014. Tato částka však musí býtt
ještě znovu projednána na zastupitelstvu města s tím, že bude rozdělena na výkupy pozemků pod krytým bazénem
a nákup haly. Návrh byl již projednán v komisi majetkové a bytové s tím, že následně bude připraven mateirál k
projednání v RM a následně na ZM v červnu 2015. Součástí materiálu bude také informace, zda v této zóně bude
dle územního plánu výstavba haly možná. Měl za to, že i ostatní haly, které se nacházejí vedle letního koupaliště,
jsou dle stávajícího územního plánu v zóně sportovní, proto v tom neviděl žádný problém.
Ing. O. Brdíčko - řekl, že tento návrh podporuje s tím, aby hřiště u krytého bazénu bylo rozebráno z bezpečnostních
důvodů a nové sportoviště obnoveno co jak nejdříve, případně doplněno venkovními překážkami na zpevněném
asfaltovém povrchu.
p. T. Hanzel - řekl, že na uvedený dotaz bylo již odpovězeno.
Ing. O. Brdíčko - v souvislosti s návrhem výstavby atletického oválu na pozemcích za SPŠ Karviná se zeptal
náměstka primátora pana Wiewiórky, jak to vypadá s připravovanou plochou.
p. K. Wiewiórka - řekl, že je škoda, že 6 let atletický oddíl nevyvíjel žádnou činnost v tom směru, aby ovál již měli.
Kdyby souhlasili s vybudováním čtyř dráhového oválu, už by se na něm určitě trénovalo a dnes by nebylo třeba tento
problém řešit. K 31.12.2014 skončila platnost schváleného usnesení ZM, které hovořilo o vybudování šesti
dráhového oválu na uvedených pozemcích v Karviné-Novém Města za základě splnění stanovených podmínek,
které však splněny nebyly. Ing. Tlolkovi se nepodařilo pozemky od občanů a majitelů zahrádek vykoupit. Je
jednoduché všechnu odpovědnost přehodit na město s tím, že nic nezajistilo, o nic se nepostaralo a pod. Ale i
přesto město s atlety dále jednalo, protože chtějí vyjít atletice vstříc. Nyní je situace taková, že atleti dostanou od
města požadovanou kancelář - uniobuňku, která byla vyčíslena na částku 100 tis. kč s tím, že bude umístěna na ZŠ
Borovského, kde mají atleti sportovní zázemí a děti a mládež zde trénují. Pokud to mužům nevyhovuje, byla jim
nabízena možnost trénovat v Havířově nebo v Českém Těšíně s tím, že jím bude jízdné ze strany města
kompenzováno. Na minulém zasedání ZM byl předložen návrh na vybudování atletického oválu na pozemku za SPŠ
Karviná s tím, že z 95 % je v majetku města a pokud by bylo potřeba pozemek pro výstavbu oválu rozšířit, tak z 5 %
je pozemek v majetku MS kraje. Neviděl problém se s krajem dohodnout. Problém však viděl v tom, že není
vypracována žádná koncepce, tedy žádný záměr, jehož platnost vypršela ke dni 31.12.2014. I přesto nechalo město
proměřit navrhovaný pozemek a pokud to bude možné, bude zastupitelstvu města předložen návrh na schválení
záměru vybudovat altletický ovál na uvedeném pozemku.
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p. Broda - občan města - uvedl, že ovál na ZŠ Borovského je vhodný pro děti, ale není dostačující pro trénink,
protože zde chybí sektory a nedá se trénovat v plném rozsahu. Jedná se pouze o nouzové nebo-li dočasné řešení.
Dodal, že atleti trvají na výstavbě šesti dráhového oválu v Karviné, který by byl využíván i pro další sporty a také
veřejností, nejen k tréninkům, ale i na závody nebo soutěže základních škol, které organizuje JUVENTUS. Nyní se
konají na sportovišti ZŠ Slovenská, kde je 145 m ovál. Na závěr svého vystoupení poděkoval městu, že se zabývá
touto problematikou a hledá novou lokalitu k výstavbě atletického oválu v Karviné. Doufal, že se nakonec podaří
stavbu realiizovat s tím, že do té doby budou trénovat na ZŠ Borovského.
p. T. Hanzel - zeptal se Ing. Brdíčka, zda považuje tuto odpověď za dostačující.
Ing. Brdíčko - s odpovědí souhlasil s tím, že nepožadoval písemnou odpověď.
Ing. M. Hajdušík - poděkoval za přihlášení sakurové aleje v Karviné do soutěže. Tato alej na třídě 17. listopadu v
Karviné-Ráji vyhrála anketu o nejhezčí alej roku, kterou vyhlásila společnost Arnika. Alej je mladá, je v kraji
ojedinělá, 177 stromů lemuje část hlavního silničního průtahu městem. Alej prošla posledním velkým ozdravením v
letech 2009–2010, kdy byly vykáceny staré nemocné stromy a vysázeny nové.
p. M. Heisigová – občanka města, nám. O. Foltýna 15/45, Karviná-Staré Město – požádala o zveřejňování
důvodových zpráv materiálů předkládaných k projednání v RM na webových stránkách města. Protože ve
zveřejněném usnesení RM jsou pouze přílohy bez těchto důvodových zpráv. Občan města se tedy nedoví, o čem
rada města jednala.
p. T. Hanzel - řekl, že jednání rady města jsou neveřejná, tudíž i projednávaný materiál je neveřejný.
p. M. Heisigová – občanka města - dodala, že zasedání je určitě neveřejné, ale měla za to, že projednávaný
mateirál není neveřejný. Na základě zákona č. 106/1999 Sb. jí byly tyto požadované podklady poskytnuty, tudíž se
domnívala, že důvodové zprávy jsou veřejné.
JUDr. O. Guziurová, MPA - vedoucí OO - sdělila, že rada města je neveřejná, do usnesneí RM se dá nahlížet s
tím, že není povinností obce usnesení rady města zveřejňovat. Zákon č. 106/1999 Sb. s tím nemá nic společného,
vztahuje se vždy ke konkrétní informaci, kterou občan požaduje.
p. M. Heisigová – občanka města - zeptala se, zda se tedy jedná o dobrou vůli města zpřístupnit informace
občanům. Dodala, že jim nic jiného tedy nezbývá, protože se k informacím jinou cestou nedostanou.
p. T. Hanzel - řekl, že jejich sdružení je poskytováno tolik informací dle jmenovaného zákona, že za poslední 2 roky
to vyšlo město na poštovném cca 15 tis. Kč. Dodal, že je to jen proto, že nemají zřízenou datovou schránku, V tomto
případě by byly poskytovány informace zdarma. Protože jsou usnesení rady města k nahlédnutí, může takto
kdykoliv učinit.
p. S. Škulavíková – občanka města, Lešetínská 220, Karviná-Staré Město - podala návrh na zařazení nádob na
sběr plechových nádob od jídla (kovy) do plánu separace odpadu na příští čtvrtletí 2015 a jejich umístění také ve
Starém Městě. Dodala, že se dnes sbírají jen kovové nádoby od nápojů.
p. T. Hanzel - protože nevěděl, zda je to technicky možné, požádal o podání informace paní Maierovou,
zaměstnankyni OM.
p. J. Maierová - uvedla, že v současné době je rozmístěno v Karviné 5 separačních nádob na třídění plechovek a
kovových předmětů. Jedná se o pilotní projekt, který byl po dvou měsících vyhodnocen. Bylo nasbíráno cca 20 kg
tohoto odpadu (plechovek), které nebyly znečištěné. V tomto třídění se bude i nadále pokračovat. Dosud bylo
možné plechovky třídit i do nádob určených ke třídění plastových nádob s tím, že na TS Karviná byly tyto nádoby
separovány. Nádoby na separaci tohoto odpadu, pokud bude zájem, mohou být dodány i do Starého Města.
p. S. Škulavíková – občanka města - určitě budou mít zájem, protože tento odpad se rozkládá cca 50 let s tím, že
to bude pro město určitě přínosem.
Dále požádala, pokud by to bylo možné, aby byl bod různé na začátku jednání ZM, kdy by bylo umožněno veřejnosti
vystoupit se svými požadavky a závěr jednání ZM by se tak neprotahoval. Nebo by se mohl bod různé přeřadit
několikrát v průběhu jednání před jednotlivé body programu s tím, že nebude jako poslední bod jednání.
p. T. Hanzel - řekl, že námětem se bude vedení města zabývat s tím, že na něj bude odpovězeno písemně.
Bc. M. Gill – občan města, V Aleji č.p. 489/11, Karviná-Ráj – vznesl podnět k bodu č. 6 - Změna č. 1 Jednacího
řádu ZM, který v rámci projednávání nezazněl, a to, zda by bylo možné v budově OPF Karviná zavést internet i pro
občany, kteří by si mohli doplněné body programu stáhnout a seznámit se s nimi ještě před jejich projednáváním,
když je není možné předávat občanům v písemné podobě před zahájením zasedání ZM.
p. T. Hanzel - řekl, že požadavek bude projednán s vedením OPF Karviná.
Bc. M. Gill - občan města - dále se vyjádřil ke zveřejňování důvodových zpráv materiálů projednávaných v radě
města, které si může občan vyžádat na základě zákona č. 106/1999 Sb. písemně s tím, že se tímto stávají veřejnou
informací. Dodal, že každá takto vyžádaná informace musí být následně umístěna na internetu. Proto automatické
umísťování informací - důvodových zpráv materiálů projednávaných v radě města na internetu by mělo být pro
město samozřejmostí, což by ušetřilo rovněž práci úředníků. Nikdo by pak nemusel žádat o tyto informace dle
zákona č. 106/1999 Sb. s tím, že by město ušetřilo také na poštovném. Měl za to, že jde pouze o neochotu ze strany
města.
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p. V. Vantuchová – občanka města, Studentská č. p. 941, Karviná-Mizerov – sdělila, že si na základě zákona č.
106/1999 Sb. požádala o informace, které shrnula do 5 bodů:
1) Kolik dřevin na území města Karviné bylo vykáceno v roce 2014 (uvést počet, druh dřevin) a důvod jejich
odstranění s rozdělením na jednotlivé čtvrti města. Jak bylo konkrétně naloženo s dřevem pokácených dřevin.
2) Zda je vypracován plán kácení dřevin na území města Karviné (na jak dlouhou dobu, kým byl plán zpracován,
kdo podává odborné posouzení, jak dlouho před schválením je dán k diskuzi a komu, zda jej mohou občané
připomínkovat, kdo je konkrétně zodpovědný za konečnou verzi, která je předložena ke schválení).
3) Zda je vypracoán plán obnovy zeleně na území města Karviné (na jak dlouhou dobu, kdy a kým je zpracován,
kdo podává odborné doporučení na spektrum použitého rostlinstva, jak dlouho před schválením je dán k diskuzi a
komu, kdo je konkrétně odpovědný za konečnou verzi, která je předložena ke schválení).
4) Kolik financí vynaložilo město na odstranění dřevin v roce 2014 (rozdělit na firmy).
5) Kolik financí vynaložilo město na obnovu zeleně v roce 2014 (uvést jednotlivé druhy vysázených rostlin včetně
cen, rozdělit na firmy, kterým bylo hrazeno).
V první odpovědi dostala informaci, že bude třeba dohledat potřebné materiály, v druhé odpovědi obdržela sazebník
úhrad za poskytování informací s tím, že má za 11 hodin práce úředníků uhradit částku 2.640,-- Kč, kterou uhradila,
protože byla zvědavá, jaké informace za takovou sumu obdrží. Vyjádřila nesouhlas s výší úhrady za poskytnuté
informace týkající se kácení a výsadby dřevin ve městě v roce 2014 dle zákona č. 106/1999 Sb., protože
neodpovídaly obsahu odpovědí na její dotazy. Na 7 stránkách odpovědi byly uvedeny pouze tabulky zahrnující počet
pokácených dřevin (stromy, keře) na pozemcích v majetku města (prováděné městem) v jednotlivých městských
částech. Dále pokácené dřeviny v rámci akce „Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě“. Nezahrnuly tedy celou
podstatu kácení dřevin v Karviné. Dostala vysvětlení, jakými fázemi prochází růst dřevin, kdy dochází ke kácení
dřevin na území města. Je to na základě písemných žádostí občanů a kontrolní činnosti Odboru majetkového MMK
a TS Karviná, a.s. téměř vždy dle platného rozhodnutí, které vydává orgán v ochraně přírody, kterým je Odbor
stavební a životního prostředí MMK. Havarijní případy se řeší ihned, do 15 dnů od kácení se skutečnost hlásí
příslušnému odboru včetně dokládaných fotografií defektů. Zajímalo jí, proč nejsou na internetu uvedeny takové
informace, ze kterých by se občané mohli dovědět, v jaké stavu stromy v Karviné jsou. Z odpovědi ji dále zaujalo, že
je vždy posuzována funkčnost kácení a výsadby s tím, že materiály, které jsou k tomu připravovány, jí nikdo
nenabídl. V odpovědi bylo rovněž uvedeno, že do správního řízení se mohou přihlásit ekologická sdružení,
organizace nebo spolky s tím, že se mohou rovněž k plánovaným zásahům vyjádřit. Občané však nejsou samotnými
účastníky řízení. Na posledním zasedání ZM bylo uvedeno, že řízení se mohou zúčastnit organizace, které mají ve
svých stanovách uveden jako hlavní bod ochranu životního prostředí a krajiny. Přestože to některá organizace má,
nikdo jí neoslovil. Zajímalo jí, jak se tyto organizace doví o tom, že se něco nového plánuje, nebo že se něco
takového bude dít. V celé odpovědi dopisu nezaznělo, že by se k celé problematice vyjádřila komise životního
prostředí. Jako občana jí tedy napadlo, proč nebo k čemu vlastně tato komise je. Z poskytnutých informací si sama
vypracovala tabulku podle jednotlivých druhů vykácených stromů a keřů ve městě Karviná. V roce 2014 se tedy
vykácelo 735 stromů, vysázeno bylo pouze 92 stromů s tím, že 634 stromů se nevysadilo, aby se doplnil původní
stav. Podotkla, že se určitě kácejí stromy starší 40 let, protože stromy rostou daleko déle. Jeden vzrostlý strom
zachytí 50 % jemného polétavého prachu, který se kolem něho produkuje. Za jeden den vyprodukuje 1000 litrů
kyslíku a vytváří v prostředí ochlazování, což je velmi žádoucí, aby se zmenšily výkyvy teplot. Dodala, že již opomíjí
zdravotní stav obyvatelstva. Tomu, že občané žádají kácet břízy, lípy, protože jsou alergici, by rozuměla, ale z 50 %,
když vyjedou do přírody a postaví se pod takto rozkvetlý strom, tyto problémy např. na horách nemají. Problém je v
kombinaci s městským prachem. Navazuje na to problém s astmatem. Této nemoci u nás přibývá, dnes se
vyskytuje v jakémkoliv věku, s přibývajícím věkem je to problém daleko větší. V této souvislosti poukázala na to, že
se vykácelo 735 vzrostlých stromů a místo toho se vysadilo pouze 92 stromů 4 až 5 letých s rozvětvením 5 - 6 větví.
U keřů to bylo ještě zajímavější, výsadba byla vyšší, 71 jich bylo vykáceno a 877 nově vysázeno. Byly vykáceny keře
o výšce cca 3 m a rozloze v průměru 2 m, přestože nově bylo vysázeno více keřů, ale o výšce 40 cm, které mají
pouze 2 větvičky. Jaká je tam listová plocha, to již nikoho nezajímá nebo jaká je účinnost zachytávání městského
prachu a ovlivňování životního prostředí. Dále porovnala částky, které byly vyplaceny firmám za kácení a výsadbu
dřevin s tím, že byly skoro stejné. Za kácení to byla částka 1.300.000,-- Kč a za výsadbu 1.042.000,-- Kč.. I tato
informace nebyla dle jejího přesvědčení správná. Dále poukázala na odpověď, kterou obdržela od náměstka
primátora Ing. Hajdušíka na to, co je v kompetenci životního prostředí s tím, že v celé odpovědi se nevyskytlo
jediné, že by tato komise měla do životního prostředí co hovořit. Přitom z náplně komise životního prostředí vyplývá,
že by právě ona měla o této problematice něco vědět. Sdělila, že Ing. Brdíčko na minulém jednání ZM uvedl, že by
se měla připravovat koncepce zeleně ve městě Karviná, ale členové komise životního prostředí o tom nic neví. Měla
za to, že Karviná je jedním z nejvíce znečistěným měst v republice. Dala proto ke zvážení tyto dotazy:
- proč město s tak vysokou ekologickou zátěží nemá plán obnovy a údržby zeleně, tedy plán kácení a výsadeb
zeleně,
- zda jsou jednotlivé akce města zpracovány tak, aby se podrobných závěrů dalo využít v plánování na další období,
- když je něco zpracováno, proč to není v elektronické formě přístupné k nahlédnutí občanům,
- zda by bylo možné všechny dotazy občanů a odpovědi na ně zveřejňovat na portále města, aby se s tím měli
možnost seznámit i další zájemci.
p. T. Hanzel - poděkoval za příspěvek s tím, že na dotazy bude odpovězeno písemně.

Ing. J. Krupka – občan města, Sv. Čecha č. p. 736/1, Karviná-Fryštát – přednesl připomínku k hodině konání
zasedání ZM, navrhl zahájení od 16:00 hod., přestože již předjímal odpověď pana primátora, neboť málokdo je se
současnou hodinou zahájení zasedání ZM spokojen. Hovořila o tom také paní Škulavíková ve svém diskuzním
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příspěvku. Druhou poznámku měl k výši zaplacené částky za podané informace, které požadovala paní Vantuchová
po MMK a také k diskuzi, kterou připustil pan primátor mezi paní Heisigovou a panem Vlachovským. Měl za to, že
diskuzi měl řídit pan primátor.
Dále se vyjádřil k problematice stále se častěji projevujícím otřesům v Karviné-Fryštátě s tím, že i jejich síla je větší
a projevy jsou stále častější. Drobné škody se začínají projevovat nejen na soukromých nemovitostech, ale i v
historické části města (na Zámku, Radnici, stavbách na náměstí a budovách, které jsou v majetku města). Tyto
otřesy zaznamenávají mimo jiné i seismické stanice umístěné na území města. Bylo by proto třeba vyhodnotit, kam
směřuje tato činnost, která způsobuje, že okrajová část Fryštátu je pod vlivem této těžby. Zeptal se vedení města,
zda tuto okolnost také vnímá, zda jsou ochotni nebo připraveni o tom nějakým způsobem jednat či řešit
komplexnější kompenzaci. Vzhledem k ekonomické situaci v OKD, a.s. uvedl, zda nemá vedení města informace,
že v konečné fázi budou připraveni hledat jiný způsob těžby nebo v rámci EIA budou hledat i náhradní způsob
řešení, např. zplyňování uhlí. Zeptal se, zda je vedení města i na tuto možnost připraveno.
Na závěr svého vystoupení sdělil, že díky diskuze, která již dříve na jednání ZM ohledně těžby proběhla, se zastavila
devastace průmyslové zóny Nové Pole a naopak se zde bude výroba rozšiřovat.
p. T. Hanzel – řekl, že na dotazy bude odpovězeno písemně.

Protože se do diskuze v rámci bodu “Různé“ již nikdo nepřihlási a byly projednány všechny body programu, tímto
bylo 5. zasedání Zastupitelstva města Karviné ukončeno.

Na dalším zasedání se Zastupitelstvo města Karviné sejde ve čtvrtek 18. června 2015 v 17:30 hodin.

Tomáš Hanzel, v. r.
.................................
Tomáš Hanzel
primátor
Ověřovaté zápisu:
Aleš Hujík, v. r.
.................................
Mgr. Aleš Hujík
Vladimír Kolek, v. r.
..................................
p. Vladimír Kolek
Zapsala: Jana Nekardová, zaměstnankyně Odboru organizačního, KP
Karviná dne 12.05.2015
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