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Žádost Sdružení hornických odborů
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
podpořilo
žádost Sdružení hornických odborů o uzákonění plošného předčasného odchodu do důchodu pro všechny hlubinné
horníkybez rozdílu.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
pověřilo
primátora města pana Tomáše Hanzla, aby usnesení ZM Karviné tlumočil spolu s dalším podpůrným dopisem
Vládě České republiky
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
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Důvodová zpráva
Žádost Sdružení hornických odborů
Primátor města Karviné se v únoru t. r. obrátil osobními dopisy na premiéra a jednotlivé členy vlády
s důrazným apelem na to, aby vláda schválila všem hlubinným horníkům odchody do důchodu o pět
let dříve, než je zákonná hranice pro další zaměstnanecké skupiny.
Primátor kritizoval odmítavé stanovisko ministerstva financí k této otázce a poukázal mj. na to, že část
horníků této výhody již požívá, tedy že opatření není plošné a je tedy nespravedlivé vůči horníkům,
kteří v příslušném časovém úseku nedosáhli předepsaného počtu sfárání. Dopisy tvoří přílohu č. 2
k důvodové zprávě.
Dosud se tak nestalo a i poslední jednání vlády v červenci t. r. žádné rozhodnutí nepřineslo.
Dne 17. srpna t. r. se na Zastupitelstvo města Karviné obrátilo jménem svého předsedy Jaromíra
Pytlíka Sdružení nezávislých odborů se žádostí o další plošnou podporu formou usnesení
zastupitelstva. Žádost tvoří přílohu č. 1 k důvodové zprávě.
V souvislosti s touto žádostí je předkládán Radě města Karviné a následně Zastupitelstvu města
Karviné materiál s návrhem podpořit uzákonění dřívějšího ochodu do důchodu pro všechny hlubinné
horníky bez rozdílu.
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Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Příloha č. 2 k důvodové zprávě

