STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Zápis
10. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.02.2016

Účast
Členové ZM
Vedoucí odborů MMK
Ostatní a hosté

Pozváno
41
8
32

Přítomno
38
8

Omluveno
4

Neomluveno
0

Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil primátor pan Tomáš Hanzel. Uvítal všechny přítomné a sdělil, že v době
zahájení bylo přítomno 32 členů zastupitelstva města, tudíž bylo ZM usnášení schopno. Než bylo přistoupeno k
procedurálním otázkám, sdělil, že dne 23.12.2015 podala rezignaci na mandát člena zastupitelstva města Ing.
Marcela Parikrupová. Náhradníkem na uprázdněný mandát prohlásila Rada města Karviné dne 06.01.2016 svým
usnesením č. 1808 Mgr. Radka Krnáče z téže politické strany, a to podle pořadí určeného počtem obdržených hlasů.
Toto pořadí bylo možné ověřit podle zápisu o výsledku voleb v obci se jmény kandidátů, kteří byli zvoleni do
zastupitelstva města včetně seznamu náhradníků. Jmenovaný s členstvím v Zastupitelstvu města Karviné souhlasil.
K výkonu funkce člena zastupitelstva města bylo zapotřebí ve smyslu § 69 dost. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
složit předepsaný slib. Primátor upozornil, že ve smyslu téhož zákona odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou,
má za následek ztrátu mandátu. Slib složil nový člen zastupitelstva města do rukou předsedajícího, potvrdil ho
slovem „slibuji“ a svým podpisem.
Bylo provedeno kontrolní hlasování - viz hlasování č. 1 - ověření prezentovaných členů ZM. Dále bylo přistoupeno k
procedurálním otázkám. Primátor řekl, že z jednání zastupitelstva města se omluvili: Mgr. Iveta Hudzietzová, Mgr.
Andrzej Szyja, paní Marcela Tomková, v průběhu jednání Ing. Petr Mikula. Řekl, že hlasovat budeme veřejně,
prostřednictvím hlasovacího zařízení, přesto pro případ potřeby byly určeny tyto sčitatelky: paní Vladislava
Wiewiórková, Bc. Petra Klapsiová, Romana Plecháčová, Tamara Hercigová a Jitka Korzonková. Hlavní sčitatelkou
určil Ing. Blanku Rychlou. Zpracováním zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva města Karviné pověřil paní Janu
Nekardovou, u které byl rovněž k nahlédnutí zápis z 9. zasedání ZM konaného dne 10.12.2015, který byl ověřen bez
připomínek. Jako pracovní předsednictvo byla schválena rada města. Ověřovateli zápisu byli schváleni: DiS. Martina
Orgoníková a pan Eduard Matykiewicz. Tím byly ukončeny procedurální otázky, viz hlasování č. 2, usnesení ZM č.
289 (pro 36 proti 0, zdržel se 1).

V programu 10. zasedání Zastupitelstva města Karviné došlo k těmto úpravám:
Po jednání schůze RM dne 27.01.2016 byly členům ZM předány na cloud Karviná dva materiály z Odboru rozvoje, a
to:
doplnění programu č. 1 – „Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace 2014 - 2020“.
p. T. Hanzel - nechal hlasovat o předřazení tohoto bodu před bod programu č. 1 včetně udělení slova
zástupci Krajského úřadu MS kraje.

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

37
0
0

usnesení č.

Dále byl na cloud Karviná členům ZM předán materiál z Odboru rozvoje - doplnění programu č. 2 – „Záměr
realizovat projekt Osvětlení hrací plochy městského fotbalového stadionu v Karviné-Ráji“. Protože tento bod byl
uveden v programu 10. zasedání ZM Karviné, nebylo třeba o jeho doplnění hlasovat.
p. T. Hanzel - nejdříve nechal hlasovat o doplnění programu č. 3 - „Záměr realizovat projekt Snížení energetické
náročnosti budovy Azylového domu v Karviné-Starém Městě“.
HLASOVÁNÍ : č. 4
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :

37
0
0
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usnesení č. 289

1

Návrh byl schválen.

p. T. Hanzel - dále nechal hlasovat o doplnění programu č. 4 - „Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci
projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“.

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

37
0
0

usnesení č. 289

p. T. Hanzel - následně nechal hlasovat o doplnění programu č. 5 - „Návrh na uvolnění části rozpočtové rezervy“.

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

37
0
0

usnesení č. 289

p. T. Hanzel - nakonec nechal hlasovat o doplnění programu č. 6 - „Záměr realizovat projekt Mládežnická rada
Karviná“.

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

37
0
0

usnesení č. 289

p. T. Hanzel - zeptal se, zda jsou k takto navrženému programu nějaké dotazy, připomínky? Protože tomu tak
nebylo, nechal program, včetně doplněných bodů, schválit.

HLASOVÁNÍ : č. 8
37
PRO :
0
PROTI :
0
ZDRŽEL SE :
usnesení č. 289
Program 10. zasedání ZM Karviné, včetně doplněných bodů a změn, 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.
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p. T. Hanzel - střet zájmu nikdo neoznámil.

doplnění programu č. 1 - Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. O uvedení materiálu požádal Mgr. Ondřeje
Dostála, specialistu stategického plánování, odboru strategického rozvoje Moravskoslezského kraje, kterému předal
slovo.
Mgr. Ondřej Dostál - uvedl, že nositelem rozvojové strategie pro území ostravské aglomerace je statutární město
Ostrava, což umožní průřezově čerpat finanční prostředky z několika prioritních os jednoho nebo více operačních
programů v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020. Do rozvojové
strategie se zapojilo pět okolních statutárních měst. Úkolem subjektů zapojených do Memoranda bude podpořit
vznik „Integrované teritoriální investice“. V tuto chvíli se nejedná o sepisování smluv, ale o soulad aktérů v území
tohoto operačního programu, tedy že se na daných tématech, což je podpora zaměstnanosti, podnikání a životního
prostředí, všichni shodli.
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 doplnění programu č.
1.

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

37
0
0

usnesení č. 305

1) Vystoupení zástupce OKD, a.s.
p. T. Hanzel - požádal o vystoupení Dale Ekmarka - generálního ředitele OKD, a.s., aby se ujal slova.
Dale Ekmark - generální ředitel OKD, a.s. - karvinské zastupitele seznámil se současnou situací v OKD a
výhledem do roku 2018. Řekl, že v současné době se nachází OKD v nejhorší situaci, co se týče cen uhlí na
světových trzích. Vedení OKD udělalo řadu kroků k tomu, aby snížili náklady, zefektivnili provoz a i dále postupně
snižovali veškeré náklady. V loňském roce se podařilo tyto náklady snížit o 20 %, nicméně celkové globální ceny se
v loňském roce snížily o 30 %. Toto se týkalo koksovatelného uhlí. Podobná situace na trhu je i s cenami
energetického uhlí, kterého OKD těží cca 50 %, kde OKD čelí konkurenci převážně ze severu. V tomto případě je
nezbytnou součástí restrukturalizace OKD, což bude znamenat uzavření některých neperspektivních lokalit. Proces
restrukturalizace byl již zahájen v roce 2013, v současné době se velmi urychlil s tím, že dělají vše pro to, aby zde
OKD mohlo fungovat i nadále. Konkrétně se přehodnocují možnosti v důlním závodě 3 (Paskov) a důlním závodě 1
(lokality Lazy a Darkov), kde jsou poměrně vysoké náklady na těžbu a dále uzavření prostor, které byly nebo brzy
budou vytěženy, jako je severní část důlního pole v důlním závodě 2 (Důl ČSM). Chtěli by vytvořit štíhlejší
organizaci, která bude udržitelná v novém prostředí dlouhodobě nízkých cen uhlí. Jejich cílem je, aby přeměna OKD
byla dokončena do konce roku 2018. Dlouhodobý technický výhled naznačuje, že budoucí OKD se pravděpodobně
bude skládat z důlního závodu 1 (lokalita ČSA - bývalý Důl Karviná) a důlního závodu 2 (Důl ČSM). Nedávno
obdrželi i souhlasné stanovisko k EIA s tím, že se budou snažit všechny stanovené podmínky splnit. Pro jejich
budoucnost bude naprosto nezbytné, aby zajistili povolení těžby pro rozšíření činnosti na Karvinsku (lokalita Staré
Město). Tato lokalita je pro OKD přímo klíčová, je tam vysoce kvalitní koksovatelné uhlí. Pokud se tam těžit nebude,
zkrátí se životnost OKD o dva roky. S ohledem na výše uvedené možnosti těžby i s ohledem na budoucí velikost
OKD se jako ekonomicky udržitelný jeví počet zaměstnanců v rozmezí 5 až 6 tisíc do konce roku 2018. V současné
době OKD zaměstnává 10 až 12 tisíc zaměstnanců, včetně pracovníků dodavatelských organizací. Konkrétní
časový harmonogram bude upřesněn v průběhu nadcházejících měsíců společně s úpravou business plánu. Firma,
aby byla životaschopná a konkurenceschopná, musí zeštíhlet. Hovořil také o dobré spolupráci s městem Karviná a
přál si, aby tomu bylo tak i do budoucna. Aby firma dobře fungovala, musí spolupracovat se všemi zúčastněnými
stranami, a to městem a místními obcemi, dodavateli, zákazníky a zaměstnanci, kteří jsou své práci velmi oddaní.
Dodal, že je velmi optimistický, co se týče firmy OKD a spolupráce s městem Karviná.
p. T. Hanzel - poděkoval za úvodní vystoupení a k dané problematice otevřel diskuzi.
Diskuze:

Bc. M. Pwlica - vznesl dotaz týkající se snahy udržet zaměstnanost v Karviné, přestože se firma potýká s
nedostatkem finančních prostředků. Měl dojem, že se jedná pouze o sliby. Protože ceny uhlí neustále klesají, zeptal
se, zda má OKD nějaké možnosti, jak se bránit před konkurenčními firmami, které dováží levné uhlí (např. z USA).
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Dale Ekmark - generální ředitel OKD, a.s. - řekl, že import uhlí do České republiky, není až takový problém. Na
straně energetického uhlí se jedná o nadbytek uhlí, které je k dispozici v regionu. U prodeje uhlí se snaží docílit
ceny importní kvality. V USA není tato situace taky nijak jednoduchá, kdy řada firem čelí buď bankrotu nebo
reorganizaci. Problémem je nedostatek poptávky uhlí ze strany Číny a Indie. Je nadbytek produkce uhlí z Austrálie.
Čína je velkým dovozcem uhlí do Evropy a jejich zákazníci jsou pod velkým tlakem tohoto dovozu, i oni mají velký
problém své zboží prodat. Co se týče mezinárodních cen uhlí, zde mají malý manévrovací prostor. Na straně OKD
je možné pouze snížit náklady nebo provádět takovou těžbu, která bude ekonomická. Musí proto vytvořit model
udržitelnosti OKD. I ceny dalších komodit (železné ruky, ropy) jsou na světových trzích velmi nízké. Tyto problémy
se začaly projevovat již v roce 2013, kdy OKD začalo podnikat již řadu kroků s tím, že neúspěch pro ně není možný.
Již v loňském roce se jim všechny oblasti, které mohli ovlivnit, jako je nákladovost, bezpečnost, efektivita provozu a
pod., dařilo naplňovat. Takto chtějí postupovat i v letošním roce. Když dojde k situaci, že nebude taková
nadprodukce uhlí z Polska, tak to situaci OKD také odlehčí.
p. T. Gallik - vznesl dotaz týkající se konkrétních termínů uzavření Dolu Lazy. Jaký je tedy předpoklad ze strany
OKD.
Dale Ekmark - generální ředitel OKD, a.s. - sdělil, že v lokalitě Lazy dobývají především energetické uhlí, pouze
jedna sloj má koksovatelné uhlí, což představuje 1000 - 1500 tun těžby uhlí denně. V současné době není
stanovený konkrétní termín uzavření této lokality s tím, že výhledově to viděl tak do konce roku 2018. Konkrétní
datum se bude odvíjet od konkrétní ekonomické situace. Pokud bude situace příznivější, budou si moci dovolit
rozfárat větší oblasti tak, aby tato lokalita fungovala déle. S dotčenými obcemi chtějí vše řádně komunikovat.
MUDr. M. Gebauer - zeptal se, jak bude OKD nápomocno v hledání nového zaměstnání lidem propuštěných v
rámci restrukturalizace této firmy.
Dale Ekmark - generální ředitel OKD, a.s. - uvedl, že pokud dojde k propouštění většího počtu lidí v rámci
restrukturalizace, určitě to ovlivní lidské osudy, což je ta nejhorší stránka této věci. Na tento dotaz reagoval ze dvou
pohledů. V rámci OKD již 1,5 roku funguje tzv. Nová šichta, která má připravený program pro lidi, kteří budou
odcházet z OKD, aby snadněji mohli najít své uplatnění. Kancelář funguje také přímo v Karviné. Dodal, že sám
pochází z hornické rodiny a protože na vlastní kůži zažil zavírání dolu, dokázal si uvědomit a představit, co to pro
tyto lidi bude znamenat. OKD by velmi pomohlo schválení odchodu horníků do předčasných důchodů. Postihlo by to
tu generaci, která má ještě pár let do důchodu. Hornici jsou tvrdě pracující lidé, ale není to už jen o té dřině. Jejich
práce vyžaduje také řadu technických znalostí a schopností, přestože je to fyzicky náročná práce. Jeden pohled na
propouštění je takový, že budou snižovat větší počet zaměstnanců, ale na druhou stranu zachovají velký počet
pracovních míst a vytvářejí práci pro velkou skupinu, která zde bude moci fungovat i do budoucna. Dochází také ke
snižování počtu pracovních míst na podniku OKD a zodpovědnost se přenáší na jednotlivé doly.
MUDr. R. Sušil - zeptal se, co se bude konkrétně dít v rámci restrukturalizace v OKD v Karviné tento rok, příští rok
a další léta. Tedy co se týká zaměstnanců v Karviné.
Dale Ekmark - generální ředitel OKD, a.s. - proces, který nastane od dnešního dne do roku 2018, ještě není zcela
kompletní. Ponížení zaměstnanců bude probíhat v určitých krocích. Jeden z největších dopadů bude uzavření Dolu
Paskov, který se uzavře buď na konci tohoto roku nebo na konci příštího roku, což by Karvinou nemělo až tak
ovlivnit. Konkrétní čísla neměl k dispozici s tím, že větší dopad na Karvinou by to mělo mít na konci roku 2016 nebo
až v roce 2017. Protože jsou v tuto chvíli v přípravě nové organizace, konkrétní čísla nebo data neznal.
p. M. Heisigová - občanka města - vznesla dotaz za občany Starého Města a za statutární orgán s.o.s. Karviná,
která od roku 2012 bojuje za to, aby tato městská část nebyla poddolovaná. Zeptala se, jaké kroky bude OKD v
nejbližší době činit pro to, aby mohlo těžit pod Starým Městem. Od roku 2013 se již nevykupují domy, dosud nebyla
podepsána dohoda mezi města Karviná a OKD, a.s. Nerealizují povolenou hornickou činnost v 10. kře v 16. a v 17.
sloji, započali s průzkumem ve 24. sloji 10. kry. Směřuje to k výběrové těžbě s tím, že nad touto slojí zůstanou sloje,
které budou nevytěžené, přestože výběrovou těžbu horní zákon nepovoluje. Od doby, kdy OKD zveřejnilo svůj
záměr rozšíření těžby pod Starým Městem, neustále způsobuje škodu občanům, kteří v této části města žijí.
Nemohou svobodně nebo volně nakládat se svými nemovitostmi, neboť jsou záměrem OKD znehodnoceny.
Dale Ekmark - generální ředitel OKD, a.s. - budou se snažit, aby všechny podmínky uvedené v rámci EIA byly z
jejich strany splněny, tedy budou dělat vše pro to, aby si udrželi povolení k těžbě ve Starém Městě. Od toho se
budou odvíjet další kroky. Lokalita Starého Města je pro budoucnost OKD, a.s. naprosto klíčová. Pokud by museli
od těžby ustoupit, v důsledku by to vedlo k uzavření Dolu ČSA. Dotazy na těžbu v konkrétních slojích nechal na
provozním řediteli Ing. Hadravovi. Potvrdil, že byly provedeny takové přípravy, aby v této lokalitě mohli těžit. Plán,
který je připravován do budoucna, musí být ekonomický a zároveň také co nejšetrnější k infrastruktuře lokality
Starého Města. K výkupům nemovitostí uvedl, že z původního záměru se lokalita, kterou zamýšlejí těžit, zmenšila.
Dělají všechny kroky k tomu, aby obdrželi licenci k těžbě, tedy aby v této lokalitě těžit mohli.
p. M. Heisigová - občanka města - dodala, že OKD musí mít vypořádány všechny střety zájmů se všemi vlastníky
nemovitostí, aby obdrželo souhlasné stanovisko k těžbě pod Starým Městem. Ve svém vystoupení generální ředitel
OKD uvedl, že svůj původní záměr zredukovali. Redukce se však týkala pouze oblasti Průmyslové zóny Nové Pole a
části přírodní lokality Natura 2000. Nejvíce osídlená část Starého Města však v záměru těžby zůstává. Zde se tedy
bude muset OKD vypořádat cca se 100 majiteli rodinných domů. Ne všichni občané jsou však ochotni OKD své
nemovitosti prodat s tím, že horní zákon dnes neumožňuje vyvlastnění. Pokud se OKD nepovede všechny domy
vykoupit, nebude tedy splněna jedna z těch důležitých podmínek. Báňský úřad pak nemůže vydat povolení k
hornické činnosti. Co to bude pro OKD znamenat.
Dale Ekmark - generální ředitel OKD, a.s. - řekl, že lokalita Starého Města je pro jejich záměr klíčová s tím, že se
budou snažit vypořádat se všemi vlastníky nemovitostí. Pokud to nebude možné nebo nedojde k dohodě, OKD tím
nesplní jednu ze stanovených podmínek. Nezbude jim nic jiného, než z této těžby ustoupit a tím pádem to zase
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urychlí uzavření lokality Dolu ČSA.
p. M. Heisigová - občanka města - protože výkupy byly pozastaveny od roku 2013, kdy chce OKD obnovit jednání
s občany o výkupech.
Dale Ekmark - generální ředitel OKD, a.s. - řekl, že výkupy budou podmíněné tím, jak bude OKD žádat o povolení
k hornické činnosti. V tuto chvíli se s omezenými finančními prostředky snaží řešit i provozní stránku věci a nastavit
všechny procesy tak, aby zde mohlo OKD být.
p. M. Heisigová - občanka města - protože přesnou dobu, kdy případně k výkupům nemovitostí dojde, nelze uvést,
zeptala se, jak dlouho budou ještě občané Starého Města žít v nejistotě.
Dale Ekmark - na tuto otázku ještě neznal odpověď.
p. M. Heisigová - občanka města - požádala ještě o odpověď týkající se dotazu na pozastavení těžby v 16. a 17.
sloji a k průzkumu ve 24. sloji, 10. kry.
Ing. Pavel Hadrava, Ph.D. - provozní ředitel OKD, a.s.- s průzkumem ve 24. sloji začali proto, že je to pro ně
významná oblast. Potřebují vědět, jaký je vývoj sloje nad a pod ní. Razí průzkumnou chodbu, budou vrtat a tím řešit
další budoucnost OKD. Domníval se, že podrubání je možné, jsou schopni těžit i sloje, které by zůstaly nad touto
slojí. Celý proces začal v roce 2011 s tím, že předpoklad byl, že první tuny uhlí budou těženy v roce 2014 - 15. V
současné době jsou ve fázi schválení EIA, která byla ponížena o 1/3 této plochy. Nyní chtějí žádat o povolení
hornické činnosti. Jejich snahou je mít hornickou činnost. Vzhledem k tomu, že jejich dobývací prostor je pod
Starým Městem, je to jedna z oblastí, kterou jsou schopni spolu s 11. krou v lokalitě ČSA a lokalitou ČSM
provozovat do i budoucna.
p. M. Heisigová - občanka města - zeptala se, proč nejsou prováděny přípravy v 16. a 17 kře, kde již hornická
činnost povolena byla.
Ing. Pavel Hadrava, Ph.D. - provozní ředitel OKD, a.s. - v současné době je pro ně rychlejší provozovat investiční
záměr ve 24. sloji. Takto bylo rozhodnuto s tím, že těmito průzkumnými vrty získají také více informací do budoucna.
p. M. Heisigová - občanka města - v dokumentaci EIA byl také uveden postup, jak budou postupovat, tedy od sloje
16.,17. až po 26. sloj. OKD, a.s. dosud o žádný samostatný průzkum nežádalo. Obecně je známo, že tento průzkum
se provádí společně s těžbou sloje, která má povolení k hornické činnosti. V dlouhodobé koncepci hornické činnosti
mělo OKD uvedeno, že budou těžit tak, jak je uvedeno v dokumentaci EIA. Už v loňském roce některé sloje z této
koncepce vypadly. Z toho lze vydedukovat, že by se mohlo jednat o výběrovou těžbu. To by znamenalo obcházení
horního zákona, který říká, že ložisko se má vytěžit řádně, což vynechání některých slojí není určitě řádné vytěžení
ložiska. Z praxe je také známo, že ne vždy je možné, pokud dojde k podrubání, ty horní sloje pak vytěžit, čímž se
znehodnotí.
Ing. Pavel Hadrava, Ph.D. - provozní ředitel OKD, a.s. - řekl, že v tom má paní Heisigová pravdu, ale v tuto chvíli
stejnou situaci řeší i na Dole ČSM a funguje to. Z hlediska hornických a báňskotechnických podmínek v některých
případech v tom neviděl problém.
p. M. Heisigová - občanka města - protože v dokumentaci EIA je podrobně uváděna struktura 10. kry, mělo by
OKD vědět, co pro ně tato kra znamená. Měla za to, že průzkum je pouze zastřená příprava ražeb pro první tři
poruby, které chce OKD začat těžit.
Ing. Pavel Hadrava, Ph.D. - provozní ředitel OKD, a.s. - to, jak byla 10. kra popsána v EIA, vycházelo z
průzkumů, které byly realizovány dávno. Nyní potřebují získat pouze informace, jak to tam vypadá a může nastat
situace, že tam vůbec těžit nebudou, protože tam situace z hlediska geologického bude zcela jiná.
p. M. Heisigová - občanka města - uvedla, že z báňského úřadu mají informace, že průzkumné vrty již byly
započaty. Zeptala se, jak dlouho tedy bude tento průzkum v 10. kře probíhat a kdy budou následně žádat o povolení
přípravných ražeb.
Ing. Pavel Hadrava, Ph.D. - provozní ředitel OKD, a.s. - v současné době chtějí žádat o povolení k hornické
činnosti společně s přípravami ražeb. V této chvíli razí s tím, že pak činnost na chvíli přeruší. Měli v plánu, že by 10.
kru těžili asi v roce 2017, ale v tuto chvíli plán přesouvají na rok 2018. Musíá mít určitou jistotu, aby nenastal nějaký
problém.
Ing. J. Krupka - občan města - vznesl dotaz směrem k zástupcům OKD, zda ekonomická zátěž, úvěry a nízké
ceny uhlí nebudou tak velké, že i plánovaný záměr OKD to může ovlivnit. Zda-li tento plán nebyl připraven již
dopředu, kdy se optimisticky očekávalo, že situace bude zcela jiná. Druhý dotaz směřoval k vedení města, bez
ohledu na to, jak bude pokračovat či nepokračovat těžba uhlí a činnost OKD zde skončí. Zda je připravena cesta,
jak strategicky připravit nový sortiment pracovních míst. Zda má město konkrétní představy, co by od státu nebo
případně kraj od státu chtěl a jakým trendem by se vlastně mělo město rozvíjet do budoucna.
p. T. Hanzel - zopakoval, že je naprosto nezbytné urychlit přípravy nových pracovních možností pro Karvinsko,
prioritní je vybudování Průmyslové zóny Nad Barborou s tím, že je třeba hledat i další možnosti. Útlum dolů musí být
postupný, nikoli skokový s tím, že stát pomůže s rekvalifikacemi a řízením sociálních programů. Optimální by bylo
postupně snižovat těžbu až do roku 2023. Zopakoval požadavek na předčasné odchody těch horníků do důchodu,
kteří mají odpracovanou patřičnou dobu v dole.
Dale Ekmark - generální ředitel OKD, a.s. - uvedl, že ke klesajícím cenám akcií OKD a k dřívějším investicím v
OKD se nemůže vyjádřit, protože v té době nebyl v této společnosti, nebyl tedy součástí rozhodovacích procesů. Z
hornického pohledu to vnímal tak, že v minulosti investice, které šly do nákupu důlních zařízení, byly dobrým tahem,
protože dnes by se nedalo hovořit o OKD nebo zde OKD nemuselo již být. Pořízené zařízení je velmi spolehlivé a
funkční. Jako příklad uvedl bezpečnostní důlní techniku v dolech, která napomáhá při sledování geomechanických
jevů, může zabránit potenciálním zraněním horníků nebo zničení zařízení, které v dole je. Jejich cílem je v současné
době připravit takový plán nebo model, aby byli kešově neutrální. Pokud budou potřebovat nějakou pomoc, a to
určitě, nebudou žádat o nic více, než je dosud platné rozhodnutí rady města z roku 2010. Aby zde OKD bylo, je
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podstatné nejen pro všechny zaměstnance, ale i pro město, ostatní dodavatele, ale i pro celý tento region. Z mezd
se odvádí podstatné odvody do státního rozpočtu. Je proto velmi těžké si představit, že by zde za tři roky OKD
nebylo vůbec. Je i možnost, že by se OKD rozšířilo směrem do Polska, jedná se stále o živý projekt propojení s
Dolem Morcinek, kde by těžba uhlí mohla pokračovat dále. Nachází se tam ložisko koksovatelného uhlí s tím, že
úvaha je taková, že uhlí by se mohlo odtěžovat směrem na lokalitu ČSM.
p. T. Hanzel - navázal na slova generálního ředitel, že OKD zde může být nebo může ukončít svou činnost za 2 až 3
roky nebo se může stát, že v únoru věřitelé nepřistoupí na nějaké podmínky a může být vyhlášena insolvence.
Nikdo si toto určitě nepřeje ani si nedovede daný scénář nikdo představit. Mělo by to vliv nejen na cca 11 tis.
zaměstnanců OKD, ale i na obyvatele města a firmy, které s OKD spolupracují. Jednalo by se o řadu dalších
pracovních míst ve službách, obchodě a pod. Dnes se proto hledá jakákoliv cesta k tomu, aby byla zachována těžba
uhlí v minimálně rozumnou udržitelnou dobu. Čím déle, tím lépe, ale realisticky to viděl do roku 2020 - 23. Byl by to
ideální čas, na všechno se připravit. Dnešní situace v OKD není způsobena současným vedením, ale
nezodpovědným přístupem akcionářů OKD, a.s., kteří zde byli a tuto společnost zadlužili. Současné vedení se snaží
ze všech sil, aby firmu udrželi v provozu. Tato práce i celý tento systém je velmi složitý. Jedná se na úrovni kraje,
státu, tedy vlády. Před koncem roku město Karviná navštívil nejen premiér, ale také ministryně práce a sociálních
věcí a ministr průmyslu s tím, že všichni tento problém vnímají jako velmi závažný. Konečně si všichni uvědomili, že
je skoro už pozdě a je třeba začat rychle něco dělat. Snad bude nyní vůle do regionu Karvinska směřovat velké
finanční prostředky na něco, co bude mít smysl. Probíhají o tom jednání v různých pracovních skupinách, ať už na
úrovni kraje nebo vlády. Požádal každého, kdo bude mít nějaký nápad, jak pomoci tomuto regionu, aby ho předložil
s tím, že ho bude prezentovat. Osobně si přál, aby už pan Bakala neměl nic společného s OKD s tím, že snad
spravedlnost a zákon na něho dosáhnou. Protože pokud neudělal trestný čin, tak morálně v této rovině selhal.
Jelilkož se do diskuze již nikdo nepřihlásil, ukončil diskuzi k tomuto bodu programu. Poděkoval zástupcům OKD, a.s.
za účast na zasedání ZM.

P Ř E S T Á V K A 09:05 - 09:15 hod.

2) Vyřízení interpelací členů ZM přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné konaném dne
10.12.2015
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Zeptal se, zda jsou k vyřízení interpelací
nějaké dotazy nebo připomínky.
Diskuze:
Ing. O. Brdíčko - opětovně se vrátil k odpovědi na interpelaci, se kterou nebyl spokojen a přednesl ji na 4. a
opětovně na 5. zasedání ZM Karviné s tím, že není spokojen s dosavadním řešením týkající se výstavby chodníku
na ul. Borovského, která vede ke hřbitovu v Karviné-Ráji, a to na pozemcích 1539/9 a 1532/10 v k.ú. Ráj. Vznesl
dotaz, zda bylo v této záležitosti ze strany města již jednáno s příslušným odborem KÚ MSK. Požádal, aby byl s
výsledkem jednání seznámen písemně.
p. T. Hanzel - řekl, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.
p. Antonín Barák - nebyl spokojen s odpověďmi na tyto interpelace:
1) Usnesení RM + Program RM - požádal o doplnění této interpelace s tím, aby Program RM, který je na cloud
Karviná přikládán k zařazenému Usnesení RM, byl pro přehlednost také v tom pořadí, v jakém je řazeno usnesení.
2) Restaurovaná kašna v parku B. Němcové u sauny - nebyl spokojen s odpovědí na dotaz týkající se restaurování
objektu kašny v parku B. Němcové s tím, že zde přibyly i nové kovové lavičky k posezení, které jsou u tohoto
objektu z nevhodného materiálu (kovu). Doporučil, aby byl do budoucna, než bude nějaký projekt odsouhlasen,
nejdříve projednán a konzultován s projektantem
3) Psí útulek - zeptal se, zda byly v záležitosti psího útulku v Karviné učiněny nějaké další kroky ze strany města, o
kterých chtěl být informován.
4) Městská tržnice - zeptal se, zda ve věci městské tržnice byly učiněny nějaké další kroky ze strany města
(reklamace z důvodu zatékání do objektu, na 6. ZM dne 10.09.2015 doporučil snížení nájemného pro trhovce po
dobu, než bude závada odstraněna).
p. T. Hanzel -sdělil, že na interpelace bude odpovězeno písemně.
p. T. Hanzel - protože další připomínky k interpelacím nebyly předloženy, nechal hlasovat o návrhu usnesení
bodu programu č. 2.
HLASOVÁNÍ : č. 10
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0
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3) Změna zásad k poskytování cestovního, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města
Karviné
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Změna se týkala čl. 7, bodu 7.9.1, a to z
důvodu vydání nové vyhlášky č. 385/2015 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových
vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
Zvýšení jednotlivých částek bylo uvedeno v příloze č. 1 k usnesení. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 3.
HLASOVÁNÍ : č. 11
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 291

4) Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Karviné
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační, neboť dne 01.01.2016 nabylo účinnosti
nařízení vlády č. 352/2015 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, kdy se novelou tohoto nařízení
zvyšují měsíční odměny oproti dosavadní právní úpravě o 3 %, a to s účinností od 02.02.2016. K předloženému
návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 4.
HLASOVÁNÍ : č. 12
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
1

usnesení č. 292

5) Stanovení peněžitého plnění (měsíčních odměn) předsedům komisí RM Karviné, kteří nejsou členy
Zastupitelstva města Karviné
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. V souvislosti s novelou nařízení vlády je
rovněž navrženo 3 % navýšení měsíčních odměn také třem předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, s
účinností od 02.02.2016. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 5.

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

36
0
0

usnesení č. 293

6) OZV o provedení speciální ochranné deratizace
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační na základě podkladů předaných Odborem
majetkovým, který navrhl termíny provedení speciální ochranné deratizace jako v minulých letech, a to v době od
01.04.2016 do 30.04.2016 a od 01.09.2016 do 30.09.2016. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
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Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 6.
HLASOVÁNÍ : č. 14
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 294

7) Změna OZV č. 7/2003 Sb., o zvláštním užívání veřejného prostranství na území města
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační, který byl připraven vzhledem k plánované
změně nařízení č. 8/2010 Tržního řádu. Změna se bude týkat článku 2 „Ohlašovací povinnost“, kde bude doplněn
nový odstavec, který se bude věnovat stanovení pravidel pro podávání žádostí o povolení zvláštního užívání
veřejného prostranství a následnému výběru z došlých žádostí. 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. 15
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 295

8) Osadní výbor městské části Karviná-Staré Město
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Statutární město Karviná obdrželo žádost,
jejíž přílohou byla i petice za zřízení osadního výboru městské části Karviná-Staré Město. Vzhledem k tomu, že
zřízení osadního výboru je plně v kompetenci zastupitelstva města, rada města vzala uvedenou petici na vědomí a
bez doporučení postoupila zastupitelstvu města k rozhodnutí žádost o zřízení tohoto osadního výboru. Návrh na
usnesení byl připraven variantně. K předloženým návrhům otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. O. Brdíčko - podpořil vznik osadních výborů. Měl informaci, že zastupitelé klubu KSČM budou hlasovat proti
nebo se zdrží hlasování o tomto návrhu. Domníval se, že tímto rozhodnutím nenaplní svůj volební program.
p. T. Hanzel - řekl, že každý by se měl starat o svůj vlastní volební program s tím, že je to věc každého zastupitele
nebo politické strany. Účet bude skládat každá volební strana svým voličům v roce 2018.
MUDr. M. Gebauer - řekl, že každý zastupitel se rozhodne dle svých argumentů. Zopakoval výroky Ing. Hajdušíka,
že nebude podpořena petice za vznik osadního výboru v Loukách s tím, že byl přesvědčen, že je za něco trestá.
Tedy za to, jak hlasovali v demokratických volbách. Osobně byl pro vznik osadních výborů v těchto okrajových
částech města a zastupitelé města by jim to měli umožnit. Finančně to nijak rozpočet města Karviné nezatíží. Lidé
by mohli v těchto výborech pracovat zadarmo a dobře, čímž by přispěli k lepšímu fungování těchto městských částí.
p. T. Hanzel - řekl, že jednání se zástupci okrajových částí Starého Města a Louk s vedením města probíhají, jsou
řešeny jejich problémy a požadavky. Dodal ale, že město nemá na to, aby bylo v Loukách postaveno kulturní
středisko pro cca 300 lidí a hasičská zbrojnice.Osadní výbor nebude mít žádné jiné kompetence, než jaké má dnes
občanská iniciativa Louk.
MUDr. M. Gebauer - to, že s nimi jednají, město Karviná k ničemu nezavazuje, tedy ani k tomu, že v Loukách musí
něco postavit. Ve spoustě jiných měst osadní výbory také existují a fungují..
Ing. Hajdušík - nelíbilo se mu tvrzení, že chce někoho za něco trestat. To, že uvedl svůj názor, že nepodpoří vznik
osadních výborů, přestože jejich politická strana měla ve volebním programu zřízení osadního výboru v Loukách, by
nemělo mít nic společného s tím, že v městské části Louky neuspěli ve volbách. Je z toho zřejmé, že veřejné
mínění v Loukách je takové, že je jejich volební program neoslovil. Toto je pouze konstatování skutečnosti, nikoliv
žádné vyhrožování. Řekl, že má právo na to, aby řekl to, co si myslí. Uvedl důvody, na kterých se shodl klub KSČM,
které také podporuje. Za víc, než rok fungování koalice KSČM a ČSSD, měli možnost poznat v rámci různých
jednání, že v těchto dvou městských částech často vedle sebe nebo proti sobě stojí různé skupiny lidí, které mají
často různé či protichůdné názory. KSČM se nebude stavět do role soudce, aby rozhodovali, které z těchto skupin
dají přednost a které osoby zvolí do osadních výborů. Klub KSČM je připraven komunikovat se všemi organizacemi
a spolky, které budou konkrétně identifikovány tak, aby věděli, s kým jednají. Konstatoval, že za poslední rok se také

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

8

zlepšila v rámci této koalice spolupráce s OI Louky. V roce 2015 byla v Loukách provedena řada věcí a řada dalších
nás ještě čeká. Ve Starém Městě tak dobrá komunikace není. Není to však tím, že by vedení radnice nemělo zájem
s nimi komunikovat, ale této možnosti nevyužili, což sami potvrdili. Zúčastňují se také schůzí s občany města v
různých částech města Karviné, v čemž hodlají i nadále pokračovat. Dodal, že je pro něho lepší, když ví, s kým
jedná, než když se někdo vydává za určitý spolek, ve kterém se organizuje pouze nějaká skupina lidí.
MUDr. R. Sušil - v předloženém materiálu viděl jeden zásadní problém, a to, že do osadních výborů nebyli
demokraticky navrženi jejich kandidáti. Ti byli nominováni jednotlivými organizacemi nebo spolky těchto městských
částí. Dodal, že pro takový návrh nemůže hlasovat.
MUDr. M. Gebauer - uvedl, že nikoho nenařkl z ničeho, pouze vyslovil, jak Ing. Hajdušík, svůj názor. Přestože se
nechce stavět do role soudce, v jednom svém vystoupení odsoudil tyto lidi za to, že díky tomu, jak hlasovali v
domokratických volbách, je asi volební program KSČM neoslovil. Měl za to, že není dobré Karvinou kouskovat na
volební okrsky, tedy na ty, které volební program KSČM oslovil a které nikoliv.
Ing. O. Brdíčko - pokud zastupitelům vadí lidé, kteří byli momentálně nominováni do osadních výborů, nic nebrání
tomu, aby rada města nominovala další nebo jiné členy. Pokud současně navrženi kandidáty někomu vadí, doporučil
zřídit osadní výbory bez konkrétních členů s tím, aby se na veřejných schůzích těchto městských částí s občany
prodiskutovalo, kdo je bude opravdu zastupovat.
p. T. Hanzel - řekl, že si nedovede představit, co by se dělo, kdyby zastupitelstvo schválilo vznik osadních výborů,
ale bez těchto navržených členů.
Ing. Hajdušík - dodal, že práce, která byla v městské části Louky započata, bude i nadále pokračovat. Pokud v
Loukách vznikne ještě jedna iniciativa, tak budou spolupracovat také s ní.
p. M. Heisigová - občanka města - uvedla, že výklad Ing. Hajdušíka je pro občana, jako voliče, naprosto
nepřijatelný. Tímto sdělil, že KSČM nemusí plnit svůj volební program, protože v žádné z městských částí nezískala
v posledních volbách většinu. Zhodnotila to tak, že když nezískali většinu, tak nemusí plnit volební program, kterým
slibovali voličům spoustu věcí, čímž se oprošťují odpovědnosti za svůj volební program. Velmi jí to zklamalo, protože
takto by se strana, která dostala důvěru, neměla ke svým voličům chovat. Toto by měl být signál pro voliče do
následujících krajských voleb a následně pak i do voleb komunálních. To, že komunikace mezi městem Karviná a
OI Louky a s.o.s. Karviná funguje, je proto, že v těchto spolcích jsou lidé, kterým není jedno, co se v jejich
městských částech děje. Jsou schopni a ochotni se této práci věnovat. Protože v těchto městských částech jsou
také jiné spolky, jako jsou např. myslivci, hasiči a další, neviděla důvod, proč by vedení města mělo jednat se všemi
těmito spolky. V této souvislosti viděla jako velmi dobrou příležitost právě vznik osadních výborů, aby mohlo město
komunikovat s konkrétními lidmi. Na dotaz MUDr. Sušila odpověděla, že uvedení lidé se do osadních výborů
nenominovali sami. Všem členům ZM zaslala komplexnější zprávu, ve které uvedla, že v obou městských částech
proběhly veřejné schůze, na kterých byli občané seznámeni s tím, co to je osadní výbor a co to obnáší. Na schůzi
lidé podepsali petice s tím, že si sami nominovali občany, kteří byli předloženi jako zástupci v jednotlivých městských
částech. Určitě nebudou mít problém s tím, kdyby osadní výbory fungovaly pod vedením jiných jmen. Dodala, že na
navržené kandidátce ve Starém Městě určitě netrvají. Pokud se najdou lidé, kteří budou schopni a hlavně ochotni
tuto práci dělat, určitě tato jména podpoří. Uvedla, že nominováni byli lidé, kteří již mají s touto prací nějaké
zkušenosti a hlavně, kterým to dovolí čas. O možnosti zřídit osadní výbory i v jiných částech města jako je Starý Ráj
nebo Darkov hovořili s jejich občany, nenašel se však nikdo, kdo by měl na tuto práci prostor a čas. Neviděla důvod,
proč těmto lidem nedat šanci, aby mohli napomáhat vedení města s řešením problematiky těchto okrajových částí
města. Členové osadního výboru by svolali veřejnou schůzi v městské části, na které by mohli občané hlasovat, co
chtějí v dané lokalitě udělat nebo prosadit. Osadní výbor by měl podporovat zájmy většiny občanů dané lokality.
Požádala proto všechny o podporu, která by vedla ke zřízení obou osadních výborů.
p. T. Hanzel - řekl, že o návrhu bude rozhodovat 41 členů ZM. Zastupitelé jsou z různých částí města Karviné s tím,
že občané mají možnost se na ně obracet se svými problémy nebo náměty k řešení. Do rozhodování by určitě
nezatahoval žádné politikaření nebo odvolávání se na něco, co se neudělalo, nebo někdo nesplnil ve volebním
programu. Nikdo už ale neříká, co se udělalo nebo se podařilo udělat.
Protože se do diskuze již nikdo nepřihlásil, diskuzi ukončil s tím, že nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu
programu č. 8, a to o variantě č. 1 - „Zřídit osadní výbor pro městskou část Karviná-Staré Město a určit
počet jeho členů včetně předsedy s tím, že o určení členů osadního výboru a volbě předsedy na základě
doručených nominací rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání dne 15.03.2016“.

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

13
14
11

usnesení č.

p. T. Hanzel - protože varianta č. 1 nebyla schválena, nechal hlasovat o variantě č. 2 - „Nezřídit osadní výbor
pro městskou část Karviná-Staré Město“.
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HLASOVÁNÍ : č. 17
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

23
12
3

usnesení č. 296

9) Osadní výbor městské části Karviná-Louky
p. T. Hanzel - uvedl, že se jedná o obdobný materiál, jako byl ten předcházející s tím, že se jednalo o zřízení
osadního výboru v městské části Karviná-louky a diskuze k tomuto bodu proběhla současně s projednáváním bodu
č. 8.
Protože se do diskuze již nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu na usnesení bodu programu č. 9, a to
variantě č. 1 - „Zřídit osadní výbor pro městskou část Karviná–Louky a určit počet jeho členů včetně
předsedy s tím, že o určení členů osadního výboru a volbě předsedy na základě doručených nominací
rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání dne 15.03.2016“.

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

14
15
9

usnesení č.

p. T. Hanzel - protože varianta č. 1 nebyla schválena, nechal hlasovat o variantě č. 2 - „Nezřídit osadní výbor
pro městskou část Karviná-Louky“.

HLASOVÁNÍ : č. 19
20
PRO :
13
PROTI :
5
ZDRŽEL SE :
usnesení č.
Návrh nebyl schválen s tím, že zastupitelstvo města nerozhodlo ve věci „Zřízení osadního výboru pro
městskou část Karviná-Louky“.

10) Uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě č. 1/2010 o zajištění ochrany nemovitostí a zájmů statutárního města
Karviné
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. O úvodní slovo, požádal vedoucí odboru rozvoje
Ing. Martinu Šrámkovou, které předal slovo.
Ing. M. Šrámková - sdělila, že se jedná o uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě č. 1/2010 ve věci zajištění autobusové
přepravy školních dětí z městské části Louky do Karviné jako náhradu za dvě bývalé školy v Loukách, které musely
být v důsledku hornické činnosti odstraněny. OKD, a.s. se zavazuje zajišťovat na vlastní náklady autobusovou
přepravu pro školní děti z městské části Louky do Karviné. Finanční prostředky bude OKD, a.s. hradit přímo
příslušnému přepravci, který autobusovou přepravu osob zajišťuje.
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. 10.

HLASOVÁNÍ : č. 20
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0
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11) Uzavření smluv v rámci projektu Spolupráce mezi městy
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Projekt je zaměřen na integraci sociálně
vyloučených skupin a skupin ohrožených sociálním vyloučením, ve kterém bude řešena různá problematika. Rada
města doporučila zastupitelstvu uzavřít uvedené smlouvy, aby v rámci tohoto projektu mohly být realizovány a
následně městu Karviná uhrazeny předmětné aktivity. 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. 21
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 298

12) Záměr realizovat projekt Přeshraniční ekomuzeum Jastrzebie-Zdrdój - Karviná - Havířov
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, který zpracovává podklady pro podání žádosti o
dotaci na projekt, který se skládá z několika aktivit realizovaných partnery tohoto projektu. Statutární město Karviná
bude realizovat úpravy veřejných ploch „u Permonu“ v Karviné-Hranicích, kde mají být vybudovány prvky
Ekomuzea. Projekt bude realizován v období 2016 - 2018. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 12.

HLASOVÁNÍ : č. 22
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 299

13) Záměr realizovat projekt Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a
Jastrzebie-Zdroju
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, který připravuje projekt pro podání žádosti o
dotaci. Město Karviná v rámci projektu pořídí Komunikační techniku - digitální radiovou síť pro Městskou policii
Karviná, dále bude realizovat měkké aktivity projektu, který bude realizován v období 2016 - 2018. 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. 23
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 300

14) Záměr realizovat projekt Zlepšení dopravní dostupnosti polsko-českého pohraničí na území
Jastrzebie-Zdroje, Zebrzydowic, Dolních Marklovic a Karviné
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Uvedený projekt se skládá z několika aktivit s
tím, že město Karviná bude realizovat v rámci projektu modernizaci povrchu silnice na ulici Ciolkovského. Realizace
projektu by měla být v období 2016 - 2018. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
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p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 14.
HLASOVÁNÍ : č. 24
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 301

15) Záměr realizovat projekt Zlepšení dopravní dostupnosti přihraničních přírodních a kulturních atraktivit
na území Karviné a Zabrzydowic
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, který připravuje podklady pro podání žádosti o
dotaci na projekt, v rámci kterého by mělo město Karviná realizovat modernizaci povrchu silnice na ulicích Žižkova a
Bratranců Veverkových, a to v období 2016 - 2018. 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. 25
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 302

16) 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, které dle schválených
„Zásad“ splňují stanovené podmínky. Na základě této skutečnosti rada města doporučila uvedeným žadatelům
finanční příspěvek na výstavbu rodinného domu ve výši Kč 150.000,-- poskytnout. K předloženému návrhu otevřel
diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 16.
HLASOVÁNÍ : č. 26
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 303

17) Poskytnutí dotace Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, který předložil návrh na poskytnutí dotace ve
výši 187.960,-- Kč pro rok 2016 na zajištění provozování ambulantního zdravotnického zařízení všeobecného
praktického lékaře v prostorách budovy Víceúčelového střediska v Karviné-Loukách za podmínek stanovených ve
smlouvě o spolupráci ze dne 10.12.2010 uzavřené na dobu neurčitou. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 17.
HLASOVÁNÍ : č. 27
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0
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12

doplnění programu č. 2 - Záměr realizovat projekt Osvětlení hrací plochy městského fotbalového
stadionu v Karviné-Ráji
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, který připravuje podání žádosti o dotaci na
projekt, jehož předmětem je instalace 4 sloupů výšky cca 45 metrů a osvětlovacích těles pro osvětlení hrací plochy
sportoviště Městského fotbalového stadionu v Karviné-Ráji s tím, že projekt musí být stavebně a finančně ukončen
do 31.12.2016. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit spolufinancování projektu dle variant
uvedených v důvodové zprávě materiálu. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení doplnění programu č.
2.
HLASOVÁNÍ : 28
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 306

doplnění programu č. 3 - Záměr realizovat projekt Snížení energetické náročnosti budovy Azylového
domu v Karviné-Starém Městě
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo
výzvu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“ s termínem do 15.03.2016, jehož
předmětem bude zpracování projektu na snížení energetické náročnosti Azylového domu s tím, že realizace
projektu byla stanovena do 31.12.2018. Z důvodu předfinancování projektu v plné výši je povinnou přílohou žádosti
o dotaci usnesení ZM o zabezpečení vlastních zdrojů na financování této akce. K předloženému návrhu otevřel
diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení doplnění programu č.
3.
HLASOVÁNÍ : č. 29
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 307

doplnění programu č. 4 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Uzavřením dodatku č. 1 se obec zavazuje
poskytnout konečným uživatelům na spolufinancování výměny kotlů, kteří si podali žádost v době od vyhlášení 1.
výzvy do konce roku 2016. Finanční prostředky budou poskytnuty z rezervy statutárního města Karviná. Setkání s
občany ke kotlíkovým dotacím se budou konat se zástupcem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v těchto
termínech: 02.02. v 17:00 hod. - Požární zbrojnice Karviná-Mizerov, 03.02. v 18:00 hod. - Víceúčelový objekt v
Karviné-Loukách, 09.02. v 17:00 hod. - Požární zbrojnice Karviná-Staré Město, 11.02. a 16.02. v 17:00 hod. budova PZKO Karviná-Ráj, 18.02. v 17:00 hod. - školní jídelna Polské ZŠ a MŠ.
O krátké úvodní slovo, doplněné prezentací, požádal vedoucí odboru rozvoje Ing. Martinu Šrámkovou, které předal
slovo.
Ing. M. Šrámková - uvedla, že žadatelem o dotaci je fyzická osoba vlastnící budovu, rodinný dům na území MS
kraje. Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytována pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn
kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním a bude splněna aspoň jedna z těchto možností:
bude provedeno alespoň jedno „mikro-energetické opatření“, rodinný dům splňuje energetickou náročnost úrovně
„C“, je zažádáno v programu Nová zelená úsporám (3.výzva, tj. po datu 22.10.2015). Novým zdrojem tepla bude
kotel na uhlí, kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), kotel na biomasu (např.: pelety, štěpka, kusové dřevo, plynový
kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo). V rámci kotlíkových dotací nelze provést výměnu: stávajícího starého
plynového kotle, stávajících kamen, stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva, stávajícího kotle, který byl
podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám a společných programů na výměnu kotlů
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realizovaných MŽP a kraji. Samotnou výměnu kotle je možné provádět již od 15. 7. 2015, nejpozději však do 15. 9.
2016, do tohoto data je nutno předložit vyúčtování. V rámci kotlíkové dotace je možné uplatnit náklady na:
výměnu zdroje tepla a s tím související stavební úpravy (např. komín), řízení solárně-termické soustavy novou
otopnou soustavu nebo její úpravu, akumulační nádobu, zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu
způsobilého k užívání – revize komínu, kotle, průkaz energetické náročnosti budovy – pokud prokazuje úroveň „C“,
projektovou dokumentaci (není podmínkou), služby energetického specialisty – pokud potvrzuje vhodnost
navrhovaného „mikro-energetického opatření“, stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací
„mikro-energetických opatření“. V kombinaci s výměnou kotle lze realizovat instalaci solárně-termické soustavy pro
přitápění nebo přípravu teplé vody. V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním je povinností žadatele
pořídit i akumulační nádobu (minimální objem 55 l/kW). Zdroj tepla musí být zapsán v seznamu podporovaných
výrobků. MIKRO-ENERGETICKÁ OPATŘENÍ: Budova „C“ - nutno předložit průkaz energetické náročnosti budovy PENB (vystaví energetický specialista – bude proplaceno). Není „C“ ale bude zateplena v Nová zelená úsporám - k
žádosti nutno doložit podanou žádost/rozhodnutí (zateplení musí být realizováno). Budova „D“ a horší - nutno
realizovat mikro-energetické opatření, proplaceno do 20.000,-- Kč, lze provádět i svépomocí – v tomto případě je
způsobilým výdajem pouze materiál, vhodnost určuje energetický specialista.
SEZNAM „MIKRO-ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ: zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu
sklepních prostor nebo podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.), oprava fasády, např.
prasklin a dalších poruch fasády, oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří), dílčí
výměna oken, výměna vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů
vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla. Realizací „mikro-energetických opatření“
NEMUSÍ dojít ke snížení energetické náročnosti domu na úroveň „C“. Částka dotace se vypočte % z celkových
výdajů vynaložených na výměnu kotle, max. 150.000,-- Kč. 70 % - kotel na uhlí, 75 % - kombinovaný kotel (uhlí +
biomasa) nebo plynový kondenzační kotel, 80 % - tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu, + 5 % MS kraj, + 5 %
prioritní území (nejvíce znečištěné), + 10 % Karviná. Příjem žádostí: od 01.02.2016 do 29.04.2016 poštou nebo
osobně na KÚ MSK. K žádosti o dotaci je nutno přiložit: kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu žadatele, kopii
průkazu energetické náročnosti budovy nebo posouzení vhodnosti realizace „mikro-energetických opatření“ nebo
kopii žádosti z Nové zelené úsporám, fotodokumentaci části domu, kde bude provedeno opatření, fotodokumentaci
napojeného stávajícího kotle a komín a další relevantní přílohy. Kontakty KÚ MSK: www.lokalni-topeniste.cz,
„kotlíková linka“: 595622355, e-mail: kotliky@msk.cz. Kontaktní osoby na Odboru rozvoje MMK: Ing. Renáta
Kytková, tel: 596387787, renata.kytkova@karvina.cz, RNDr. Ivana Smýkalová, tel: 596387446,
ivana.smykalova@karvina.cz a Ing. Bruno Petráš, tel: 596387425, bruno.petras@karvina.cz. Termíny veřejných
schůzí se zástupcem z KÚ MSK: úterý 2. 2. 2016, od 17:00 hodin - Požární zbrojnice Karviná-Mizerov, středa 3. 2.
2016 od 18:00 hodin - Víceúčelový objekt v Karviné - Loukách, úterý 9. 2. 2016 od 17:00 hodin - Požární zbrojnice
Karviná-Staré Město, čtvrtek 11. 2. 2016 od 17:00 hodin - Budova PZKO Karviná-Ráj, úterý 16. 2. 2016 od 17:00
hodin - Budova PZKO Karviná-Ráj, čtvrtek 18. 2. 2016 od 17:00 hodin - Školní jídelna Polské MŠ a ZŠ, Dr. Olszaka
156/2.
p. T. Hanzel - dodal, že se jedná o velmi závažný problém, který nás zde trápí. Spoustu let se zde tradovalo, že za
znečištěné ovzduší může průmysl, Polsko, doprava. Způsobujeme si ho ale také sami tím, že 60 % škodlivin
přichází do ovzduší právě z lokálních topenišť. Město Karviná se rozhodlo, že vyvine maximální úsilí, aby vedení a
zaměstnanci MMK přesvědčili lidi k tomu, aby si své staré kotle na tuhá paliva vyměnili. Finanční prostředky na to
určené jsou tak velké, že každý má možnost si tento kotel vyměnit a získat dotaci až 100 %, protože kraj i město
přispívají dalšími dotacemi ze svých rozpočtů. Protože někteří lidé můžou mít problém výměnu kotle předfinancovat
z vlastních zdrojů, než uvedenou dotaci obdrží, město přistoupilo k tomu, že těmto občanům pomůže a dotace si
uvedené peníze stáhne zpět do rozpočtu. Do ulic byli vyslaní zaměstnanci MMK, kteří obchází rodinné domy ve
všech částech města s tím, aby domkařům tyto informace předali, odpověděli na jejich dotazy a pozvali je na
veřejné schůze, které se budou konat, jak již bylo uvedeno v jednotlivých městských částech. Doufal, že Parlament
ČR schválí zákon, který pak umožní vstoupit do domů a provést kontrolu, čím kdo topí. Věřil, že uvedená akce bude
úspěšná, že se ve městě podaří vyměnit co jak nejvíce kotlů.
Ing. L. Raszyk - dodal, že byl schválen zákon o ovzduší, kdy od 01.01.0 2017 budou muset domkaři, kteří mají kotle
na tuhá paliva, provést revizi kotle s tím, že po kontrole obdrží revizní zprávu o tom, že splňují určité normy. Pokud ji
majitelé domů nebudou mít, mohou dostat pokutu za nesplnění této povinnosti. Dodal, že vyhlášených kol, kdy bude
možné žádat o dotaci na výměnu kotle, bude více, tedy i za stejných podmínek.
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.

Diskuze:
p. M. Heisigová - občanka města - vznesla dotaz, jak se mají zachovat k programu „Kotlíkové dotace v MS kraji“
občané Starého Města, kteří by chtěli využít této dotace, ale v současné době stále žijí v nejistotě v souvislosti s
možnou těžbou OKD, a.s. v této oblasti. Dodala, že o této strategické oblasti pro OKD, a.s. hovořil generální ředitel
OKD, a.s. ve svém vystoupení s tím, že pokud bude těžba povolena, OKD se bude muset dohodnout se všemi
majiteli domů na jejich odprodeji. Zajímalo jí, co se pak bude dít s těmi, co dotaci na výměnu kotle získají. Jak se
bude tato situace následně řešit, zda bude nutné dotaci vracet či nikoliv nebo bude škodu vypořádat OKD, a.s.
Dodala, že ve Starém Městě je dost rodinných domů, ve kterých by jejich majitelé tyto kotle potřebovali vyměnit.
Proces je však dost složitý a málo kdo si na to troufá.
p. T. Hanzel – uvedl, že na všechny tyto dotazy bude občanům městské části Staré Město odpovězeno na setkání s
občany ke kotlíkovým dotacím, které se bude konat se zástupcem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne
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09.02. v 17:00 hod. v Požární zbrojnici Karviná-Staré Město.
Bc. M. Pawlica - řekl, že nabídka na výměnu kotle téměř zadarmo je lákavá, ale majitel domu musí splnit určité
podmínky (různá energetická opatření, která musí dům splňovat). Domníval se, že některé jsou nesmyslné s tím, že
kolik kdo protopí, je jen jeho problém.
p. T. Hanzel – řekl, že podmínky nestanovilo město. Důležité je, aby byly tyto kotle vyměněny s tím, že ty nové kotle
nedovolí spalovat nic jiného, než to, na co budou určeny. Protože se do diskuze již nikdo nepřihlásil, nechal
hlasovat o návrhu usnesení doplnění programu č. 4.

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

37
0
0

usnesení č. 308

doplnění programu č. 5 - Návrh na uvolnění části rozpočtové rezervy
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický, který byl zpracován v návaznosti na
předcházející materiál. Týká se uvolnění finančních prostředků z neúčelové rezervy vázané ve finančním
vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014 ve prospěch Odboru rozvoje za účelem poskytnout pro rok 2016
konečným uživatelům na spolufinancování výměny kotlů částku ve výši 10 % způsobilých výdajů a dále za účelem
poskytování finanční výpomoci formou zápůjčky všem konečným uživatelům, kterým bude schválena žádost o
dotaci z programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, a to ve výši 100 % přiznané dotace, maximálně
však Kč 150.000,--. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení doplnění programu č.
5.
HLASOVÁNÍ : č. 31
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
1

usnesení č. 309

Doplnění programu č. 6 - Záměr realizovat projekt Mládežnická rada Karviná
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Projekt by měl být zaměřený na udržení
stávajícího systému a činnosti mládežnické rady, ale i na její další rozvoj. Rada města doporučila zastupitelstvu
města rozhodnut ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu „Mládežnická
rada Karviná“, předkládaného do dotačního programu Erasmus+. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení doplnění programu č.
6.
HLASOVÁNÍ : č. 32
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
1

usnesení č. 310

18) 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
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usnesení bodu programu č. 18 hlasovat.

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

36
0
0

usnesení č. 311

19) Nabytí pozemků v souvislosti s výstavbou VPS Silnice I/67 Karviná-obchvat
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. 19 hlasovat.

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

37
0
0

usnesení č. 312

20) Nové interpelace členů ZM
p. Antonín Barák - 1. Výstavba domova důchodců v Karviné - vznesl dotaz, zda město uvažuje do budoucna o
výstavbě domova důchodců v Karviné nebo zda je již zpracován nějaký záměr nebo projekt.
Ing. Hajdušík – uvedl, že v současné době město o tomto záměru neuvažuje. Je připravovaná rekonstrukce
ubytovny Kosmos na malometrážní byty o velikosti 0+1, 1+1, kterých by tam mělo vzniknout cca 200 s tím, že v
přízemí budou také byty bezbariérové. Ve městě fungují i další zařízení podobného typu pro staré a nemocné
občany, možné je i umístění do zařízení „Domov Alzheimer v Darkově“, kde byly vybudováno zařízení pro obyvatele
trpící touto nemocí s tím, že kapacita tohoto zařízení bude navýšena i pro umístění starých a nemocných občanů.
Město neuvažuje o přestavbě volných objektů např. ZŠ k těmto účelům, neboť by tato investice byla velmi nákladná.
Na území města k těmto účelům slouží rovněž „Nový domov v Karviné-Novém Městě“, který je krajským zařízením.
Dodal, že dosud město nezaznamenalo nedostatečnou kapacitu v těchto zařízeních. Tím bylo na interpelaci
odpovězeno.
2. Volné nebytové prostory na tř. Osvobození - uvedl, že v těchto nebytových prostorách se na této ulici nachází
pouze banky, restaurační zařízení a večerky. Výlohy prázdných nebytových prostor nepůsobí dobře. Požádal vedení
města, zda by vešlo v jednání se zástupci RPG např. v souvislosti s možným snížením nájmů apod.
p. T. Hanzel – sdělil, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.

21) Různé MMK
Nebyly vzneseny žádné náměty členů ZM Karviné.

22) Různé - občané
p. Silvia Škulavíková – občanka města - v souvislosti se změnami v jízdním řádu ČSAD, který je platný od
prosince 2015 vyjádřila nespokojenost se spoji, které zajíždí do Starého Města. Týká se to převážně příměstských
částí Karviné-Starého Ráje, Starého Města, Darkova a Louk, kdy mnohdy těmito lokalitami jezdí jen jedna linka.
Jízdní řád je rovněž nečitelný pro seniory. O této situaci již informovala na ZM v prosinci 2015, tedy o nevyhovujících
časech nového jízdního řádu, kdy linka 514 v některých časech vůbec nejede. Písemně o tom uvědomila Ing.
Marszalka. Měla za to, že tato linka, která jezdí ze Starého Města Olšin do Starého Ráje, by měla jezdit každou
hodinu, jak tomu bylo před úpravou. Dle nového řádu má linka až dvouhodinové proluky, odpoledne v 17 a 18 hod.
tento spoj nejezdí o prázdninách, i když lidé normálně pracují. Dodala, že posilující linky 513 a 520 nic neřeší. Dále
poukázala na to, že v této části města nemají ani prodejnu na nákup základních potravin, které si musí zajišťovat
osobními auty z okolních nákupních středisek. Požádala proto, aby linka 514 jezdila přes celé Staré Město každou
hodinu.
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Ing. L. Raszyk – sdělil, že město jedná s ČSAD, kdy řeší podněty z celého města s tím, že se je budou snažit
vyřešit k prospěchu všech. Staré Město je specifické také tím, že je tam průmyslová zóna Nové Pole, kde mají také
své požadavky. Nově by měly zajíždět autobusy ke konci roku nebo od nového roku 2017 také ke Karvinské
hornické nemocnici. Bude to však vyžadovat nějaké investice – vybudování zastávky apod. Návrh byl zpracován ve
dvou variantách.
Ing. Šrámková – dodala, že paní Škulavíkové bylo na připomínku týkající se provozu linky č. 514 odpovězeno
písemně mailem. Uvedla, že v jízdním řádu dojde k řadě úprav, které budou platit od února do 15.12.2016. Celý
leden probíhaly schůzky se zástupci ČSAD. Linka 514 byla posílena o nový spoj, autobusy budou zajíždět na ulici
Lešetínskou, spoje budou posíleny i tak, aby jezdily v době letních prázdnin.
p. Rudolf Tomala - občan města - poděkoval za to, že bylo zasedání ZM přesunuto opět na dopolední hodinu,
neboť v odpoledních hodinách se v minulém roce konala zasedání kvůli cca 5 lidem. Z toho je patrné, že lidé nemají
zájem, co se ve městě děje. Odsoudil tvrzení, které přednesl na minulém zasedání Ing. Brdíčko, že návrh, který
podala na změnu konání zasedání ZM paní Moczydlanová, že je to názor pouze jedné osoby nebo jedné politické
strany. Měl za to, že pokud někdo chce přijít na zasedání, tak si čas najde a přijde kdykoliv.
p. Monika Heisigová – občanka města - nejdříve reagovala na vystoupení pana Tomaly s tím, že marně hledala
paní Moczydlanovou, která na zasedání ZM v prosinci tvrdila, že se ve večerních hodinách bojí chodit na jednání.
Na dnešní zasedání, které se konalo od 08.00 hod. ráno, ale nepřišla, možná byla nemocná, což by jí omlouvalo.
Snad přijde příště, protože na její popud byla zastupitelstvem města hodina zasedání ZM změněna. Dále reagovala
na vystoupení generálního ředitele OKD, a. s., ve kterém se zmínil, jak je lokalita Starého Města pro existenci této
společnosti strategická, přestože se potýká se svými problémy. Protože OKD, a.s. dostalo povolení k hornické
činnosti, zajímalo jí, jestli město Karviná, které od začátku podporovalo poddolování Starého Města v zájmu
zachování pracovních míst (zaměstnanosti), přehodnotilo svou situaci. Tedy jaký je aktuální postoj města, zda
neustále trvá na svém stanovisku a podporuje zachování pracovních míst v OKD cca na 5 let, přestože na druhé
straně občané Starého Města ztratí své domovy a město část stavebních pozemků v této lokalitě pro svůj rozvoj.
Nebo zda město přehodnotilo své rozhodnutí a již se odchyluje od záměru poddolování Starého Města.
p. T. Hanzel – řekl, že stanovisko města je jednoznačné a neměnné. Od roku 2011 město Karviná podporuje tento
záměr s tím, že s OKD, a.s. bude v této záležitosti i nadále jednat. Bude zahájeno jednání ohledně uzavření dohody
o střetu zájmů mezi městem Karviná a OKD, a.s.
p. Monika Heisigová – občanka města - protože OKD, a.s. obdrželo závazné stanovisko z ministerstva ŽP k
dokumentaci EIA, mělo by město zahájit jednání s OKD, a.s. ohledně uzavření nové dohody mezi těmito subjekty.
Zeptala se, zda budou k tomu učiněny ze strany města nějaké kroky a kdy.
p. T. Hanzel – řekl, že na dotaz bude odpovězeno písemně.
PhDr. R. Nogol, MPA - tajemník MMK - vystoupil s omluvou občanům, že se z důvodu technické závady nemohli v
pátek a v pondělí dovolat. Příčinou byla výměna telefonní ústředny a všech telefonních přístrojů na MMK, kdy
docházelo k nedostupnosti telefonů na Magistrátu města Karviné. Požádal občny města o pochopení s tím, že na
odstranění závady se intenzivně pracuje.
p. T. Hanzel - pozval všechny přítomné na mistrovství ČR v bambintonu, které se uskuteční od 05 - 07.02.2016 ve
sportovní hale STaRS v Karviné.
Protože se do diskuze v rámci bodu “Různé“ již nikdo nepřihlásil a byly projednány všechny body programu, tímto
bylo 10. zasedání Zastupitelstva města Karviné ukončeno.
Na dalším zasedání se Zastupitelstvo města Karviné sejde vúterý 15. března 2016 v 08:00 hodin.
Tomáš Hanzel, v. r.
........................................
Tomáš Hanzel
primátor
Ověřovaté zápisu:
Eduard Matykiewicz, v.r.
.........................................
p. Eduard Matykiewicz

Martina Orgoníková, v.r.
..........................................
DiS. Martina Orgoníková
Zapsala: Jana Nekardová, v. r., zaměstnankyně Odboru organizačního, KP
Karviná dne 09.02.2016
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