STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Zápis
mimořádného zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 09.08.2016

Účast
Členové ZM
Vedoucí odborů MMK
Ostatní a hosté

Pozváno
41
8
2

Přítomno
32
6

Omluveno
9
2

Neomluveno
0

Jednání mimořádného zastupitelstva města zahájil a řídil primátora Tomáš Hanzel. Uvítal všechny přítomné a sdělil,
že v době zahájení bylo přítomno 31 členů zastupitelstva města, tudíž bylo ZM usnášení schopno. Dále bylo
přistoupeno k procedurálním otázkám. Primátor sdělil, že z jednání mimořádného zastupitelstva města se omluvili:
Mgr. Petr Bičej, Ing. Ondřej Brdíčko, paní Naděžda Antalová, pan Dušan Dúška, MUDr. Martin Gebauer, Mgr. Iveta
Hudzietzová, paní Zdeňka Kuczová, Ing. Dalibor Závacký a Mgr. Tomáš Javorčík. Řekl, že hlasovat budeme
veřejně, ručně, proto určil tyto sčitatelky: Bc. Petru Klapsiovou, paní Wladislavu Wiewiórkovou, paní Tamaru
Hercigovou a paní Jitku Korzonkovou. Hlavní sčitatelkou určil Ing. Blanku Rychlou. Zpracováním zápisu z
mimořádného zasedání Zastupitelstva města Karviné pověřil paní Janu Nekardovou. 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. 411 (pro 31 proti 0, zdrželo se 0).

p. T. Hanzel - protože v programu mimořádného zasedání ZM nedošlo k žádné změně, zeptal se, zda jsou k
navrženému programu nějaké dotazy nebo připomínky. Jelikož tomu tak nebylo, nechal navrhovaný program
schválit.
HLASOVÁNÍ : č. 2
31
PRO :
0
PROTI :
0
ZDRŽEL SE :
Program mimořádného zasedání ZM Karviné byl schválen.

usnesení č. 411

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.
Střet nikdo neoznámil.

1) Poskytnutí zápůjčky na realizaci výměny kotle - 5. - 6. smlouva
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický. Jednalo se o poskytnutí zápůjčky k podpoře
Programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji vydané zastupitelstvem města s tím, že byly předloženy ke
schválení dvě „Smlouvy o zápůjčce“ na částku 142.500,-- Kč pro žadatelky uvedené v návrhu na usnesení, ke
kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 1.
HLASOVÁNÍ : č. 3
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

31
0
0
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usnesení č. 412

1

p. T. Hanzel - na závěr mimořádného zasedání ZM Karviné sdělil, že byl projednán bod podle programu s tím, že
mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné ukončil.
Dodal, že na dalším řádném zasedání se ZM Karviné sejde 13. září 2016.

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 09.08.2016
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