STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Zápis
14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 13.09.2016
Účast
Členové ZM
Vedoucí odborů MMK
Ostatní a hosté

Pozváno
41
8
5

Přítomno
36
7

Omluveno
4
1

Neomluveno
1

Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil primátor pan Tomáš Hanzel. Uvítal všechny přítomné a sdělil, že v době
zahájení bylo přítomno 35 členů zastupitelstva města, tudíž bylo ZM usnášení schopno. Dále bylo přistoupeno k
procedurálním otázkám. Primátor sdělil, že z jednání mimořádného zastupitelstva města se omluvili: pan Antonín
Barák, pan Dušan Dúška, MUDr. Martin Gebauer, pan Stanislav Sobel, neomluven Mgr. Andrzej Szyja. Řekl, že
hlasovat budeme veřejně, prostřednictvím hlasovacího zařízení, přesto pro případ potřeby byly určeny tyto
sčitatelky: paní Ivana Legerová, Tamara Hercigová a Jitka Korzonková. Hlavní sčitatelkou určil Ing. Blanku Rychlou.
Zpracováním zápisu z 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné pověřil paní Janu Nekardovou, u které byl rovněž
k nahlédnutí zápis z 13. zasedání ZM konaného dne 14.06.2016 a mimořádného zasedání ZM konaného dne
09.08.2016, které byly ověřeny bez připomínek. Jako pracovní předsednictvo byla schválena rada města.
Ověřovateli zápisu byli schváleni: pan Vladimír Kolek a pan Josef Majewski. Tím byly ukončeny procedurální otázky,
viz hlasování č. 1, usnesení ZM č. 413 (pro 35 proti 0, zdrželo se 0).

p. T. Hanzel - sdělil, že v programu 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné došlo k těmto úpravám:
Po jednání schůze RM dne 08.09.2016 byl členům ZM předán na cloud Karviná materiál z Odboru ekonomického:
doplnění programu č. 1 – „Poskytnutí zápůjčky na realizaci výměny kotle - 12. až 14. smlouva“.
Protože tento bod byl uveden v programu 14. zasedání ZM Karviné, nebylo třeba o jeho doplnění hlasovat.
Po jednání schůze RM dne 08.09.2016 byl členům ZM dodatečně předán na cloud Karviná další materiál z Odboru
organizačního:
doplnění programu č. 2 – „Zásady pro poskytování zápůjček k podpoře kotlíkových dotací v
Moravskoslezském kraji“.
Protože tento bod nebyl uveden v programu 14. zasedání ZM Karviné, nechal o jeho doplnění hlasovat.

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

35
0
0

usnesení č. 413

p. T. Hanzel - uvedl, že z důvodu administrativní chyby nebyl do programu 14. zasedání ZM zařazen bod –
„Nové interpelace členů ZM“, který bude projednán jako doplnění programu č. 3. O doplnění tohoto bodu
programu nechal hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 3
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 413

p. T. Hanzel - z důvodu nepřítomnosti pana Baráka na zasedání ZM bylo navrženo stažení bodu programu č. 21 „Informativní zpráva o poskytnutí údajů Základní školy a Mateřské školy Dělnická, Karviná, příspěvkové
organizace“ s tím, že informativní zpráva bude projednána za jeho přítomnosti na příštím zasedání ZM dne
01.11.2016. O stažení tohoto bodu programu nechal hlasovat.
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HLASOVÁNÍ : č. 4
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 413

p. T. Hanzel - protože další návrhy na doplnění programu nebyly podány, nechal program 14. zasedání ZM,
včetně doplněných bodů, schválit.
HLASOVÁNÍ : č. 5
35
PRO :
0
PROTI :
0
ZDRŽEL SE :
usnesení č. 413
Program 14. 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 orgánpřistoupí k hlasování; oznámení bude vždy součástí
zápisu z jednání.
Ing. V. Franta a Ing. P. Koval - ohlásili střet zájmů k bodu programu č. 22.
Nyní bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu.

1) Vyřízení interpelací členů ZM přednesených na zasedání ZM Karviné konaném dne 14.06.2016
p. T. Hanzel - zeptal se, zda jsou k vyřízení interpelací nějaké dotazy nebo připomínky.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky nebyly předloženy, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu
programu č. 1.
HLASOVÁNÍ : č. 6
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 414

2) Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům ZM Karviné
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Předmětem byla změna v čl. 4 a 5, kde bylo
do výčtu dopravních prostředků doplněno také referentské vozidlo. Zásady nabývají účinnosti dnem 14.09.2016.
K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 2.
HLASOVÁNÍ : č. 7
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0
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3) Obecně závazná vyhláška o zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Vyhláška má nahradit stávající Obecně
závaznou vyhlášku č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné ze dne 26.04.2011
s tím, že byla vypuštěna některá nadbytečná ustanovení a nově vložen zákaz žebrání na území města a jeho
definice. Vyhláška nabude účinnosti od 01.10. 2016. K předloženému materiálu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Mgr. I. Hudzietzová - vznesla několik dotazů k OZV, k Článku 2 - Veřejný pořádek a čistota, bod č. 2.1 b), kde bylo
uvedeno, že je zakázáno vytrhávat rostliny, vyšlapávat pěšiny v travnatých plochách a poškozovat dřeviny, s
výjimkou povolených ořezů a pravidelné údržby. V této souvislosti poukázala na předzahrádky u panelových domů
na pozemcích města Karviné, které zakládají starší spoluobčané a následně o ně pečují. Přestože zkrášlují
pozemek města, tato OZV říká, že to, co dělají, dělají špatně. Zeptala se, zda by se nedal do OZV zařadit bod, který
by toto povoloval. Tedy vymezit místa, o které občané pečují nebo je zkrášlují svým přičiněním bez žádosti o
jakýkoliv finanční příspěvek ze strany města.
JUDr. O. Guziurová, MPA - vysvětlila, že účelem této OZV je zamezit poškozování majetku města, vandalismu s
výjimkou toho, co spadá do pravidelné údržby, tedy povolených ořezů a pravidelné údržby. To, že občané zkrášlují
okolí svých domů, nelze chápat jako nějaké vandalství. Nikdo z kontrolujících (MP Karviná) je nebude za to
pokutovat nebo napomínat. Neviděla důvod OZV dále podrobněji rozebírat nebo rozšiřovat. Jde pouze o to, aby se
zamezilo vandalismu, tedy ničení a poškozování majetku města na veřejných prostranstvích. Pokutovat lze pouze
úmyslné poškozování dřevin, zeleně a pod. Z logiky věci není v zájmu města postihovat občany, kteří zvelebují, čí
zkrášlují okolí svých domů. Chápala to jako údržbu zeleně.
Ing. H. Bogoczová, MPA - dodala, že jsou rádi, že o předzahrádky někdo pečuje. Bylo by ale dobré, kdyby občané
přišli na město a tyto úpravy na příslušném odboru projednali nebo se na úpravách domluvili, protože řada
rekonstrukcí mezi panelovými domy byla provedena z různých dotačních titulů, kde není možné tyto zásahy
provádět. Město se tomu po předchozí konzultaci nebrání s tím, že před domy nelze vysazovat nějaké velké stromy
nebo keře, neboť do budoucna by s tím byly další problémy.
Mgr. I. Hudzietzová - uvedla, že většinou se jedná o starší občany, kteří určitě nebudou na úřad chodit. Většinou se
jedná o zahrádky před domy, které tam již mají delší dobu.
Ing. H. Bogoczová, MPA - pokud se jedná o zahrádky, které tam již jsou, ty město respektuje, není nutné nic
dodatečně vyřizovat. Měla na mysli nově zakládané zahrádky před domy na pozemcích města.
JUDr. O. Guziurová, MPA - upřesnila, že to, o čem hovořila Ing. Bogoczová, MPA, se týkalo majetku města. OZV
se vztahuje na celé veřejné prostranství, bez ohledu na vlastnictví. Tedy aby se lidé na veřejných prostranstvích
nedopouštěli vandalismu na zeleni.
Mgr. I. Hudzietzová - zeptala se, zda podle mapy, která byla přílohou č. 1, ostatní zelená plocha, která není
označena růžovou barvou, není majetkem města. Jako příklad uvedla oblast přechodu do Louk nebo oblast
Černého lesa, které takto označeny nebyly.
Mgr. J. Godálová - vysvětlila, že OZV je vždy zpracovávána podle pokynů Ministerstva vnitra. Vždy musí být nějaký
prostor definován podle mapového podkladu. Růžově označené jsou veřejně přístupné prostory nebo místa, na
která OZV dopadá. Na ostatní místa, která nebyla v příloze zahrnuta, se OZV nevztahuje.
Mgr. I. Hudzietzová - další dotaz se týkal pojmu v bodu 2.1 c) dětí do věku 18 let. Zda by nebylo lepší formulaci
nahradit pojmem osobám mladším 18 let.
K bodu č. 2.1 d), kde se uvádí, že vylepovat plakáty, letáky a jiná oznámení není možné mimo místa a plochy k tomu
určená, podala návrh, aby byly vyčleněny vhodné bezplatné výlepové plochy pro občany nebo různé organizace a
spolky, které by sloužily k výlepům jejich plakátů, letáků a jiných oznámení s tím, že by o výlep nemuseli žádat další
firmy a nebyly např. polepovány sloupy veřejného osvětlení.
V bodě 2.1 f) doporučila rozšířit použití zábavné pyrotechniky, vyjma určených dnů v OZV, také na den 03.05., Dny
Karviné a další významné akce, které pořádá město, kdy je předpoklad, že může být pyrotechnika použita. Navrhla,
aby na stránkách města nebo úřední desce bylo zveřejněno, které dny je možné zábavnou pyrotechniku používat, o
jaké konkrétní akce se bude jednat, včetně schválených individuálních žádostí s tím, aby občané města již nemuseli
tyto informace získávat na příslušném odboru MMK. Od 01.10.2016 bude povoleno používat zábavnou pyrotechniku
pouze na základě tohoto povolení.
V bodě 2.1 g) se vyjádřila k žebrání, odcitovala, co žebrání není. Zajímalo jí, co si představit pod pojmem pouliční
umělecká produkce a kdo bude hodnotit nebo posuzovat, zda o produkci skutečně jde.
JUDr. O. Guziurová, MPA - uvedla, že je to velmi těžké posoudit s tím, že byla přesvědčena, že zdravý rozum při
kontrolách OZV zvítězí. Měla za to, že MP Karviná, která bude dodržování OZV kontrolovat, správně posoudí, zda
se jedná o skutečné žebrání nebo o pouliční produkci umělců.V OZV nelze dopředu nastavit všechny možnosti,
které mohou nastat.
Mgr. J. Godálová - dodala, že je připravována OZV, která bude řešit problematiku veřejně přístupných akcí, tedy i
uměleckou produkci na veřejných prostranstvích volně v prostoru na území města. Mimo jiné bude řešit také
problematiku žebrání. Každé konkrétní jednání musí být specificky posouzeno a také okolnosti, za kterých k činu
došlo. Tedy zda k jednání došlo na povoleném či nepovoleném prostoru. Pokud by tuto činnost dělal někdo za
účelem výběru peněz, tak to pak žebrání skutečně je. Konkrétní čin bude následně posuzován na přestupkovém
řízení, kde bude nutné dokázat, zda se dotyčný žebrání skutečně dopustil. K používání zábavné pyrotechniky ještě
dodala, že OZV uvádí, kdy je možné zábavnou pyrotechniku užívat na veřejných prostranstvích na území města
Karviné.
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Mgr. I. Hudzietzová - protože její používání bude povolováno i na základě individuálních žádosti, požádala, aby byla
i tato povolení zveřejňována a občané věděli, kdy a kde bude zábavná pyrotechnika použita.
Mgr. J. Godálová - sdělila, že povolení řeší zvláštní předpisy a tato OZV. Konkrétní povolení jsou uváděna v
usneseních rady města, která jsou veřejná. OZV je upravována na podnět z ministerstva vnitra, kdy budou
vypuštěny akce města s tím, že není možné, aby výjimka byla vázána na konkrétní subjekt. I o těchto akcích se
bude muset rozhodovat.
Mgr. I. Hudzietzová - požádala o vysvětlení, co znamená, že porušení OZV lze postihovat dle zvláštních předpisů.
O jaké předpisy se jedná, tedy zda by nebylo vhodné tyto zvláštní předpisy uvést.
Mgr. J. Godálová - vzhledem k tomu, že se zákony často mění, na doporučení ministerstva vnitra se uvádí tento
obecný odkaz, maximálně je doplněný drobným odkazem, který nemá normativní charakter. Při změně se pak tento
odkaz již nemusí měnit, ponechává se v obecné rovině. Uvedla, že se jedná o přestupkový zákon ve vztahu k
fyzickým osobám a zákon o obcích ve vztahu k právnickým osobám
Mgr. I. Hudzietzová - měla za to, že se obecně uvádí ve znění pozdějších předpisů.
Mgr. J. Godálová - dodala, že již ve fázi přípravy prochází každá OZV konzultacemi na ministerstvu vnitra s tím, že
kdyby nebylo něco správné, určitě by bylo na to poukázáno.
p. T. Hanzel - dodal, že všeobecně se OZV vydávají proto, aby se zamezilo nějakým nepravostem. Nikdo nechce
slušné lidi úmyslně šikanovat nebo napomínat tak, aby byla omezována lidská svoboda. Protože se do diskuze již
nikdo další nepřihlásil a nikdo nepředložil pozměňující návrh na usnesení, nechal hlasovat o původním návrhu
usnesení bodu programu č. 3.
HLASOVÁNÍ : č. 8
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 416

4) Rezignace přísedícího Okresního soudu v Karviné pana Rkudolfa Korbase
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační, kterému Okresní soud Karviná oznámil
informaci o rezignaci pana Rudolfa Korbase na funkci přísedícího. K předložené zprávě otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 4.
HLASOVÁNÍ : č. 9
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 417

Doplnění programu č. 2 - Zásady pro poskytování zápůjček k podpoře kotlíkových dodtací v
Moravskoslezském kraji
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Vzhledem ke skutečnosti, že finanční
prostředky vyčleněné pro dotační program již byly vyčerpány, rada kraje rozhodla o záměru poskytnout
neuspokojeným žadatelům možnost čerpání dotace formou individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje. Navrhované změny byly zapracovány do přílohy č. 1 k usnesení. K předloženému materiálu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu doplnění
programu č. 2.
HLASOVÁNÍ : č. 10
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
1

usnesení č. 418

5) Mezitímní účetní závěrka staturárního města Karviná k 30.06.2016
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický, který v průběhu účetního období
předkládá zastupitelstvu města podklady pro schvalování účetní závěrky ve formě mezitímních účetních závěrek a

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

4

interní auditor informativní zprávu o provedených kontrolních zjištěních z provedených auditů a kontrol za uvedené
období. K předložené zprávě otevřel diskuzi.

Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 5.
HLASOVÁNÍ : č. 11
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 419

6) Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I. pololetí 2016
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický. K předloženému materiálu, který byl
podrobně zpracován v důvodové zprávě, otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 6.
HLASOVÁNÍ : č. 12
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 420

7) Poskytnutí zápůjčky na realizhaci výměny kotle - 7. až 11. smlouva
p. T. Hanzel - uvedl, 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 jsou
předloženy ke schválení Smlouvy o zápůjčce pro žadatele a na částky uvedené v důvodové zprávě materiálu. K
předloženým návrhům otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 7.
HLASOVÁNÍ : č. 13
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
1

usnesení č. 421

Doplnění programu č. 1 - Poskytnutí zápůjčky na realizaci výměny kotle - 12. až 14. smlouva
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický. Jednalo se o poskytnutí zápůjčky k
podpoře Programu Kotlíkové dotace na základě schválení předložených smluv pro další 3 žadatele na částky
uvedené v důvodové zprávě materiálu. K předloženým návrhům otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu doplnění
programu č. 1.

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

34
0
1
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8) Poskytnutí dodtace nad 50.000,-- Kč - Individuální žádost
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor sociální. Jedná se o žádost o dotaci na natočení
krátkého filmu, s tím že přínos projektu byl posuzován z preventivního hlediska a z možnosti jeho dalšího využití v
práci s příslušníky romské komunity. 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. 15
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 423

9) Deklarace finanční spoluúčasti obce pro sociální službu Slezské diakonie, NOE Karviná, podpora
samostatného bydlení
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor sociální. Jedná se o terénní službu poskytovanou
Slezskou diakonií v domácnostech uživatelů. Vznikla na základě potřeby zajistit na území města podporu
samostatného bydlení pro osoby s chronickým duševním, mentálním a dalším postižením, které jsou schopny s
podporou žít v bytech samostatně. Podmínkou pro zajištění financování nově vzniklé sociální služby je deklarace
finanční spoluúčasti obce ve výši 20 % s účinností od 01.01.2017. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Mgr. I. Hudzietzová - vznesla dotaz k výši finanční spoluúčasti obce pro zajištění financování nově vzniklé sociální
služby s tím, že v tomto případě je to spoluúčast 20 % a v následujícím materiálu 30 %. Kdo výši těchto částek
určuje nebo z čeho daná procenta spoluúčasti vychází.
Ing. M. Hajdušík - řekl, že deklaraci finanční spoluúčasti obce určuje krajský úřad, tedy podle druhu daných služeb.
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo další nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu
č. 9.
HLASOVÁNÍ : č. 16
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
3
3

usnesení č. 424

10) Deklarace finanční spoluúčasti obce pro sociální službu Slezské humanity, o.p.s., Sociální poradna a
poradna pro pozústalé Slezské humanity, obecně prospěšné společnosti
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor sociální. V souvislosti s komunitním plánem vznikla
potřeba podporovat na území města pečující osoby a hospicovou péči. Bude se jednat o poskytování odborného
poradenství pro osoby těžce nemocné a pro pozůstalé. Služba bude poskytována ambulantní a terénní formou,
přímo bude navazovat na terénní služby Mobilního hospice. Podmínkou zajištění je deklarace finanční spoluúčasti
obce ve výši 30 % s účinností od 01.01.2017. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. O. Brdíčko - měl připomínku k názvu materiálu, který se také objevuje v textu usnesení s tím, že mu nezněl
správně česky. Navrhl, aby byl pozměněn na „Deklarace finanční spoluúčasti obce pro sociální službu
SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s., Sociální poradna a poradna pro pozůstalé klientů SLEZSKÉ HUMANITY,
obecně prospěšné společnosti“. Měl za to, že původní název hovořil, že by se jednalo o Sociální poradnu a
poradnu pro pozůstalé SLEZSKÉ HUMANITY.
p. T. Hanzel - o upraveném návrhu na usnesení bodu programu č. 10 nechal hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 17
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0
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11) Zapojení do projektu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Podpora služeb sociální prevence 2
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor sociální. V rámci projektu bude možné podpořit vybrané
služby sociální prevence. Podmínkou je úhrada 50 % nákladů z poskytnuté podpory městem za uplynulé roční
období. Výběr konkrétních služeb byl ponechán na obci tak, jak bylo uvedeno 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. 11.
HLASOVÁNÍ : č. 18
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 426

12) Darování vyřazeného materiálu na skladě - výstroj a výzbroj Městské policie Karviná
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byla Městská policie. Jednalo se o darování vyřazeného
nepotřebného materiálu společnosti ADRA,o.p.s. dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 k usnesení, ke kterému
otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 12.

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

36
0
0

usnesení č. 427

13) Integrovaný plán rozvoje města pro Regionální operační program - závěrečná zpráva o realizaci
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. O úvodní slovo k tomuto materiálu, které bylo
doplněno prezentací, požádal vedoucí odboru Ing. Martinu Šrámkovou, které předal slovo.
Ing. M. Šrámková - sdělila, že se jedná o závěrečnou zprávu s tím, že v prezentaci byla popsána historie období
realizace tohoto projektu, a to v letech 2009 – 2016. Prezentace byla přiložena písemně k zápisu. Úspěšně bylo
zrealizováno 22 projektů. Celkem alokovaná částka pro město Karviná: 15 287 728 EUR, celková výše vyčerpaných
dotačních prostředků: 14 862 937 EUR. Úspěšnost čerpání alokovaných prostředků byla 97,22 %. Prezentace
obsahovala jednotlivé projekty, které byly z těchto finančních prostředků realizovány. Jednalo se o tyto objekty:
Rekonstrukce KD Družba, včetně parkovacích stání za KD Družba, Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné - interiér
učeben, Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná a parkovací stání v okolí Regionální
knihovny Karviná, Rekonstrukce fotbalového areálu Kovona, Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4
základních školách - ZŠ Školská, ZŠ Majakovského, ZŠ U Studny, ZŠ Prameny, Obnova kostela Povýšení sv. Kříže
v Karviné, Revitalizace kostela sv. Marka v Karviné, Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě,
Rekonstrukce parku B. Němcové v Karviné-Fryštátě, Výstavba parkovacích ploch na ulici Majakovského v
Karviné-Mizerově, Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice, Rekonstrukce Městského tenisového klubu v
Karviné, Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné - ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ Borovského, ZŠ
Mendelova, ZŠ U Lesa, ZŠ U Studny, Revitalizace zámku Fryštát v Karviné, Rekonstrukce parku Boženy Němcové
v Karviné – III. etapa – okolí kašny naproti sauny, Business gate, který slouží nejen studentům, ale i začínajícím
podnikatelům, Obnova objektu kina Centrum Karviná a Obnova okolí kina Centrum Karviná, včetně nových
parkovacích ploch, Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné - před budovou „C“ MMK,
Rekonstrukce Městského fotbalového stadionu
p. T. Hanzel - poděkoval za uvedení materiálu a také všem vedoucím odborů a jejich zaměstnancům, kteří se na
realizaci jednotlivých projektů podíleli a za úspěšné čerpání finančních prostředků z tohoto operačního programu. Z
prezentace bylo zřejmé, že se v Karviné něco děje, že se zde staví, opravuje a rekonstruuje. K předložené zprávě
otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 13.
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HLASOVÁNÍ : č. 20
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 428

14) Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Regionální knihovna Karviná
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Předmětem dodatku je změna ve struktuře
organizace uvedená v článku č. 4. V rámci organizačních změn došlo k termínovému zpřesnění názvu pracoviště
dle přílohy č. 1 k usnesení s účinností od 13.09.2016. 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. 21
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 429

15) Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové
výstavby
p. T. Hanzel - sdělil, 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. 15.
HLASOVÁNÍ : č. 22
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 430

16) Poskytnutí dotace Slezské univerzitě v Opavě, Obchodněpodnikatelské fakultě v Karviné
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Jednalo se o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu města ve výši 390.000,-- Kč na realizaci projektů strategického významu, tj. na úhradu nákladů
spojených s přípravou a vydáním vědeckého časopisu, na rozšíření knižního fondu a elektronických zdrojů
informací na OPF. 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. 23
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 431

17) Poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Karviné v roce 2016
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Jednalo se o poskytnutí dotace Nemocnici s
poliklinikou Karviná-Ráj, Karvinské hornické nemocnici, a.s., a Lázním Darkov, a.s. v uvedených výších dle návrhu
na usnesení, a to na pořízení přístrojové techniky. K předloženým návrhům otevřel diskuzi.
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Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 17.

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

36
0
0

usnesení č. 432

18) Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora výkonnostního sportu v Karviné pro
rok 2016
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Prioritou je podpora projektů zaměřených na
činnost sportovních klubů pro děti a mládež, jejich účast v mistrovských soutěžích a rozvoj kvality a úrovně
sportovců. Hodnotící pracovní skupinou byly podané žádosti vyhodnoceny v souladu s kritérii vyhlášenými v
podmínkách dotačního programu. Dotace do 50.000,-- Kč schválila rada města, která doporučila zastupitelstvu
města schválit dotace právnickým osobám uvedeným v příloze č. 2 k usnesení. 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.

36
0
0

usnesení č. 433

19) Sad mikrograntů jako nástroj strukturovaného dialogu mezi mládeží a městem - Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Dodatkem byla provedena korekce ujednání
této Smlouvy, a to v čl. IV, odst. 1, který definuje práva a povinnosti smluvních stran. Korekce se týká procesu
poskytování dotace, kdy na místo třístranné smlouvy o poskytnutí dotace bude uzavřena dvoustranná smlouva mezi
partnery projektu. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 20.
HLASOVÁNÍ : č. 26
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 434

20) Záměr realizovat projekt Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzebie-Zdrój, Karviná
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, který zpracovává podklady pro podání žádosti
o poskytnutí dotace na realizaci projektu, jehož cílem je vzájemná spolupráce a kooperace měst při oslavách jubileí
realizovaných období 2017 - 2018. Financování projektu bylo uvedeno 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. 21.
HLASOVÁNÍ : č. 27
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :

36
0
0
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Návrh byl schválen.

21) Informativní zpráva o poskytnutí údajů ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, příspěvkové organizace
Bod č. 21 byl stažen z programu 14. zasedání ZM Karviné.

22) Převod podílu na společnosti BYTservis-služby, s.r.o. - schválení a uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem
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. 22 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 28
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

34
0
0

usnesení č. 436

23) Darování sklopných sedaček z Městského stadionu v Karviné-Ráji obci Horní Suchá
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. 23 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 29
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 437

24) Dražba jednotky č. 4 v domě č. p. 2178, Karviná-Mizerov
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. 24 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 30
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 438

25) Převod jednotek v domě č. p. 2174 - změna usnesení ZM Karviné č. 286 ze dne 10.12.2015
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. 25 hlasovat.
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HLASOVÁNÍ : č. 31
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 439

26) Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací - 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. 26 hlasovat.

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

36
0
0

usnesení č. 440

27) Nabídka na převod 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. 27 hlasovat.

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

36
0
0

usnesení č. 441

28) Nabytí 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. 28 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 34
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 442

29) Nabytí části pozemku - 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.
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HLASOVÁNÍ : č. 35
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 443

30) Nabytí části pozemku p. č. 2417/91 v k.ú. Karviná-město, obec Karviná, do majetku statutárního města
Karviné
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. O. Brdíčko - zeptal se, kdy bude proveden výmaz zástavního práva pro daný pozemek.
Ing. H. Bogoczová, MPA - uvedla, že.je běžnou záležitostí, že město nenakupuje pozemky, které mají nějaké
věcné zatížení. Po provedeném výmazu z katastru nemovitostí bude následně uzavřena kupní smlouva.
Ing. O. Brdíčko - z odpovědi tedy vyplynulo, že nelze stanovit přesné datum. Zeptal se ještě, na základě čeho byla
stanovena cena. Další dotaz se týkal toho, zda existuje smlouva o právu provést stavbu a z jakého data je.
Ing. H. Bogoczová, MPA - vše bude záležet na dané společnosti. Cena byla stanovena na základě požadavku
společnosti Kaufland, od které je pozemek odkupován. Město má zájem na něm vybudovat chodník směrem od
Kauflandu k panelovým domům. Dodala, že společnost neměla potřebu pozemek prodávat. K poslednímu dotazu
uvedla, že existuje, ale datum neznala.
Ing. O. Brdíčko - doporučil nejdříve uzavřít kupní smlouvu o smlouvě budoucí, protože chodník v té době ještě
nebude postaven. Následně až po dokončení stavby chodníku a výmazu zástavního práva podepsat kupní smlouvu.
Ing. H. Bogoczová, MPA - uvedla, že vše bude záležie na vlastníkovi, který žádné budoucí smlouvy nechtěl
uzavírat.
p. T. Hanzel - protože další dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 30 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 36
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
1

usnesení č. 444

31) Převod pozemků - Technické služby Karviná, a.s.
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.
HLASOVÁNÍ : č. 37
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 445

32) Převod pozemku - Martin Jaworek a Renáta Kijonková
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. 38
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0
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33) Převod pozemku p. č. 1685/2 k.ú. Karviná-město - Bc. Kamil Pietrowski
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. 39
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 447

34) Převod pozemku - JUDr. Igor Gabler a Anna Gablerová
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. 40
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 448

35) Převod pozemku - Mgr. Bc. Damek, Ing. Lakomá
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. 35 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 41
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 449

36) Převod pozemku - Zdeněk Stasiewski a Hana Stasiewská
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. 42
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 450

37) Převod pozemku - SJM Sušilovi
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
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Diskuze:
Ing. O. Brdíčko - měl připomínku z praxe, neboť se stávají případy, kdy kupující v dobré víře uvede do smlouvy, že
nezastaví silnici, umožní příjezd vlastníkům navazujících pozemků, nezmění jejich povrch, ale do budoucna se
situace může vyvinout zcela jinak. Pozemek může být prodán dalšímu vlastníkovi s tím, že tato práva a povinnosti
se do nové kupní smlouvy již nepřevádějí. Doporučil proto, aby bylo nejdříve sepsáno věcné břemeno pro navazující
pozemky a následně pozemek prodán.
Mgr. I. Hudzietzová - vznesla dotaz, na jakou dobu je věcným břemenem zatížen tento pozemek a zda-li se na
tento pozemek vztahuje i povinnost majitele provádět zimní údržbu na komunikaci bez dotací města.
Ing. H. Bogoczová, MPA - uvedla, že na pozemek, na kterém stojí také stavba, budou náležet veškerá práva a
povinnosti, tedy udržovat tuto komunikaci i v zimě. Je to obecná povinnost vlastníka pozemku, tedy komunikace.
Mgr. I. Hudzietzová - zeptala se, proč se město zbavuje této komunikace.
Ing. H. Bogoczová, MPA - jedná se o účelovou komunikaci, která zpřístupňuje dvě zahrádky a dům manželů
Sušilových, kteří si přístupovou komunikaci vybudovali na vlastní náklady, tedy bez příspěvku města s tím, že
podmínkou je, že nezmění účel užívání této komunikace.
Ing. O. Brdíčko - z důvodu uzavření věcného břemene navrhl materiál odložit a po jeho schválení znovu materiál
předložit ke schválení na zasedání ZM.
Ing. H. Bogoczová, MPA - dodala, že manželé Sušilovi nemají zájem věcné břemeno zřizovat. Pokud by město
zřizovalo věcná břemena pro zahradkáře, museli by manželé Sušilovi zaplatit nemalý finanční poplatek za jeho
řízení dle Zásad pro nakládání s majetkem města.
p. T. Hanzel - protože další dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal hlasovat o
protinávrhu usnesení, který předložil Ing. Brdíčko, a to odložit tento materiál po dobu zřízení věcného
břemene.
HLASOVÁNÍ : č.43
13
PRO :
8
PROTI :
14
ZDRŽEL SE :
Návrh nebyl schválen.

usnesení č.

p. T. Hanzel - protože protinávrh nebyl schválen, nechal hlasovat o původním návrhu usnesení bodu programu
č. 37.
HLASOVÁNÍ : č. 44
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

27
0
9

usnesení č. 451

38) 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. 38 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 45
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 452

39) Převod pozemku - ŘSD ČR
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.
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HLASOVÁNÍ : č. 46
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 453

40) Zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - ŘSD ČR - Silnice I/67 kKarviná-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. 40 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 47
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 454

41) Zrušení usnesení ZM č. 409 ze dne 14.06.2016 - Převod části pozemku p. č. 460/1, k.ú. Staré Město u
Karviné - PROLIFIC CZ 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. 41 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 48
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 455

42) Uzavření dodatků k budoucím smlouvám o zřízení věcného břemene - odkanalizování okrajových části
lokalita 2,3
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. 42 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 49
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 456

Doplnění programu č. 3 - Nové interpelace členů ZM
Nebyly podány žádné nové interpelace.

43) Různé MMK
p. T. Hanzel - vyzval zástupce Kontrolního výboru ZM a Finančního výboru ZM, aby podali informaci o výsledku z
provedené kontroly, kterou byly oba výbory pověřeny usnesením ZM č. 342 ze dne 15.03.2016, a to prověřit použití
finančních prostředků poskytnutých SK Karviná, o.s. městem Karviná.
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Ing. O. Brdíčko - z důvodu nepřítomnosti předsedy kontrolního výboru, vystoupil jako člen. Sdělil, že kontrolní výbor
na základě usnesení ZM č. 342 ze dne 15.03.2016 zkontroloval použití finančních prostředků poskytnutých SK
Karviná, o.s. městem Karviná za rok 2015. Jednalo se o vyúčtování poskytnutých dotací na základě smlouvy s
účelovým určením na činnost v daném roce s termínem vyúčtování do 30.06.2016. Kontrolní výbor konstatoval, že
SK Karviná nemá u STaRS žádný finanční závazek a všechny pohledávky byly k danému datu vyrovnány. Kontrolní
výbor proto neshledal žádné pochybení.
Ing. P. Mikula - uvedl, že také finanční výbor provedl kontrolu týkající se prověření použití finančních prostředků SK
Karviná, o.s. poskytnutých statutárním městem Karviná. Výbor byl pověřen kontrolou na základě usnesení ZM
Karviné č. 342 ze dne 15.03.2016. Na základě zprávy z odboru rozvoje, oddělení marketingu a školství nedošlo k
žádným pochybnostem při nakládání s dotace pro tento klub s tím, že nezbývá konstatovat, že z hlediska dotační
politiky nedošlo k žádnému pochybení. Ke dni 01.07. 2016 bylo na podatelně MMK zapsáno pod č. j. 113220/2016
(dne 30.06.2016 předáno poštovní službě) vyúčtování dotací poskytnutých SK Karviná na činnost v roce 2015.
Jednalo se o vyúčtování na částku 3 mil. Kč a 1,5 mil. Kč s účelovým určením na činnost v roce 2015 s termínem
vyúčtování k 30.06.2016. Finanční výbor konstatoval, že všechny závazky byly k tomuto datu vyrovnány s tím, že z
hlediska dotační politiky nedošlo k žádnému pochybení.
Mgr. I. Hudzietzová – protože se v tisku objevují články, že město Karviná postaví v Karviné-Loukách zcela novou
hasičskou zbrojnici, vznesla dotaz týkající se výstavby této nové hasičské zbrojnice, a to jaký je stav připravenosti
stavby, z jakých zdrojů bude stavba financována, pro kolik osob bude hasičská zbrojnice postavena a zda dojde k
vytvoření samostatné jednotky dobrovolných hasičů v Loukách.
p. T. Hanzel - řekl, že na dotazy bude odpovězeno písemně.
Mgr. I. Hudzietzová – na upřesnění svého dotazu dodala, že na území města Karviné se nachází 3 hasičské
jednotky zřizované městem Karviná: Karviná-Hranice, Karviná-Staré Město a Karviná-Ráj. Jednotka sboru
dobrovolných hasičů Karviná-Ráj splňuje a zajišťuje dojezd do částí Karviná-Darkov, Karviná-Louky. Sídlo této
jednotky je na ulici Polská v Karviné-Ráji. Městská část Karviná-Louky má pouze sdružení dobrovolných hasičů,
tudíž se nejedná o jednotku a působí na úseku požární ochrany. Rada města doporučila ZM Karviné předložit
žádost o dotaci na projekt „Hasičská zbrojnice Karviná-Louky“ do programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“
vyhlášeného ministerstvem vnitra. Materiál, který byl projednán na 12. zasedání ZM Karviné dne 26.04.2016,
připravoval Odbor rozvoje MMK. Tento dotační titul hovoří o tom, že se jedná o dotace pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů. Karviná-Louky nemá tuto jednotku a na adrese, která sdružuje tuto jednotku, se nenachází.
Toto je první důvod, proč nebylo možné o dotaci žádat. Tuto informaci zastupitelé neměli s tím, že ji mrzelo, že jsou
uváděni v omyl a následně hlasují pro něco, co nemůže být splněno, tedy již předem je záměr odsouzen k
neúspěchu. Tím došlo také k vydání zamítavého stanoviska pro tento dotační titul. Byl vyřazen z možnosti zístat
dotaci, neboť se nejednalo o sbor či jednotku, ale pouze o sdružení dobrovolných hasičů. Požádala proto všechny,
kteří připravují materiály pro jednání ZM, ať je skutečně připravují tak, aby členové ZM nebyly uváděny v omyl.
Ing. L. Raszyk - vysvětlil, že nikdo nebyl uváděn v omyl, záležitost projednal také s panem Barákem. K podání
žádosti bylo přistoupeno po konzultaci s hasiči. Bylo jim sděleno, že přestože v Loukách jednotka dobrovolných
hasičů není, do budoucna se počítá s rozdělení jednotky v Ráji s tím, že jednotka dobrovolných hasičů bude také v
Loukách. Protože byla žádost podána již v letošním roce, o to víc bodů by mělo město získat v roce příštím při
podání nové žádosti o dotaci na uvedený dotační titul. Proto se město Karviná rozhodlo podat žádost již nyní i s
vědomím, že bude neúspěšné.
Mgr. I. Hudzietzová - měla za to, že dotační programy mají svá pravidla a zastupitelstvo města schválilo něco, co je
mimo tato pravidla. Měla informaci, že sdružení dobrovolných hasičů v Loukách žádalo o zřízení samostatné
jednotky, ale nebylo jim vyhověno. Zeptala se, zda je předpoklad, že v příštím roce bude vyhověno jejich žádosti,
aby byli samostatnou jednotkou.
Ing. L. Raszyk - potvrdil, že jednání o rozdělení jednotky v Karviné-Ráji budou probíhat tak, aby v Loukách byla
vytvořena samostatná jednotka dobrovolných hasičů. Následně bude město opětovně žádat o tuto dotaci.
Ing. O. Brdíčko – k této záležitosti jen dodal, že sdružení dobrovolných hasičů v Loukách bylo dříve samostatnou
jednotkou s tím, že bylo nějakou nešťastnou náhodou přiřazeno k jednotce v Karviné-Ráji.
Dále podal informaci, že zemřel člen komise dopravní Ing. Tomáš Škarecký.
Pozval všechny přítomné na výstavu do galerie Zdravého města dne 15.09.2016, která bude zahájena od 18:00
hodin
V rámci přípravy rozpočtu města na rok 2017 požádal, aby byla vytvořena samostatná odrážka na akci – Konverze
umění na částku 80.000 až 100.000 Kč. Bude se jednat o společnou akci konanou RKK, MěDK, ZUŠ, o.p.s. Karviná
2000 a výtvarníky města Karviné.

Mgr. I. Hudzietzová – vyjádřila se k záměru projektu „Nástavba učeben a stavební úpravy školní družiny a jídelny
ZŠ a MŠ Dělnická“, který projednala rada města s tím, že má být vyhledán vhodný dotační titul pro jeho
spolufinancování. Přestože se tato ZŠ a MŠ rozvíjí ve všech směrech a vize pana ředitele jsou velké, požádala v
této souvislosti o předložení koncepce rozvoje škol a školního vzdělávání na území města Karviné. Poukázala na to,
že na jiných ZŠ v Karviné jsou volné kapacity, volné učebny a nevyužité prostory (např. na ZŠ Majakovského, ZŠ
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Slovenská a ZŠ U Studny) s tím, že by bylo vhodnější později provést sloučení škol, které tyto prostory nebo
možnosti nabízejí se školou, kde tyto prostory chybí a škola má tendenci se ve velké míře rozvíjet.
p. T. Hanzel - řekl, že na dotaz bude odpovězeno písemně.

44) Různé občané
p. T. Hanzel - vyzval občana, který podal přihlášku v rámci bodu různé.
Bc. Michal Gill - občan města - vystoupil s prezentací týkající se účasti občanů na zasedáních ZM. Reagoval tím
na připomínku Bc. Pawlici, kterou sdělil na zasedání ZM v měsíci červnu jako reakci na jeho vystoupení a vzápětí
hlasoval proti tomu, aby na jeho otázku mohl odpovědět. Jednalo se o účast občanů na zasedáních ZM v letech
2013 - 2015, kterou sestavil z podkladových materiálů, které si vyžádal na MMK, a to z podpisových archů
prezenčních listin jednotlivých zasedání ZM v daných letech. Z barevného grafu bylo zřejmé, že účast občanů města
na odpoledních zasedáních ZM byla podstatně vyšší, než na zasedáních ZM, která se konají v současné době ráno
od 08.00 hod. Dodal, že data nejsou zcela objektivní, neboť ne všichni občané se vždy na podpisový arch podepsali.

Protože se do diskuze v rámci bodu “Různé“ již nikdo nepřihlásil a byly projednány všechny body programu, tímto
bylo 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné ukončeno.
Na dalším zasedání se Zastupitelstvo města Karviné sejde v úterý dne 1. listopadu 2016 v 08:00 hodin.

Tomáš Hanzel, v. r.
........................................
Tomáš Hanzel
primátor
Ověřovaté zápisu:
Josef Majewski, v. r.
........................................
Josef Majewski
Vladimír Kolek, v.r.
.........................................
Vladimír Kolek

Zapsala: Jana Nekardová, v.r., zaměstnankyně Odboru organizačního, KP
Karviná dne 16.09.2016
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