STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Zápis
21. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 12.09.2017

Účast
Členové ZM
Vedoucí odborů MMK
Občané, hosté

Pozváno
41
8
10

Přítomno
37
7

Omluveno
4
1

Neomluveno
0

Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil primátor pan Tomáš Hanzel. Uvítal všechny přítomné a sdělil, že v době
zahájení bylo přítomno 37 členů zastupitelstva města, tudíž bylo ZM usnášení schopno. Dále bylo přistoupeno k
procedurálním otázkám. Primátor sdělil, že z jednání zastupitelstva města se omluvili: pan David Puhr, Radek
Orszulik, pan Josef Majewski a pan Tomaš Gallik Řekl, že hlasovat budeme veřejně, prostřednictvím hlasovacího
zařízení. Pro případ jeho poruchy byly určeny tyto sčitatelky: Bc. Petra Klapsiová, Ivana Legerová, Romana
Plecháčová, Jitka Korzonková a Tamara Hercigová. Hlavní sčitatelkou určil Ing. Blanku Rychlou. Zpracováním
zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva města Karviné pověřil paní Janu Nekardovou, u které byl rovněž k nahlédnutí
zápis z 20. zasedání ZM konaného dne 13.06.2017, který byl ověřen bez připomínek. Jako pracovní předsednictvo
byla schválena rada města. Ověřovateli zápisu byli schváleni: pan Vladimír Kolek a Mgr. Aleš Hujík. Tímto byly
ukončeny procedurální otázky, viz hlasování č. 1, usnesení ZM č. 624 (pro 37, proti 0, zdrželo se 0).

p. T. Hanzel - sdělil, že po jednání schůze RM dne 06.09.2017 a mimořádné schůze RM dne 12.09.2017 byly
členům ZM předány na cloud Karviná materiály, a to:
Doplnění programu č. 1 – z odboru ekonomického – „Poskytnutí zápůjčky na realizaci výměny kotle - 36.
smlouva“.
Doplnění programu č. 2 - z odboru majetkového – „Převod nemovitostí včetně zřízení služebností - výrobní areál
průmyslové zóny Karviná Nové Pole“.
Protože tyto body byly uvedeny v programu 21. zasedání ZM Karviné, nebylo třeba o jejich doplnění
hlasovat.

p. T. Hanzel - zeptal se, zda jsou další návrhy na doplnění programu. Protože tomu tak nebylo, nechal navržený
program 21. zasedání ZM Karviné schválit.
HLASOVÁNÍ : č. 2
37
PRO :
0
PROTI :
0
ZDRŽEL SE :
Program 21. zasedání ZM Karviné byl schválen.

usnesení č. 624

p. T. Hanzel - v souladu s článkem 14.1 JŘ ZM Vás informoval o tom, že člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti
nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v zastupitelstvu mohl znamenat výhodu
nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na
základě zákona nebo plné moci, je povinen dle § 83 odst. 2 zákona o obcích sdělit tuto skutečnost před zahájením
zasedání zastupitelstva.
Dále dle § 8 zákona o střetu zájmu jsou dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva a členové rady, kteří nejsou pro
výkon funkce dlouhodobě uvolnění, povinni při jednání zastupitelstva, ve kterém vystoupí v rozpravě, předložit návrh
nebo jsou oprávněni hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání
věci by jim mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo mají-li na věci jiný osobní zájem v jeho průběhu,
nejpozději však před tím, než zastupitelstvo přistoupí k hlasování; oznámen je vždy součástí zápisu z jednání;
oznámení není třeba učinit, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý.
Nyní bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu.
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1) Vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání ZM Karviné konaném dne 13.06.2017
p. T. Hanzel - zeptal se, zda jsou k vyřízení interpelací nějaké dotazy nebo připomínky.
Diskuze:
p. A. Barák - vznesl připomínku k interpelaci týkající se volných vstupů na letním koupališti v Karviné pro děti z
dětských domovů. Požádal, aby byla sepsána smlouva i s druhým dětským domovem a tím zajištěn volný vstup i pro
tyto děti (zařízení Heřmánek). Dodal, že se mu nejednalo pouze o volný vstup na letní koupaliště, ale i na krytý
plavecký bazén a zimní stadion na bruslení. Neviděl problém, aby tato zařízení měla vyřízenou průkazku na volné
vstupy dětí do těchto zařízení.
Mgr. P. Dyszkiewicz - ředitel společnosti STaRS, s.r.o. - reagoval na vystoupení p. Baráka, který v rámci
interpelace požadoval pouze volný vstup pro děti z DD Srdce, což bylo zajištěno. Byla sepsána smlouva s ředitelem
domova, který požadoval vstupy dětí pouze pod kontrolou vychovatelů, nikoliv vstupy volné. Byly jim vydány
průkazky, na které mají vstup zdarma. Svůj názor nezměnil v tom, že u sportovních aktivit je třeba dodržovat
bezpečnost a stanovené řády, neboť na různých sportovištích jsou různá rizika. Vstup zdarma je možný pouze,
pokud bude organizovaný. Zeptal se pana Baráka, o jaká další sportoviště by se mělo jednat s tím, že mu odpoví,
zda to je nebo není reálné. U veřejného bruslení problém neviděl, ale např. v tenisové hale by problém byl, hala se
většinou objednává 14 dní dopředu a vstup zdarma je možný pouze v dopoledních hodinách, kdy toho využívají také
základní školy.
p. A. Barák - jednalo se mu o sepsání smlouvy také se zařízením Heřmánek, kde jsou umístěny také děti. Jednalo
se mu o volný vstup dětí na letní koupaliště, krytý plavecký bazén a zimní stadion na bruslení. Jiná sportoviště
neměl na mysli. S podmínkou volného vstupu dětí na průkazku a s dozorem souhlasil.
p. T. Hanzel - poukázal za to, že je město často napadáno za to, že umožňuje volný vstup na letní koupaliště
určitým skupinám lidí. Proto je nutné stanovit určitá pravidla.
Mgr. M. Smužová - vedoucí OSo - vysvětlila, že Heřmánek je zařízení, které poskytuje okamžitou pomoc, je
určeno dětem, na které stát poskytuje 28 tis. Kč měsíčně. Dále je zde dětský domov, Azylový dům pro matky s dětmi
a 4 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, jejichž rodiny mají málo finančních prostředků. Pokud by se mělo vyjít
vstříc i dětem, které potřebují tuto podporu, jednalo by se o daleko širší okruh dětí.
Mgr. P. Dyszkiewicz - ředitel společnosti STaRS, s.r.o. - řekl, že ani v tom neviděl problém s tím, že se sejde s
představiteli tohoto domova a připraví k podpisu podobnou smlouvu jako s DD Srdce.
p. T. Hanzel - protože se nikdo další do diskuze nepřihlásil, nechal o předloženém návrhu usnesení bodu
programu č. 1 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 3
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 625

2) Zásady k tvorbě rozpočtu statutárního města Karviné
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Předmětem zásad bude stanovit podobu
rozpočtu a rozpočtový proces v souladu s platnými právními předpisy. Vzhledem k plné aplikaci zákona č. 23/2017
Sb., bude nutné upravit rozpočtový proces v podmínkách statutárního města Karviná tak, aby odpovídal stanoveným
povinnostem uvedených v zákoně. Zásady dále obsahují pravidla pro stanovení závazných ukazatelů rozpočtu,
kterým se bude řídit hospodaření města. Zásady nabudou účinnosti od 13.09.2017. 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. 4
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 626

3) Mezitímní účetní závěrka statutárního města Karviné k 30.06.2017
p. T. Hanzel - řekll, 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 interní
auditor informativní zprávu o provedených kontrolních zjištěních z provedených auditů a kontrol za uvedené období.
K předložené zprávě otevřel diskuzi.
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Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 3.
HLASOVÁNÍ : č. 5
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 627

4) Plnění rozpočtu statutárního města Karviné ze I. pololetí 2017
p. T. Hanzel - uvedl, 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. 4.
HLASOVÁNÍ : č. 6
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 628

5) Návrh na uvolnění části rozpočtové rezervy
p. T. Hanzel - sdělill, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický, a to na návrh Odboru organizačního, který
navrhl uvolnění Kč 1.567.400,-- z neúčelové rezervy vázané ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za
rok 2016 pod bodem B ve prospěch Odboru organizačního za účelem odkupu staršího hasičského vozidla od
statutárního města Havířova. 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. 7
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 629

6) Poskytnutí zápůjčky na realizaci výměny kotle - 35. 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, kdy byla předložena
ke schválení smlouva o zápůjčce pro uvedeného žadatele. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 6.
HLASOVÁNÍ : č. 8
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
1

usnesení č. 630

Doplnění programu č. 1 - Poskytnutí zápůjčky na realizaci výměny kotle - 36. smlouva
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický. Jednalo se o poskytnutí zápůjčky k podpoře
Programu Kotlíkové dotace na základě schválení předložené smlouvy pro žadatele a na částku uvedenou v
důvodové zprávě materiálu. 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 doplnění
programu č. 1.
HLASOVÁNÍ : č. 9
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
2

usnesení č. 631

7) Memorandum o spolupráci při realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, kdy město Karviná, jako nositel projektu,
vyhlašuje výzvu k cílené spolupráci určenou vzdělávacím institucím. Účelem projektu je sdílení odborností a
zkušeností s řešením problematiky v oblasti vzdělávání. Cílem bude vybudování udržitelného systému komunikace
mezi aktéry, jež ovlivňují vzdělávání v ORP Karviná. 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. 10
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 632

8) Projektový záměr Business Benefit Karviná - město pro podnikání
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, který zpracoval uvedený záměr s tím, že
následně byl předložen v rámci vyhlášené výzvy. Hlavním cílem projektu bude otevření procesu zakládání podniků
skupinám znevýhodněným na trhu práce pro 150 osob z cílové skupiny uchazečů. Předpokládaný termín zahájení
realizace projektu byl stanoven na leden 2018. K předloženému záměru otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 8.
HLASOVÁNÍ : č. 11
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 633

9) Záměr realizovat projekt Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Záměr je připravován pro předložení žádosti o
podporu do Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko. Zaměřuje se na prohloubení spolupráce mezi
knihovnami, propagaci knihoven v uvedených městech. Cílem projektu bude vzájemné sdílení dobré praxe,
započetí aktivní spolupráce a zkvalitnění webových stránek. K předloženému záměru otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 9.
HLASOVÁNÍ : č. 12
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0
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10) Záměr realizovat projekt Modernizace geografického informačního systému SMK
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Realizace tohoto projektu umožní efektivnější a
výkonnější správu, publikování prostorových dat, zlepšení integrace a spolupráce s ostatními informačními systémy
veřejné správy využívaných ze strany uživatelů. Současně by mělo dojít ke zjednodušení a zrychlení procesu
zpracování prostorových dat od jejich poskytovatelů. K předloženému záměru otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 10.
HLASOVÁNÍ : č. 13
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 635

11) Záměr realizovat projekt Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky
Thun-Hohensteinové
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Projekt se skládá z několika aktivit, které budou
realizovat partneři projektu, a to obec Hażlach a město Karviná, které v rámci projektu zorganizuje cyklistickou
vyjížďku. Do projektu jsou oba partneři finančně zapojeni s tím, že dotace jim bude poskytnuta zpětně. K
předloženému záměru otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 11.
HLASOVÁNÍ : č. 14
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 636

12) Záměr realizovat projekt Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Projekt se skládá z aktivit realizovaných
partnery projektu s tím, že město Karviná v rámci projektu nakoupí hudební nástroje a vybavení pro hudební třídu
Základní a mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím. K předloženému záměru otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 12.
HLASOVÁNÍ : č. 15
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 637

13) Záměr realizovat projekt Projektová dokumentace na lávku přes řeku Olši - přeshraniční propojení
Karviné a Hažlachu
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Projekt se skládá z různých aktivit, kdy město
Karviná nechá vyhotovit projektovou dokumentaci na lávku přes řeku Olši v Karviné-Loukách, obec Hażlach
zorganizuje např. setkání s občany. Realizace projektu bude probíhat v letech 2017-2018 s tím, že dotace bude
poskytnuta zpětně na základě vyúčtování projektu. K předloženému záměru 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. 16
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 638

14) Záměr realizovat projekt Stezka živlů na polsko-českém pohraničí
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Město Karviná v rámci projektu zrevitalizuje
veřejné prostranství „U Permonu“ v Karviné-Hranicích. Obec Hażlach zrekonstruuje zchátralou budovu v
Zamarskách na muzeum s vyhlídkovou terasou a planetárium, vytvoří novou expozici muzea a vydá mapu s
průvodcem. K předloženému záměru otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 14.
HLASOVÁNÍ : č. 17
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 639

15) Záměr realizovat projekt Na kole po železné cyklotrase
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, který zpracovává podklady pro podání žádosti o
dotaci na projekt, který budou realizovat partneři projektu, a to město Karviná, obec Godów, Zebrzydowice a obec
Petrovice u Karviné. Město Karviná v rámci projektu vybuduje cyklostezku na ulici Leonovova v Karviné-Hranicích,
ostatní partneři vybudují cyklostezky na svých územích. Projekt bude realizován v období 2018 - 2019. K
předloženému záměru otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 15.
HLASOVÁNÍ : č. 18
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 640

16) Záměr realizovat projekt Historie psaná uhlím Jastrzzebie-Zdrój, Karviná, Havířov
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně v názvu
projektu, upozornil, že ve stávajícím materiálu došlo k výměně přílohy k usnesení s tím, že celé znění usnesení již
bylo zpracováno se správným názvem projektu - „Záměr realizovat projekt Historie psaná uhlím Jastrzębie-Zdrój,
Karviná, Havířov“. Město Karviná v rámci tohoto projektu pořídí informační panely do Parku Boženy Němcové s
historií parku a lázeňství, internetové volné připojení na území dětského koutku a lodiček a propagační předměty na
téma lázeňství. Ostatní partneři projektu budou realizovat aktivity na svých územích. Projekt bude realizován v
období 2018 - 2020. K předloženému záměru otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 16.
HLASOVÁNÍ : č. 19
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0
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17) Záměr realizovat projekt Ekologické výzvy 21. století a příroda Těšínského Slezska
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Projekt se zaměřuje na tematiku ekologických
výzev 21. století, a to zejména v oblasti poškozování přírody z pohledu celosvětově udržitelného rozvoje a
zachování životního prostředí i příštím generacím. Dále na ekologické výzvy, které jsou přímo spjaty s naším
regionem a oblastí 3 partnerských měst, jež se vypořádávají se zatížením způsobeným hornickou činností. Při
podání žádosti o dotaci musí být schválena Dohoda o spolupráci mezi partnery projektu, souhlas s
předfinancováním projektu a dokrytím finanční spoluúčasti z rozpočtu města. K předloženému záměru otevřel
diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 17.
HLASOVÁNÍ : č. 20
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 642

18) Záměr realizovat projekt VI. Polsko-Česká odborná setkání
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Projekt navazuje na realizaci předchozích 5
edic polsko-českých odborných setkání, která jsou realizována od roku 2011 a jejichž cílem je podpora partnerské
spolupráce tří největších měst ležících na polsko-českém pohraničí Euroregionu Těšínské Slezsko. Hlavním cílem
projektu proto bude zejména propagace přeshraniční spolupráce tří partnerských měst, propagace Euroregionu
Těšínské Slezsko a v neposlední řadě také propagace statutárního města Karviné. Dojde také k aktualizaci
Programu partnerské spolupráce s výhledem na období 2018 - 2023 K předloženému záměru otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 18.
HLASOVÁNÍ : č. 21
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 643

19) Nabídka k odkoupení sbírky historických předmětů z pozůstalosti p. Chmiela
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje s tím, že se na město Karviná obrátila paní
Chmielová s nabídkou prodeje sbírky historických předmětů z pozůstalosti jejího zemřelého manžela Józefa
Chmiela. Sbírka zahrnuje značné množství historických předmětů, tiskovin, fotografií, dokumentů i rukopisů vážících
se ke Karviné i zdejšímu regionu. Nabídku projednala rada města, která doporučila zastupitelstvu nabídku paní
Chmielové schválit. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 19.
HLASOVÁNÍ : č. 22
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 644

20) 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.
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Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 20.
HLASOVÁNÍ : č. 23
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 645

21) Čerpání finančních prostředků z rezervy na obnovu vodovodů nebo kanalizací - čistírna odpadních vod
Žižkova a kanalizační čerpací stanice na ul. Jarní
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor majetkový. O úvodní slovo k tomuto materiálu požádám
Ing. Helenu Bogoczovou, MPA, vedoucí odboru majetkového, které předal slovo.
Ing. H. Bogoczová, MPA - sdělila, že na základě zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
zastupitelstvo města schválilo dne 30.04.2015 plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací pro období 2014 2023 a rozhodlo schválit tvorbu rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů nebo kanalizací z rozpočtových
zdrojů města. Tato rezerva je tvořena finančními prostředky ve výši 3,6 mil. Kč na každý kalendářní rok. Vlastník
vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování, vytvářet rezervu finančních
prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely.
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. 21.
HLASOVÁNÍ : č. 24
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 646

22) Uzavření memoranda k projektu Zařízení pro využití odpadů
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor majetkový. K projednání materiálu byl dodatečně přizván
pan Bc. Václav Zyder, manažér nových technologií z Technických služeb Havířov. O úvodní slovo k materiálu
požádal Ing. Helenu Bogoczovou, MPA, vedoucí Odboru majetkového, které předal slovo s tím, že pan Bc. Václav
Zyder byl připraven odpovídat na případné dotazy členů ZM.
Ing. H. Bogoczová, MPA - sdělila, že se jedná o uzavření memoranda mezi statutárním městem Karviná,
statutárním městem Havířov a společností Veolia ČR a. s. a Veolia Využití odpadů ČR, s. r. o. v rámci společného
projektu Zařízení pro využití odpadů - Třídící linka směsného komunálního odpadu a dotřídění druhotných surovin.
Společný projekt řeší současné i připravované změny v oblasti odpadového hospodářství.
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. 22.
HLASOVÁNÍ : č. 25
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 647

23) Uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o právu provést stavbu a zhodnocení pozemků v rámci akce pod
názvem Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor majetkový. Materiál na uzavření dodatků č. 1 byl
předložen z důvodu změny názvu dotačního projektu, dále z důvodu výkupu a přečíslování parcel některých
pozemků v souvislosti s realizací uvedené akce. 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. 23.
HLASOVÁNÍ : č. 26
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 648

24) Nabídka na převod pozemku - statutární město Ostrava
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. 27
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 649

25) Převod pozemku - Zdeněk Adámek a Helena Adámková
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.
HLASOVÁNÍ : č. 28
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 650

26) Převod pozemku - Mgr. Martin Kolek
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. 29
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 651

27) Převod pozemku - Barbara Walachová
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.
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HLASOVÁNÍ : č. 30
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 652

28) Převod pozemku - František Folwarczny a Jiřina Folwarczná
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. 31
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 653

29) Převod pozemku - Jozef Šiška a Marie Šišková
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 29 hlasovat.

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

37
0
0

usnesení č. 654

30) Převod pozemku - Juraj Bubanec
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 30 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 33
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 655

31) Převod pozemku - Karel Konečný a Jiřina Konečná
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 31 hlasovat.
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HLASOVÁNÍ : č. 34
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 656

32) Převod pozemku - Milan Cielecki a Irena Cielecká
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. 35
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 657

33) Převod pozemku - Milan Iwaszek a Hildegarda Iwaszková
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. 36
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 658

34) Převod pozemku - Petr Tabara
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. 37
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 659

35) Převod pozemku - Radomír Jadamik a Pavlína Jadamíková
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.
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HLASOVÁNÍ : č. 38
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 660

36) Převod pozemku - Roman Sciskala
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. 39
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 661

37) Převod pozemku - Rostislav Cieslik
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 37 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 40
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 662

38) Převod pozemku p. č. 521/4 v k.ú. Ráj - Marta Nowaková, Zdeněk Zapart
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. 41
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 663

39) Záměr převést část pozemku p. č. 4009/2 v k.ú. Karviná-město - manželé Timčákovi
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. 42
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 664

40) Záměr převéstd část pozemku p. č. 3508/1 v k.ú. Karviná-město - DongPham Duc
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. 43
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 665

41) Navrácení nemovitosti nabytých dle Darovací smlouvy do vlastnictví Slezské univerzity v Opavě
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. 44
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
1

usnesení č. 666

42) Převod nemovitosti formou dražby - budova č. p. 86 v Karviné-Fryštátě
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. A. Barák - nebyl přesvědčen o tom, že předložený návrh týkající se převodu dané nemovitosti dražbou je dobrý.
Dům se nachází v centru města a také v oblasti městské památkové zóny. Za klub Ano podal návrh, aby byla
budova dále pronajímána, sníženo nájemné s tím, že do smlouvy bude dána povinnost údržby této nemovitosti.
Nechtěl, aby se město dostalo do situace, že nebude moci rozhodovat, co s touto nemovitostí v centru města bude.
Dodal, že členové ZM za klub Ano se zdrží hlasování.
MUDr. M. Gebauer - připojil se k návrhu pana Baráka s tím, že si byl vědom, že budova potřebuje opravu, že město
Karivná bude opravovat tři domy na náměstí, které zpět odkoupilo, přestavovat ubytovnu Kosmos na bytové
jednotky. Proto na opravu tohoto domu již nezbývají finanční prostředky. Zeptal se, zda se již nějaký zájemce
přihlásil nebo se bude jednat o klasickou veřejnou dražbu, neboť z jejich strany panuje obava, aby to nedopadlo tak,
jak se třemi domy na náměstí. Klub Ano se proto zdrží hlasování.
p. T. Hanzel - zeptal se, zda se z jejich strany jedná o protinávrh nebo bude hlasováno o původním návrhu.
MUDr. M. Gebauer - řekl, že se nejedná o protinávrh.
Ing. J. Wolf - vysvětlil, že nemovitosti, které jsou ve vlastnictví města, např. Restaurace na Zámku nebo přímo
restaurace pod radnicí, jsou pronajaty za symbolické nájemné a město Karviná musí každoročně dávat nemalé
finanční prostředky na jejich údržbu nebo opravy. I přesto tito nájemci stále žádají o další slevy na nájemném.
Budovu č. p. 86 město Karviná pronajalo Lázním Darkov, které tam provozovaly cukrárnu. Budova je ale ve
špatném technickém stavu, nad cukrárnou je zchátralý byt, krov i střecha budovy jsou rovněž ve špatném stavu.
Lázně Darkov se už nechtěly o tento objekt starat. Investice do opravy budovy by byla značně velká. Nemyslel si, že
by se vlastníci nemovitostí na náměstí o své domy špatně starali. Většina domů je opravená. V současné době je
také prázdná budova bývalého finančního úřadu, objekt nikdo neužívá, nikdo o pronájem nemá zájem. Ve veřejné
dražbě není možné ovlivnit, kdo nemovitost koupí, ani není možné mimo dražbu nabídnout objekt k prodeji
nějakému např. karvinskému podnikateli. Proto nejlepší možností je prodej nemovitosti veřejnou dražbou, protože
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se objekt nachází na dobrém místě ve městě.
Ing. O. Brdíčko - podal protinávrh - neprojednávat (odložit) tento materiál, po jeho dalším projednání
navrhnout např. přímý prodej domu. Měl za to, že veřejný zájem je lepší, než finanční cena za prodej nemovitosti.
Pokud najde město přímého kupce, lze v kupní smlouvě sjednat i předkupní právo na převzetí tohoto objektu zpět,
pokud by objekt nebyl využívání k danému či schválenému účelu.
p. T. Hanzel - vyhlásil krátkou přestávku k poradě politických klubů.

Přestávka politických klubů
p. T. Hanzel - protože další dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal po poradě
politických klubů hlasovat o protinávrhu Ing. Brdíčka - odložit projednávání tohoto materiálu.
HLASOVÁNÍ : č. 45
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh nebyl schválen.

14
5
18

usnesení č.

p. T. Hanzel - protože protinávrh Ing. Brdíčka nebyl schválen, nechal hlasovat o původním návrhu usnesení
bodu programu č. 42.
HLASOVÁNÍ : č. 46
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

24
1
12

usnesení č. 667

43) Dražba jednotky č. 2 v domě č. p. 1629, ul. Závodní, Karviná-Nové Město
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. 43 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 47
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 668

44) Dražba jednotky č. 7 v domě č. p. 2168, ulice Kpt. Jaroše, 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. 44 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 48
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 669

45) Převod jednotky č. 11 v domě č. p. 2183, Karviná-Mizerov
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
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p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 45 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 49
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 670

46) Převod jednotky č. 14 v dodmě č. p. 1628, Karviná-Nové Město
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. 46 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 50
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 671

47) Privatizace vybraných bytových domů
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. 47 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 51
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 672

48) Přijetí úvěru Společenství vlastníků Kpt. Jaroše 2174, Karviná-Nizerov v souvislosti s revitalizací domu
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. 48 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 52
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 673

49) Přijetí úvěru Společenství vlastníků Čajkovského 2177 Karviná-Mizerov v souvislosti s revitalizací
domu
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. 49 hlasovat.
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HLASOVÁNÍ : č. 53
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 674

Doplnění programu č. 2 - Převod nemovitostí včetně zřízení služebnosti - výrobní areál průmyslové
zóny Karviná-Nové Pole
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu doplnění programu č. 2 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 54
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 675

50) Nové interpelace členů ZM
p. A. Barák – podal tyto interpelace:
1. Poškozování Univerzitního náměstí - přestože již byla občany města podána v dané věci petice, vznesl dotaz,
co dělá MP Karviná pro to, aby nedocházelo neustále k rušení nočního klidu v letním období, často do 02:00 hod. a
k poškozování prostor zrekonstruovaného Univerzitního náměstí, dlažby a kašny, která je popraskaná. Uvedl, že se
nejedná pouze o mladé, ale i starší spoluobčany, kteří se tam zdržují často i v podnapilém stavu a v pozdních
nočních hodinách, po upozornění si dělají legraci ze strážníků MP Karviná, otevřou si auta a pouští hlasitou hudbu
nebo vykřikují. Zajímalo ho, jaké má MP pravomoci, aby mohla úspěšně zasáhnout. Jeho představou bylo, že
příslušník MP upozorní daného člověka a zkontroluje mu OP. Pokud ho bude muset upozornit podruhé, bude muset
škodu, kterou způsobil již uhradit. Protože zrekonstruované Univerzitní náměstí je pěkně, navrhl, aby byla mládež
vykázána na rampy nebo vhodná sportoviště určená k daným aktivitám. Dále navrhl, aby zde byl umístěn kamerový
bod, který by tyto skutečnosti zachytil. Viděl v tom nejen ochranu majetku města, ale i jejich občanů od těchto
nešvarů.
p. T. Hanzel - na interpelaci bude odpovězeno písemně.
2. Problematika bezdomovectví - prostřednictvím doručeného dopisu upozornil na bezdomovce na Masarykově
náměstí v Karviné-Fryštátě, kteří zde popíjejí alkohol a obtěžují další spoluobčany. Následně pak chodí močit pod
okna domů. Přestože problematika bezdomovectví je značně obtížná a je těžké jí vyřešit, ale byl přesvědčen, že by
se dala alespoň minimalizovat a to dohledem MP Karviná na tomto náměstí.
Ing. O. Brdíčko – měl technickou připomínku s tím, že poukázal také na problematiku bezdomovectví nejen na
Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě, ale také u kostela, kde tito bezdomovci sedí a žebrají finanční příspěvky.
Přestože již na to upozorňoval, situace se dosud moc nezměnila.
Mgr. P. Bíčej - ředitel MP Karviná - k problematice bezdomovectví na náměstí uvedl, že je řešena, ale zatím od
konkrétní osoby nedostal oznámení, že by po něm někdo peníze žebral a měl u toho svědka. Pokud místem
strážník na případné oznámení prochází, ale nikoho tam klečet ani žebrat nevidí, nemá co řešit. Daný přestupek je
nutné prokázat. Problematika bezdomovectví již byla řešena také ve zprávě o bezpečnostní situaci ve městě
Karviná. Několik let řeší i přepadávání dětí u gymnázia nebo starších občanů v Karviné-Novém Městě (Náměstí
Budovatelů, úřad práce apod.). Vše by měla vyřešit systémová práce, která by byla dána zákonem, změnou
právních norem.
p. T. Hanzel - na interpelaci bude odpovězeno písemně.
3. Pařez v parku - upozornil na spadlý strom v parku na začátku července z důvodu špatných povětrnostních vlivů s
tím, že teprve po 14 dnech byl pořezán a dřevo odvezeno, zůstalo tam však plno listí, klestí kolem a nebezpečný
pařez, ze kterého trčely ostré hrany dřeva. Následně přijela firma, odvezla větve a klestí, ale pařez tam takto tři
měsíce nechala. Byl svědkem toho, jak se o pařez zranilo dítě, propíchlo si o ostny ruku. Vzal proto sekeru sám, a
pařez osekal. Zajímalo ho, která firma se stará o tento park. Měl za to, že firma, která odstraňuje následky padlých
stromů, by měla uvést vše do náležitého pořádku. Zástupce města by měl s uvedenou firmou záležitost projednat a
pro příští období již s ní neuzavírat smlouvu na tyto práce.
p. T. Hanzel - řekl, že záležitost bude prověřena s tím, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.
4. Problematika hazardu ve městě - upozornil na reportáž v televizi, kde zaznělo, že obce by se měly věnovat
regulaci hazardu. Měly by se zamyslet nad tím, zda tyto příjmy do městských kas jsou adekvátní následkům, které
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hazard způsobuje. Proto i zástupci našeho města by se měli nad tím zamyslet a např. povolit pouze jednu
evidovanou hernu. Domníval se, že výherní automat nejde oklamat, na něm člověk vždy jen prohraje.
Ing. J. Wolf - uvedl, že město v dané problematice komunikuje s ministerstvem financí, připravuje změnu OZV
týkající se omezení hazardu. Řekl, že danou reportáž v televizi slyšel i to, že bylo více peněz prohráno. Dnes jsou
však hlavním problémem hry provozované na internetu, což v roce 2015 představovalo 8,5 % hráčů, dnes je to již
30 % hráčů, kteří se tomuto způsobu hazardu věnují. Proto pokud ministerstvo financí nezakáže internetové hry,
budou ti, kteří dnes chodí do heren a kasin, provozovat internetové hry doma nebo v soukromých internetových
klubech. Tyto peníze jsou pak nezdaněné, odcházejí do zahraničí a náš stát z toho nic nemá. Nově připravovaná
OZV bude se všemi následně konzultována. Dodal, že pokud náš stát nechce provozovat hazard, tak by ho mělo
ministerstvo financí zakázat a obce by pak nemusely řešit omezení hazardu vyhláškami. I opatření, které by mělo
být vydáno k 28.02.2018, by mělo přinést masivní snížení klasických heren s tím, že nedostanou nová povolení.
Nebyl však v této věci moc velkým optimistou, protože stát chce co jak nejvíce peněz vybírat na daních. Tím bylo na
interpelaci odpovězeno.
Bc. M. Pawlica - reagoval na problematiku gamblerství, která narůstá, přestože se uvádí nejen v médiích, že
automatů ubývá. Je to i otázka získaných financí, přestože zastáncem hazardu nebyl. Dále reagoval na vyjádření
pana Baráka týkající se poškozování Univerzitního náměstí. V pořádku je, aby MP Karviná reagovala na
upozornění, provedla kontrolu a vyzvala výtržníky, aby místo opustili. Nesouhlasil s vyjádření o úhradě poškozeného
majetku, pokud by se jednalo o druhé nebo další upozornění. V tomto případě se pouze jedná o neuposlechnutí
výzvy, poškozování majetku je velmi těžké prokázat, tedy zda to provedl daný pachatel.
p. T. Hanzel - řekl, že takové jednání není možné tolerovat, je nutné v tomto případě zakročit, poškozovat majetek
není povoleno.
Mgr. P. Bíčej - ředitel MP Karviná - řekl, že na interpelace odpoví písemně. Pouze dodal, že na petici týkající se
poškozování Univerzitního náměstí již odpovídali. Týkala se majitelů tří domů na uvedeném náměstí, ke které se
připojili občané z polyfunkčního domu a také „Lékaři“ z ulice Fryštátské, kteří převážně ordinují v dopoledních a
odpoledních hodinách a přes víkendy tam nejsou. MP Karviná na Univerzitním náměstí provádí kontrolní činnost na
oznámení. Většinou to vypadá tak, že mladí tam jen sedí, někdy se chovají agresivně nebo hlučněji v nočních
hodinách. Pokud mládež na skateboardech neohrožuje nebo neomezuje chodce, není to přestupek. Pouze se
rozběhnou nebo projedou rychleji náměstím, ale strážník mu nemá co vytknout. Pokud by docházelo k poškozování
žulových desek nebo hran, už jde o přestupek s tím, že pachatel musí být u toho přistižen, aby mu byla škoda
prokázána. Pokud jde o rušení nočního klidu například pouštěním hlasitého rádia, mohou reagovat pouze na
konkrétní oznámení s tím, že na všech místech nemohou být příslušníci MP přítomni nebo jen tato místa hlídat.
Kdyby chodili jen po stížnostech, neměli by čas na další jejich činnost.
p. A. Barák – doporučil Univerzitní náměstí uvést jako kontrolní bod.

51) Různé - MMK
p. A. Barák - pochválil vedení MěDK za velmi dobrý program v rámci letošního hudebního léta na Masarykově
náměstí v Karviné-Fryštátě.
Dále se vyjádřil k výroční zprávě společnosti Bytservis-služby s tím, že za poslední tři měsíce roku 2016 vykazuje
tato společnost čistý zisk ve výši 523 182,-- Kč. Dodal, že pod vedením města Karviné byla společnost cca 10 let ve
ztrátě s tím, že asi bylo něco vedeno špatně.
Ing. J. Wolf - reagoval na tato slova tím, že společnost Bytservis-služby nebyla 10 let ve ztrátě. Je otázkou, z jaké
účetní operace částka ve výši 523 182,-- Kč vznikla.

52) Různé občané
p. Paris Michopulos - občan města - vznesl stížnost na rušení nočního klidu a ničení prostranství tohoto náměstí
skupinou problémové mládeže. Připojil se tím k interpelaci, kterou přednesl pan Barák. Upřesnil, že lékaři tam
pracují i v pozdních odpoledních hodinách. Protože zde mládeže jezdí na skateboardech nebo na kolech, hází např.
míčem i v neděli odpoledne, nikdo si tam z občanů města nepřijde sednout, protože je to ruší. Po prováděných
kontrolách MP Karviná je situace o něco lepší, přesto stále problém přetrvává s tím, že si byl vědom toho, že tam
nemohou být strážnici stále. Požádal, zda by v těchto místech mohla být znovu umístěna kamera, která byla z OPF
Karviná cca před 2 lety odstraněna.
p. T. Hanzel - řekl, že situace bude řešena s tím, že bude na námět odpovězeno písemně.
p. Jiří Gavenda - občan města -jako předseda Českého zahrádkářského svazu Bažantnice v Karviné-Ráji
opětovně požádal o opravu ulice Bažantnice s tím, že již na zasedání ZM dne 21.03.2017 přednesl požadavek na
odkoupení části pozemku p. č. 549 v k.ú. Ráj (část ulice Bažantnice) od Lesy - ČR, s.p. do vlastnictví města
Karviné, protože na komunikaci jsou velké díry, nemá pevný podklad. Zahrádkářům toto vadí převážně v letních
měsících. Ze strany města čekali lepší přístup k řešení daného problému, což se však nestalo. Na dotaz mu bylo
vedoucí Odboru majetkového písemně sděleno, že město s ohledem na nepřiměřenou cenu od nabytí pozemku
upustilo s tím, že opětovně vstoupí s majitelem pozemku v jednání a současně ho upozorní, aby komunikaci uvedl
do nezávadného stavu. Počátkem měsíce července navštívil MMK, kde mu bylo p. Cachlem sděleno, že se jedná o
neřešitelný problém. Navrhl proto, aby byla cesta zasypána struskou do té doby, než se situace s majitelem - Státní
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lesy ČR vyřeší. Bylo mu však sděleno, že struska není vhodná, ale že by to šlo opravit recyklačním materiálem, což
musí schválit vedoucí odboru. Dodnes však nedostal žádnou odpověď, ani se tam nic neděje. Zajímalo ho, zda
bude tento návrh realizován nebo již byl smeten ze stolu. Domníval se, že přístup k občanům města - zahrádkářům
ze strany města není správný, Přestože se jedná o dlouholetý problém, zeptal se, jaké řešení bude hledat město
nejen pro zahrádkáře, aby tuto komunikaci opravilo nebo alespoň upravilo tak, aby byla sjízdná.
Ing. H. Bogoczová, MPA - vysvětlila vlastnické vztahy k tomuto pozemku, vlastníkem jsou Státní lesy ČR. Již dva
roky s nimi komunikují při vyřizování pozemku na ul. Mickiewiczova, kdy vlastníkem poloviny komunikace je město a
druhé Státní lesy ČR s tím, že dosud není majetkoprávní vypořádání u konce. K úpravě komunikace na ul.
Bažantnice uvedla, že je to povinností majitele pozemku, kdy za město nemůže z veřejných finančních prostředků
financovat tuto opravu nebo udržovat cizí majetek, přestože by zahrádkářům ráda vyšla vstříc.
p. T. Hanzel -řekl, že z veřejných prostředků to možné není s tím, že město se bude daným problémem zabývat, ale
za majitele pozemku to řešit nemůže.

p. Rostislav Doleček - občan města - poukázal na opakované rušení nočního klidu na ulici Čajkovského u
nočního klubu ALABAMA, kde se nachází také herna. Uvedl, že tento problém se táhne již několik let, ale ke
zhoršení situace došlo po schválení protikuřáckého zákona s tím, že dochází k rušení nočního klidu od 22:00 do
06:00 hod. nejen přes týden, ale i víkendu. Přivoláním hlídky MP Karviná ve večerních hodinách se nic nevyřeší,
protože nedochází k poškozování cizího majetku, často jsou i terčem posměchu. Občané okolních domů se
domnívají, že k poškozování majetku dochází, protože jim močí na opravené domy, které mají ve svém majetku. Na
přilehlém parkovišti z otevřených aut pouštějí hlasitou hudbu nebo posedávají na zaparkovaných autech. Zeptal se,
jak mají občané v této situaci postupovat nebo co mají udělat, aby rušení nočního klidu zabránili. Doporučil např.
prostřednictvím OZV dát povinnost provozovateli dodržovat noční klid. Případně u objektu umístit kameru, která by
dané přestupky zaznamenala.
p. T. Hanzel - uvedl, že se jedná o nepříjemnou a složitou situaci, která vznikla protikuřáckým zákonem. Na jedné
straně má chránit zdraví lidí, ale na straně druhé sebou přinesl tento problém. Jedná se o problém celorepublikový s
tím, že město by se k tomu mělo nějakým způsobem postavit.
Mgr. P. Bičej - ředitel MP Karviná - dodal, že před schválením tohoto zákona byla prostřednictvím Svazu měst a
obcí zasílána stanoviska, hlavně aby neplatil zákaz kouření v zařízeních s hudební produkcí a v zařízeních, kde se
nevaří, např. v pivnicích apod. V klubu ALABAMA řeší MP tento problém již delší dobu, je to podnik, který je hodně
navštěvován a je v těsné blízkosti panelových domů. Lidé pak chodí kouřit ven, kde se často hlučně projevují nebo
předvádějí, čímž ruší noční klid. Pokud je tato věc oznámena, je řešena prostřednictvím MP s tím, že spolupracují
také s Policií ČR. Je to však o tom, že hlídka tam nemůže stát pořád, přijíždí na oznámení, následně věc řeší s
pachatelem, případně i majitelem klubu, který ale pro to nic moc neudělá. Řešení problému viděl spíš ve změně
zákona týkajícího se zákazu kouření, a to aby nebyl tak striktní. Dosud může MP řešit věc pouze v rámci možností
daných zákonem.
p. T. Hanzel -dodal, že záležitost je složitá, bude řešena v rámci stávajících možností. Na stížnost bude odpovězeno
písemně.

Protože se do diskuze v rámci bodu “Různé“ již nikdo nepřihlásil a byly projednány všechny body programu, tímto
bylo 21. zasedání Zastupitelstva města Karviné ukončeno.
Na dalším zasedání ZM se zastupitelé města sejdou v úterý 31. října 2017 v 08:00 hodin.
Tomáš Hanzel, v. r.
........................................
p. Tomáš Hanzel
primátor

Ověřovaté zápisu:
Vladimír Kolek, v. r.
........................................
p. Vladimír Kolek
Ales Hujík, v. r.
.........................................
Mgr. Aleš Hujík

Zapsala: Jana Nekardová, v. r., zaměstnankyně Odboru organizačního, KP
Karviná dne 19.09.2017
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