STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Zápis
23. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 05.12.2017

Účast
Členové ZM
Vedoucí odborů MMK
Občané, hosté

Pozváno
41
8
10

Přítomno
38
8

Omluveno
3

Neomluveno
0

Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil primátor pan Tomáš Hanzel. Uvítal všechny přítomné a sdělil, že v době
zahájení bylo přítomno 38 členů zastupitelstva města, tudíž bylo ZM usnášení schopno. Dále bylo přistoupeno k
procedurálním otázkám. Primátor sdělil, že z jednání zastupitelstva města se omluvili: pan Dušan Dúška, paní
Marcela Tomková a MUDr. Martin Gebauer. 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 23. zasedání Zastupitelstva města Karviné pověřil paní Janu Nekardovou, u které byl rovněž k nahlédnutí
zápis z 22. zasedání ZM konaného dne 31.10.2017, 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. 695 (pro 38, proti 0, zdrželo se 0).

p. T. Hanzel - sdělil, že v programu 23. zasedání Zastupitelstva města Karviné došlo k těmto úpravám:
Materiál - „Posouzení návrhu na pořízení změny Územního plánu obce Karviná“, stažený z programu 22. zasedání
ZM z důvodu jeho dopracování, nebyl předložen. Odbor stavební a životního prostředí vyzval Ředitelství silnic a
dálnic ČR, oddělení koncepce a ÚP Morava o vyjádření k předmětnému materiálu, a to z hlediska koncepce
dopravy na území MS kraje. Po doručení těchto podkladů bude materiál neprodleně předložen k projednání na
zasedání ZM.
Po jednání schůze RM dne 29.11.2017 byly členům ZM předány na cloud Karviná materiály, a to z Odboru
organizačního:
- doplnění programu č. 1 - „Změna OZV č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“.
- doplnění programu č. 2 - „Změna OZV č. 12/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území
města Karviné“.
- doplnění programu č. 3 - „Změna OZV č. 17/2012 o místním poplatku ze psů“.
- doplnění programu č. 4 - „Zásady o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu“.
- doplnění programu č. 5 - „Zásady k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného
členům Zastupitelstva města Karviné“.
Dále z Odboru ekonomického - doplnění programu č. 6 - „Poskytnutí zápůjčky na realizaci výměny kotle - 38.
smlouva“,
a z Odboru rozvoje - doplnění programu č. 7 - „Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
Regionální radě rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s.“.
Protože tyto body byly uvedeny v programu 23. zasedání ZM Karviné, nebylo třeba o jejich doplnění
hlasovat.
Dále byl po jednání schůze RM dne 29.11.2017 členům ZM předán na cloud Karviná materiál:
- doplnění programu č. 8 – z Odboru ekonomického - „Poskytnutí zápůjčky na realizaci výměny kotle - 39.
smlouva“.
- doplnění programu č. 9 – z Odboru ekonomického - „Poskytnutí zápůjčky na realizaci výměny kotle - 40.
smlouva“.
Protože tyto body nebyly uvedeny v programu 23. zasedání ZM Karviné, nechal o doplnění těchto dvou bodů
hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 2
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 695

p. Hanzel - řekl, že dále byl po jednání mimořádné schůze RM před zasedáním ZM předán členům ZM na
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cloud Karviná materiál z Odboru rozvoje - doplnění programu č. 10 - „Záměr realizovat projekt Místní akční
plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II“. O doplnění programu č. 10 nechal hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 3
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 695

p. T. Hanzel - zeptal se, zda jsou další návrhy na doplnění programu. Protože tomu tak nebylo, nechal navržený
program 23. zasedání ZM Karviné, včetně doplněného bodu, schválit.
HLASOVÁNÍ : č. 4
38
PRO :
0
PROTI :
0
ZDRŽEL SE :
Program 23. zasedání ZM Karviné byl schválen.

usnesení č. 695

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.

1) Vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné konaném
dne 31.10.2017
p. T. Hanzel - zeptal se, zda jsou k vyřízení interpelací nějaké dotazy nebo připomínky.
Diskuze:
Ing. O. Brdíčko - řekl, že na minulém ZM vznesl dotaz týkající se připravované demolice domů dříve v majetku
RPG, a to od ulice Květné až po Gymnázium Karviná s tím, že se jedná o cca 28 až 30 vchodů, které by měly být po
etapách zdemolovány. Nečekal, že dostane z Odboru stavebního a životního prostředí odpověď, ve které byl jen
výčet toho, co může a nemůže tento odbor dělat. Domníval se, že í město bude reagovat s tím, zda již je nebo není
v kontaktu s vedením firmy Residomo, zda tuto záležitost již nějak projednávalo a jaký bude z tohoto jednání výstup
ve vztahu k novému územnímu plánu. Vznikne velká volná plocha, kde bude pouze tráva, opuštěné komunikace,
inženýrské sítě, které nikam nepovedou. Protože tyto skutečnosti v době odeslání odpovědi na interpelaci nebyly
pravděpodobně známé, opětovně požádal o tyto podrobnější informace, např. že vedení města je v kontaktu se
společností Residomo v řešení této záležitosti, případné výstupy s těchto jednání.
p. T. Hanzel - řekl, že bude odpovězeno písemně.
Ing. O. Brdíčko - dále vznesl připomínku k odpovědi na interpelaci, podanou na minulém ZM, týkající se opravy
chodníku podél ulice Nádražní a Havířská ve směru od křižovatky u Gymnázia a podél ČSAD, a.s. až k vlakovému
nádraží. Byl by rád, kdyby se projektová rekonstrukce chodníků jak u škol, tak i na ulici Nádražní a Havířské dostala
do plánu oprav projekční přípravy na rok 2018 s tím, aby v roce 2019 mohly být tyto jednotlivé rekonstrukce
realizovány.
Ing. J. Wolf – k dotazu uvedl, že byl vypracován seznam cca 200 položek týkající se rekonstrukcí chodníků a
komunikací, které jsou ve špatném technickém stavu. Ale již dnes je znáno, že ne všechny požadavky budou v roce
2018 uspokojeny. V návrhu rozpočtu města na rok 2018 byla vyčleněna částka 60 mil Kč na tyto rekonstrukce, což
je pro tento rok maximum. Stejná částka byla vyčerpána na opravy chodníků a komunikací také v roce 2017. Ne
vždy jsou všichni žadatelé uspokojeni, protože se na všechny nedostane. Je přihlíženo hlavně k tomu, zda jsou
chodníky na obou stranách komunikace. Ulice Nádražní byla po jedné straně komunikace již rekonstruována. Dále
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je nutné stanovit, zda chce mít město opravené ulice jako celek nebo alespoň chodníky po jedné straně
komunikace, kde je pohyb lidí větší. Uvedená strana ulice Nádražní byla opravena hlavně proto, že se jedná o
spojku k obchodnímu centru Hypernova a pro pěší chůzí směrem na Karvinou-Nové Město.
Ing. O. Brdíčko – dodal, že by bylo na dlouhou diskuzi, co opravovat a co ne. Vrátil se ještě k ulici Havířské, a to na
stranu, kde chodník opravený není. Jsou tam autobusové zastávky a je velký pohyb lidí, kteří chodí zrovna po tomto
chodníku do TS, a.s. u ČSAD a studenti na Gymnázium. Měl dojem, že do nákupního centra chodí po opraveném
chodníku daleko méně lidí. Mohl by to vyřešit např. přechod pro chodce u světelné křižovatky s tím, že by pak
stačilo opravit chodník pouze v místě, kde jsou autobusové zastávky.
Ing. O. Brdíčko - podal dotaz, který již přednesl na některém z minulých ZM, a to jak byla projednána záležitost na
krajském úřadě týkající se rekonstrukce chodníku od hřbitova směrem k Restauraci Štěrba v Karviné-Ráji.
p. T. Hanzel - na interpelaci bude odpovězeno písemně.
Protože se nikdo další do diskuze nepřihlásil, nechal o předloženém návrhu usnesení bodu programu č. 1
hlasovat.

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

36
0
1

usnesení č. 696

2) Termíny konání schůzí RM a zasedání ZM na rok 2018
p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Je předložen návrh na schválení termínů ZM
na rok 2018 do konce volebního období, a to v odpoledních hodinách v pondělí od 17:00 hodin. Konkrétní termíny
byly uvedeny v příloze č. 1 k důvodové zprávě. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Mgr. I. Hudzietzová - přestože přivítala změnu konání zasedání ZM v odpoledních hodinách, 17:00 hod. však
vnímají, že je to již pozdě. Klub Ano zvažoval dvě možnosti, a to buď změnu Jednacího rádu ZM s tím, že bod
Různé-občané bude předřazen jako první bod programu. Nebo ponechat konání ZM v pondělí, ale od 15:30 hod.
Dodala, že spíš se přiklánějí k tomuto druhému návrhu.
p. T. Hanzel - řekl, že o protinávrhu nechá hlasovat. Dodal, že již bylo experimentováno s různými časy konání ZM s
tím, že účast na těchto jednáních byla téměř stejná. Protože respektují, že občané by měli mít právo účastnit se
zasedání ZM, byla stanovena hodina zahájení jednání tak, aby jim byl dán prostor na tomto jednání vystoupit.
Protože pondělí je úředním dnem, byla stanovena tato hodina, aby se jednání zastupitelstva města mohli účastnit i
zaměstnanci města. I když někdo pracuje do 17:00 hod., tak bod různé je projednáván až na závěr zasedání ZM,
což každý stihne.
Mgr. I. Hudzietzová - upřesnila, že úřední dny jsou pondělí a středa s tím, že končí v 17:30 hod., což vylučuje
možnost, aby se jednání mohla účastnit většina úředníků. V tomto případě navrhla konání zasedání ZM v úterý v
15:30 hod., což viděla jako kompromis.
p. T. Hanzel - nabyl dojmu, že je tato věc již zpolitizována. Ať bude navržena jakákoliv hodina, vždy nebude někomu
vyhovovat. Řekl, že o protinávrhu Mgr. Hudzietzové nechá hlasovat. Pokud návrh neprojde, bude hlasováno o
původním návrhu.
p. S. Sobel - měl za to, že kdyby byla stanovena jakákoliv hodina, stále je to špatně.
Ing. J. Wolf - dodal, že při hlasování je potřeba brát na zřetel, že spousta úředníků magistrátu má úřední hodiny,
které musí dodržovat.
p. T. Hanzel - nechal hlasovat o protinávrhu Mgr. Hudzietzové - konání ZM v úterý v 15:30 hod.
HLASOVÁNÍ : č. 6
12
PRO :
12
PROTI :
14
ZDRŽEL SE :
Návrh nebyl schválen.

usnesení č.

p. T. Hanzel - protožože protinávrh nebyl schválen, nechal hlasovat o původním návrhu na usnesení - konání
ZM v pondělí od 17:00 hod.
HLASOVÁNÍ : č. 7
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :

29
0
9
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usnesení č. 697

3

Návrh byl schválen.

3) Plány práce výborů Zastupitelstva města Karviné na rok 2018
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Plány práce výborů Zastupitelstva města
Karviné na rok 2018 byly zpracovány z podkladů zaslaných jednotlivými předsedy výborů Zastupitelstva města
Karviné. K předloženým návrhům otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 3.
HLASOVÁNÍ : č. 8
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 698

4) Stanovení peněžitého plnění - měsíční odměny předsedům komisí Rady města Karviné, kterří nejsou
členy ZM Karviné
p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
kdy od 01.01.2018 nabývá účinnosti nová právní úprava odměňování a ostatních souvisejících nároků a peněžitých
plnění členů zastupitelstev územních samosprávných celků, kterým bude nutné stejným způsobem upravit i výši
peněžitých plnění předsedům komisí Rady města Karviné, kteří nejsou členy zastupitelstva města. K předloženému
návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. 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.

38
0
0

usnesení č. 699

5) Poskytnutí členských příspěvků sdružení-spolkům, ve kterých je statutární město Karviná členem
p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Uvedeným členstvím vzniká městu
povinnost hradit každoročně členské příspěvky, tedy i pro rok 2018, o jejichž výši rozhoduje zastupitelstvo města. K
předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 5.
HLASOVÁNÍ : č. 10
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 700

Doplnění programu č. 1 - Změna OZV č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, přídění, využívání komunálních odpadů
T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. V OZV dojde ke změně v čl. 4, bod 4.2, který
stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu podle skutečných nákladů
obce předchozího kalendářního roku. Dále v čl. 5, kdy bude poplatek nadále splatný v jednom termínu. Další změna
týkající se osvobození a úlev je navržena v čl. 6. Významnou změnou OZV bude nové osvobození pro poplatníky, u
nichž město neeviduje ke stanovenému datu dluh na tomto poplatku. Jednotlivé změny byly zapracovány do přílohy
č. 1 k usnesení. OZV nabude účinnost od 01.01.2018. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
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Ing. O. Brdíčko - požádal o vysvětlení osobního daňového účtu nebo schránky, kterou spravuje místně příslušný
finanční úřad. Pokud je účet veden u MMK, byl by rád, kdyby OZV obsahovala odkaz na to, jak se občan do své
osobní schránky dostane, aby mohl se podívat, zda tam má nebo nemá dluh, zda je pouze z odpadu nebo i z
dalších položek, které tato daňová schránka obsahuje. Dále vznesl dotaz týkající se data 15.12. 2017, zda tato
činnost nezahltí práci úředníků, kteří budou zjišťovat, zda daný občan má evidovaný dluh, který k tomuto datu
nezaplatil a jakým způsobem se tato skutečnost v daném roce u poplatníka projeví. Zda bude občan následně
obeslán dopisem, že dluží za tento poplatek. Dotaz podal proto, aby tyto informace mohl předávat dále.
Ing. R. Piatková, MPA - uvedla, že úředníci nebudou touto prací zahlceni. Poplatník, pokud neuhradí své dluhy do
30.09.2018, bude obeslán poštovní poukázkou. Tímto způsobem se dozví, že musí poplatek nebo svůj dluh zaplatit.
Dodala, že úřad není povinen tuto poukázku zasílat s tím, že dlužníci budou mít na to tři měsíce, aby poplatek za rok
2018 uhradili.
p. T. Hanzel - domníval se, že každý by měl vědět, jestli si plní své povinnosti, zda dluhy má nebo nemá. Pokud si je
plní, má nárok na úlevu a pokud ne, tak nikoliv.
Ing. O. Brdíčko - řekl, že se může stát dlužníkem i ten, kdo se nechtěně při vyplňování např. variabilního symbolu
překlikne a peníze nevědomky pošle na jiný účet. Okamžitě se stane dlužníkem. Měl s tím osobní zkušenost s tím,
že pak lze složitou cestou převést peníze ze špatného účtu na ten správný.
p. T. Hanzel - osvobození od poplatku se týká až roku 2018 a dále. K případným nedorozuměním uvedl, že těmto
lidem bude dána lhůta do 30.09.2018, aby si své dluhy daly do pořádku. Pokud se něco takového stane, individuální
případy se vždy dají vyřešit.
Mgr. J. Hodulík - vysvětlil, že daňový osobní účet je zcela jiný pojem než osobní daňová schránka. Osobní daňový
účet je ve vztahu daného poplatníka a jeho účtu myšleno poplatkových povinností evidovaných k jeho osobě, tedy
kolik má zaplatit a kolik zaplatil. Není to o vzdáleném přístupu, že by se poplatník dostal k evidenci, ale je to otázka
jeho povinnosti a jejich splnění. Obecně se jedná o poplatkový účet z daňového řádu, který upravuje postupy o
řízení místních poplatcích s tím, že tento používá pojem osobní daňový účet. Je to tedy poplatkový účet každého
daňového poplatníka o tom co měl zaplatit a zaplatil. Občan se k němu nedostane, protože to je věcí evidence.
Může se však přijít na své dluhy zeptat. Dozví se to také prostřednictvím složenky, která bude těmto občanům
zasílána ještě před splatností. Vedení města stanovilo postup, že občané budou vyzváni již v měsíci květnu a červnu
2018 speciální upomínkou tak, aby případní dlužníci, kteří dluží za jedno období, o kterých Ing. Brdíčko hovořil, měli
možnost tento dluh uhradit a mohli získat osvobození od poplatku za komunální odpad.
p. p. Hanzel - protože se do diskuze nikdo další nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení doplnění
programu č. 1.
HLASOVÁNÍ : č. 11
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 701

Doplnění programu č. 2 - OZV č. 12/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na
území města Karviné
T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační, který ve spolupráci s Odborem ekonomickým
připravil návrh na změnu OZV v čl. 9 odstavce 9.1, písm. e), čímž dojde ke zpřesnění osvobození vázaného na
uzavření úplatné smlouvy se statutárním městem Karviná. Obecně závazná vyhláška nabude účinnosti dne 01. 01.
2018. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení doplnění programu č. 2.
HLASOVÁNÍ : č. 12
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 702

Doplnění programu č. 3 - Změna OZV č. 17/2012 o místním poplatku ze psů
T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační, který ve spolupráci s Odborem ekonomickým
připravil návrh na změnu OZV. Dojde ke změně v čl. 7 Osvobození a úlevy, kdy bude osvobození nadále vázáno na
držitele psů chovaných k plnění služebních úkolů Městské policie Karviná a Policie České republiky, na držitele
speciálně cvičených záchranářských psů, pokud mají příslušné osvědčení o výcviku, na držitele psů používaných ke
canisterapii po předložení příslušného dokladu. Nově se v článku 7, bod 7.6 doplní splnění povinnosti ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve stanovené lhůtě. Obecně závazná vyhláška nabude účinnosti
dne 01. 01. 2018. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
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Diskuze:
p. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení doplnění programu č. 3.
HLASOVÁNÍ : č. 13
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 703

Doplnění programu č. 4 - Zásady o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu
T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Zásady byly zapracovány do přílohy č. 1 k
usnesení. Text současných „Zásad“ byl aktualizován v souladu s platnou legislativou. Zásady nabudou účinnosti dne
01.01.2018. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení doplnění programu č. 4.
HLASOVÁNÍ : č. 14
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 704

Doplnění programu č. 5 - Zásady k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a
cestovného členům ZM Karviné
T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Od 01.01.2018 nabude účinnosti novela
zákona o obcích a nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb., které stanoví zcela novou koncepci odměňování a ostatních
souvisejících nároků a peněžitých plnění členů zastupitelstva. Zásady upravují poskytování odměn a příspěvků
členům zastupitelstva, poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu pro výkon funkce a náhrady
ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva v souvislosti s pracovní cestou
za účelem výkonu jejich funkce. K návrhu „Zásad“, které byla přílohou č. 1 k usnesení, otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení doplnění programu č. 5.
HLASOVÁNÍ : č. 15
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 705

6) Mezitímní účetní závěrka statutárního města Karviná k 30.09.2017
T. Hanzel - sdělil, 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 předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 6.
HLASOVÁNÍ : č. 16
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0
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7) Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I. - III. čtvrtletí 2017
T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický. Zpráva byla podrobně zpracována v příloze
č. 1 k usnesení, ke které otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 7.

HLASOVÁNÍ : č. 17
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
1

usnesení č. 707

8) Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu statutárního
města Karviná na roky 2019 a 2020
T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický. Návrh rozpočtu byl sestaven dle
předložených podkladů od jednotlivých správců rozpočtových prostředků a příspěvkových organizací zřízených
statutárním městem Karviná. Následně byl projednáván, připomínkován a korigován vedením města. Případné
změny budou realizovány rozpočtovými opatřeními, která budou schvalována v orgánech města s tím, že informace
o rozpočtových opatřeních budou předkládány Zastupitelstvu města Karviné při hodnocení plnění rozpočtu města.
Dále byl předložen ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 sloužící pro
střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství města. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. O. Brdíčko - vznesl dotaz, zda bude schválený rozpočet města na rok 2018 schodkový cca o 28 mil. Kč, neboť
byla schválena OZV o místním poplatku za komunální odpad, který v roce 2018 již nebude občany města hrazen.
Město tímto rozhodnutím přijde o příjem. Doporučil proto provést úpravu v navrhovaném rozpočtu ihned nebo
následným rozpočtovým opatřením. Nabyl dojmu, že se tři roky nic nedělo a najednou se začalo intenzivně
investovat.
Ing. J. Wolf - reagoval na vystoupení Ing. Brdíčka s tím, že rozpočet na rok 2018 nebude schodkový, což nikdy
nechtěl, aby tomu tak bylo. Rozpočet města je připravován cca od srpna, kdy se neustále mění, vyvíjí a doplňuje.
Má na něj také vliv vývoj společnosti OKD s tím, že každoročně přijde od této společnosti do rozpočtu města cca 70
mil. Kč. Společnost OKD v současné době pracuje se ziskem a proto, že těžba bude i nadále pokračovat, prognóza
je taková, že v roce 2018, kromě příspěvku dle horního zákona, získá město další finanční prostředky, což bylo v
roce 2010 uzavřeno dohodou nad rámec zákona. Jedná se o 35 mil. Kč, které půjdou do rozpočtu města + 3 mil. Kč
do Fondu primátora a dalších 500 tis. Kč na monitoring spodních vod. V rozpočtu, jak na straně příjmů, tak i výdajů
nejsou tyto položky ještě zahrnuty, protože již nechtěli do připraveného rozpočtu zasahovat. Rozpočet musí být
zveřejněn určitou dobu na úřední desce, pak je schvalován radou města, následně zastupitelstvem města s tím, že
v lednu 2018 proběhne rozpočtová úprava, kde budou na jedné straně přidány finanční prostředky ve výši cca 35
mil. Kč ze strany OKD, a.s. a na straně druhé odečteno cca 27 mil. Kč za odpady. Na základě těchto skutečností
bude rozpočet tzv. přebytkový zhruba o 7 - 8 mil. Kč. Informaci, že město 3 roky nic nedělalo, vyvrátil tím, že
jednotlivé projekty se dlouhodobě připravují. Jako příklad uvedl přípravu projektové dokumentace krytého bazénu,
koupi objektu Kosmos, přípravu jejich stavebních povolení a řadu jednání, která musí proběhnout v různých
orgánech. V každém volebním období se první 2 až 3 roky pracuje na projektových přípravách a následně v dalším
období jsou tyto stavby nebo projekty financovány a realizovány. Do roku 2016 město čerpalo velké množství
dotačních prostředků na projekty, které musely být předfinancovány. Proto má město také cca 550 mil. Kč ve svých
rezervách. Není to tedy o tom, že by se ve městě tři roky nic nedělalo. Intentzvně pracovali na spoustě projektů,
které byly zahrnuty do rozpočtu města na rok 2018. Měl za to, že tato informace nebyla férová ani ve vztahu k
úředníkům, kteří na projektech několik let intenzivně pracovali. Dodal, že se jedná o velmi náročné projekty, jako
příklad uvedl rekonstrukci tří domů na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě.
p. Hanzel - protože se do diskuze nikdo další nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č.
8.
HLASOVÁNÍ : č. 18
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
1
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Doplnění programu č. 6 - Poskytnutí zápůjčky na realizaci výměny kotle - 38. smlouva
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.
Diskuze:
p. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu doplnění
programu č. 6.
HLASOVÁNÍ : č. 19
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
1

usnesení č. 709

Doplnění programu č. 8 - Poskytnutí zápůjčky na realizaci výměny kotle - 39. smlouva
T. Hanzel - sdělil, 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.
Diskuze:
p. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu doplnění
programu č. 8.
HLASOVÁNÍ : č. 20
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
1

usnesení č. 710

Doplnění programu č. 9 - Poskytnutí zápůjčky na realizaci výměny kotle - 40. smlouva
T. Hanzel - uvedl, 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.
Diskuze:
p. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu doplnění
programu č. 9.
HLASOVÁNÍ : č. 21
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
1

usnesení č. 711
P Ř E S T Á V K A - 8:45 - 8:55 hod.

9) Mládežnická rada Karviná 2018
T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Mládežnická rada Karviná je funkčním prvkem
komunikace a nástrojem pro vedení strukturovaného dialogu mezi mládeží a městem, sami organizují vlastní
iniciativy, jež přispívají k oživení veřejného života města a aktivizují mladé lidi k zapojení se do veřejného dění. Výčet
jednotlivých akcí byl uveden v důvodové zprávě materiálu. Na základě uvedených skutečnosti mládežnická rada
požádala o schválení fungování a podporu její další činnosti pro rok. 2018. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 9.
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HLASOVÁNÍ : č. 22
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 712

10) Zrušení usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 642 ze dne 12.09.2017
T. Hanzel - uved, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, a to na základě nových skutečností týkající se
předložení Žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Ekologické výzvy 21. století a příroda Těšínského
Slezska“. K návrhu na zrušení usnesení bylo přistoupeno po vzájemné dohodě zástupců partnerů projektu, kdy bylo
doporučeno od realizace projektu odstoupit. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 10.
HLASOVÁNÍ : č. 23
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 713

11) Schválení strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná
T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Místní akční plán rozvoje vzdělávání je finálním
výstupem „Dokumentu“ který byl složen z dílčích částí tvořených v průběhu realizace. Byl zaměřen především na
rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků mladších 15 let. Zabývá se oblastí včasné péče, předškolního
a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Hlavním cílem procesu místního akčního plánování
je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Na základě tohoto dokumentu bude možné také
žádat o dotaci v rámci výzvy MAP II a Implementace MAP na realizaci různých opatření, pořízení pomůcek apod.
Místní akční plán byl přílohou usnesení. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 11.
HLASOVÁNÍ : č. 24
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 714

12) Dodatek č. 6 k Zřizovací listině příspěvkové organizace Regionální knihovna Karviná
T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Předmětem dodatku č. 6 bylo doplnění přílohy č.
2 - Vymezení doplňkové činnosti organizace o novou činnost - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a
technické činnosti v dopravě s tím, že dodatek nabude účinnosti od 05.12.2017. K předloženému návrhu otevřel
diskuzi.
Diskuze:
p. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 12.
HLASOVÁNÍ : č. 25
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0
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13) Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové
výstavby
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. Po projednání
předložených žádosti, na základě uvedených skutečností v důvodové zprávě materiálu, rada města u prvních dvou
žádostí podaných panem Henrykem Hanzelem a paní Simonou Miksovou nedoporučila poskytnout finanční
příspěvek na výstavbu rodinného domu ve výši Kč 150.000,--. Dalším dvěma žadatelům – manželům Galuszkovými
a paní Lucií Zielonkovou rada města doporučila finanční příspěvek na výstavbu rodinného domu ve výši Kč
150.000,-- poskytnout. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nejdříve nechal hlasovat o neposkytnutí finančního
příspěvku na výstavbu rodinného domu ve výši Kč 150.000,-- panu Henryku Hanzelovi.
HLASOVÁNÍ : č. 26
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
2
3

usnesení č. 716

p. Hanzel - dále nechal hlasovat o neposkytnutí finančního příspěvku na výstavbu rodinného domu ve výši
Kč 150.000,-- paní Simoně Miksové.
HLASOVÁNÍ : č. 27
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
2

usnesení č. 716

p. Hanzel - následně nechal hlasovat o poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu rodinného domu ve
výši Kč 150.000,-- manželům Galuszkovým a paní Lucii Zielonkové.
HLASOVÁNÍ : č. 28
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 716

14) Poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Karviné v roce 2017
T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Komise zdravotní v souladu se Zásadami pro
poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné doporučila ke schválení žádosti o dotace pro žadatele a
ve výši, tak bylo uvedeno v návrhu na usnesení, ke kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 14.
HLASOVÁNÍ : č. 29
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 717

15) Darování a vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - dotační projekty
T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Jednalo se o bezúplatný převod dlouhodobého
hmotného majetku pořízeného v rámci dotačních projektů s tím, že rada města doporučila schválit převod na
jednotlivé příspěvkové organizace po ukončení účinnosti těchto smluv. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
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Diskuze:
p. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 15.
HLASOVÁNÍ : č. 30
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 718

16) Doplnění programu č. 7 - Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné Regionální radě
rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s.
T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Jednalo se o poskytnutí dotace na náklady
spojené s realizací projektu „Těšínské Slezsko-spolupráce v cestovním ruchu VI“ v celkové hodnotě 85.000,-- Kč na
základě veřejnoprávní smlouvy. Účelem projektu bude zajištění propagace statutárního města Karviné a společná
propagace turistické oblasti Těšínské Slezsko na veletrzích, ve sdělovacích prostředcích, vydáváním informačních
materiálů a jinými vhodnými prostředky. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu doplnění
programu č. 7.
HLASOVÁNÍ : č. 31
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 719

Doplnění programu č. 10 - Záměr realizovat projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná
II
T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Jednalo se o přípravu a zpracování žádosti o
dotaci na uvedený projekt, jehož cílem bude podpora společného plánování a sdílení aktivit v území a podpora
intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních
školách, která bude podpořena spoluprací zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. K předloženému
návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. Hanzel - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu doplnění
programu č. 10.
HLASOVÁNÍ : č. 32
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

38
0
0

usnesení č. 720

16) Převod pozemku - Adam Palowski a Mgr. Hedvika Palowská
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. 16 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 33
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0
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17) Převod pozemku - Anna Grabková
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. 17 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 34
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
0Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 722

18) Převod pozemku - Drahomíra Dordová
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. 18 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 35
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 723

19) Převod pozemku - Antonín Pietrasz a Alžběta Pietraszová
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 19 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 36
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 724

20) Převod pozemku - Edvard Firla
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. 20 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 37
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 725

21) Převod pozemku - Ing. Jana Dittrichová
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
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Diskuze:
p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o návrhu
usnesení bodu programu č. 21 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 38
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 726

22) Převod pozemku - Ing. Libor Rada
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. 39
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 727

23) Převod pozemku - Jan Urbánek
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. 40
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 728

24) Převod pozemku - Jozef Kováč a Agnesa Kováčová
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. 41
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 729

25) Převod pozemku - Marie Wojechová
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. 42
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 730

26) Převod pozemkuk - Mgr. Ludmila Pachová
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. 43
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 731

27) Převod pozemku - Pavel Venglař
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. 44
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 732

28) Převod pozemku - Petr Veselý
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. 45
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 733

29) Převod pozemku - Richard Kwiczala
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. 46
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 734

30) Převod pozemku - Rudolf Šurin a Magdalena Šurinová
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. 47
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 735

31) Převod pozemku - Stanislav Hanus
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. 48
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 736

32) Převod pozemku - Tomáš Salamon a Martina Salamonová
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. 49
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 737

33) Nabídka kupní ceny - p. Halina Kufa
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. 50
PRO :
PROTI :

37
0
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ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

0

usnesení č. 738

34) Nabytí pozemků - Asental Land, 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. 34 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 51
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 739

35) Nabytí pozemků - paní Swaczynová Anna
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. 52
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 740

36) Převod části pozemku p. č. 4009/2, k.ů. Karviná-město - manželé Richard a Gerlinde 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. 36 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 53
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0

usnesení č. 741

37) Převod ideální části pozemků - manželé Papeschovi
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. 54
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
0
0
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38) Převod jednotek v budově č. p. 2346, ul. Tyršova, část obce Mizerov, obec Karviná a části pozemku p.
č. 1699/5 v k.ú. Karviná-město, obec Karviná
p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
Mgr. I. Hudzietzová - zeptala se, zda je převodem této nemovitosti záměrem města udržet lékaře v Karviné. Pokud
ano, tato podmínka ve smlouvě uvedena nebyla. Navrhla vložit do smlouvy klauzuli, že převod uvedených jednotek
s podporou de minimis byl poskytnut v souvislosti s udržitelností 5 let. Ve smlouvě byla dále uvedena pokuta ve výši
5 tis. Kč. pokud nebudou lékaři dodrženy podmínky smlouvy. Měla za to, že se jedná o směšnou částku za podporu,
kterou obdrží při koupi objektu v rámci dané smlouvy. Navrhla, aby v případě porušení této smlouvy byla pokuta ve
výši podpory de minimis.
Ing. J. Wolf - řekl, že s oběma lékaři dlouhodobě jednají o převodu této nemovitosti. Z morálního hlediska se mu to
nezdálo příliš vhodné. Tito lékaři mají v Karviné mnoho pacientů, v objektu provozují lékařskou praxi velmi dlouho a
do rekonstrukce místností a přístrojové techniky investovali nemalé finanční prostředky. Nebyl si jistý, zda by i
právně bylo možné do smlouvy vložit klauzuli týkající se pokuty za nedodržení smluvních podmínek. Neviděl to jako
šťastné řešení, neboť o koupi objektu lékaři žádali dlouhodobě s tím, že by pak objekt obratem prodali. Původně ho
chtěli koupit celý. Mimo ně tam sídlí také Slezská diakonie. Dlouhodobě se také řešily majetkoprávní vztahy. Dal
proto tento návrh ještě na zvážení.
Mgr. I. Hudzietzová - uvedla, že si váží práce lékařů, zvlášť MUDr. Kaliny, ke kterému také docházela. Ale po
zkušenostech s prodejem budovy ZŠ Žižkova a bývalé ZŠ s polským vyučovacím jazykem se domnívala, že
smlouvy by měly být sepisovány velmi obezřetně. V tomto případě proto, že uvedená podpora lékařům bude velmi
vysoká. Pokud chceme lékaře udržet ve městě, neboť situace ve zdravotnictví není dnes jednoduchá, měla za to, že
tento návrh není proti ničemu. Doporučila protinávrh - vložit do smlouvy podmínku udržitelnosti 5 let s
pokutou ve výši podpory de minimis.
p. T. Hanzel - řekl, že město má zájem, aby lékaři zůstávali, nikoliv odcházeli. Měli bychom jim vytvářet co jak
nejlepší podmínky k jejich práci. Upozornil na možný problém, který se připravuje, a to prodej Polikliniky v
Karviné-Mizerově. Dodal, že dnes o tomto návrhu jedná rada kraje. Může se stát, že budova bude prodána nějaké
firmě za určitých podmínek, které musí tato společnost dodržet. Tímto chtěl poukázat na skutečnost, že v tomto
případě může nastat daleko větší problém, jak udržet tyto lékaře v Karviné. Měl za to, že rada kraje rozhodne
moudře, tedy tak, že zdravotní péče bude v poliklinice zachována a lékaři zde budou moci vykonávat práci ve
stávajících, případně i v oborech, kterých je ve městě nedostatek.
Ing. M. Hajdušík - nebyl si vědom, zda návrh, který předložila Mgr. Hudzietzová, byl po právní stránce správný. Na
druhou stranu neměl obavu, že by v tomto objektu měla vzniknout herna nebo něco podobného. Lékaři jsou vázáni
určitou smlouvou, řadu věcí a přístrojů mají dělaných tzv. na míru. Nehrozí, že by zde lékaři provozovali nějakou
jinou lékařskou praxi. Domníval se, že tímto návrhem můžeme vyslat signál, že jim nevěříme. Pokud však bude
Mgr. Hudzietzová na návrhu trvat, může být o něm hlasováno.
Mgr. I. Hudzietzová - nemyslela si, že by to byl signál, že jim nevěříme. Měla za to, že podpora ze strany města je
natolik vysoká, že by je spíš měla motivovat. Viděla to jako výraz důvěry.
Ing. H. Bogoczová, MPA - upřesnila tyto informace s tím, že oba lékaři provozují v objektu svou praxi víc jak 25 let
a již 20 let chtějí nemovitost odkoupit. Řádně platí nájem, mají spoustu svých klientů. Dnes je velký problém v
Karviné sehnat praktického lékaře. Již v roce 2015 Odbor majetkový připravoval převod této nemovitosti, po
schválení záměru prodeje nebytových prostor zastupitelstvem města. Byl vypracován znalecký posudek na cca
1.200.000,- Kč, kdy znalec ohodnotil nemovitost jako celek. Protože bylo následně rozhodnuto, že lékařům budou
prodány jednotky, byla nemovitost rozdělena, zohledněny dostavby, které si každý lékař postupně dodělal. Vše bylo
přeměřeno, zkolaudováno a připraveno k dalšímu postupu. Celá tato činnost trvala cca 2 roky. Byl udělán nový
znalecký posudek, neboť chtěli znát, jaká bude stanovena cena v čase a v místě obvyklém. Protože princip
ohodnocování jednotek byl jiný jiný, prodejní cena za nemovitost se zvýšila. Pokud zastupitelstvo města schválí
cenu, která byla předložena v návrhnu na usnesení, poskytne i podporu de minimis. Pokud budou do smlouvy dány
podmínky, které navrhla Mgr. Hudzietzová, došlo by k určitým komplikacím, neboť smlouvu musí uzavřít obě strany.
Druhá strana by mohla mít z toho negativní pocity, což jsou lékaři, kteří tam již dlouho provozují svou praxi a nejen
do nemovitosti, ale i do speciálních zařízení investovali nemalé finanční prostředky. V rámci jednání se vyjádřili, že
kdyby věděli, že cena za prodej nemovitosti takto vzroste, šli by do jiných prostor.
Mgr. I. Hudzietzová - sdělila, že není proti těmto lékařům, jen ji všeobecně trápí situace ve zdravotnictví ve městě.
V poslední době se v médiích hovoří, kolik lékařů ukončí svou činnost vzhledem k platnosti EET, která je od
01.01.2018 zatíží. Řada lékařů bude odcházet do starobních nebo i předčasných důchodů, budou rušit své praxe.
Protože uvedeni lékaři mají zájem provozovat svou činnost i nadále v tomto objektu, neviděla ve svém návrhu nic
špatného, tedy že ve smlouvě bude uvedena podmínka udržitelnosti 5 let s pokutou ve výši podpory de minimis.
Naopak chtěla záměr města týkající se převodu nemovitostí jmenovaným lékařům podpořit. Chtěla jen poukázat na
negativa, která by mohla případně nastat. Proto na svém protinávrhu trvala.
Ing. M. Hajdušík - dodal, že určitým způsobem si Mgr. Hudzietzová protiřečí. Na jedné straně hovoří, že z důvodu
zavedení EET budou končit lékaři svou praxi, odcházet do důchodů apod., ale na druhé straně chce těmto lékařům
zafixovat na 5 let jejich praxi. Nebylo mu jasné, co tím vlastně myslela. Zda tam tito lékaři musí provozovat svou
praxi 5 let nebo pouze v objektu musí zachovat zdravotnické zařízení.
Mgr. I. Hudzietzová - měla na mysli, aby byla v objektu po dobu 5 let zajištěna lékařská praxe s tím, že je jedno,
zda tam budou oni nebo jiní lékaři. Upřesnila, že EET se týká vydávání elektronických receptů. Dodala, že situace
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ve zdravotnictví v Karviné není jednoduchá, poukázala na dlouhé čekací lhůty, když se chce někdo u lékaře
objednat, jaká je dostupnost odborných lékařů apod.
Ing. M. Hajdušík - v tomto případě by bylo lepší, kdyby se tyto podmínky zmírnily.
Ing. O. Brdíčko - nepředložil žádný návrh, pouze dotaz na čl. 4, odst. 6 uvedené smlouvy s tím, že nedoporučoval
vkládat žádnou změnu. Nabyl dojmu, že smluvní pokuta by byla uplatněna pouze, kdyby něco řešili se spolunájemci,
kteří sídlí také v této budově. Záleží rovněž na tom, jaké má město smluvní vztahy s těmito nájemci, aby následně
nevznikly nějaké problémy. Nechal by proto v čl. 4, odst. 6 pouze klauzuli o pokutě ve výši 5 tis. Kč a nic víc by na
tom neměnil.
p. T. Hanzel - protože další dotazy ani připomínky k majetkové záležitosti nebyly podány, nechal hlasovat o
protinávrhu Mgr. Hudzietzové - vložit do smlouvy podmínku udržitelnosti 5 let s pokutou ve výši podpory de
minimis.

HLASOVÁNÍ : č. 55
9
PRO :
12
PROTI :
17
ZDRŽEL SE :
Návrh nebyl schválen.

usnesení č.

p. T. Hanzel - protože protinávrh Mgr. Hudzietzhové nebyl schválen, nechal hlasovat o původním návrhu
usnesení bodu programu č. 38.
HLASOVÁNÍ : č. 56
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

27
0
11

usnesení č. 743

39) Odstranění bytového domu č. p. 1310 - 1317, ul. Fučíkova, Karviná-Nové Město a bytového domu č. p.
1307 - 1309, ul. G. Morcinka, 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. 39 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 57
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

37
1
0

usnesení č. 744

40) Nové interpelace členů ZM
Na 23. zasedání ZM Karviné nebyly podány žádné nové interpelace členů ZM.

41) Různé - MMK
p. A. Barák - požádal, zda by mohl být při vstupu do Parku Boženy Němcové ze strany od Oázy odstraněn kamenný
sloup, cca 1,5 m vysoký, který tam zůstal po instalaci uzamykatelné zábrany proti vjezdu. Zůstal tam volně ložen,
několikrát ho již dával pryč i z cesty, protože tam překáží.
p. T. Hanzel – řekl, že se tímto námětem bude zabývat OM, který zajistí odvoz.

42) Různé - občané
p. Rostislav Doleček - občan města - poukázal na opakované rušení nočního klidu na ulici Čajkovského u
nočního klubu ALABAMA, neboť se tento problém táhne několik let. Dochází k rušení nočního klidu hlavně od 22:00
hod. do časných ranních hodin, a to nejen o víkendu, ale i přes týden. Řekl, že jednal také s ředitelem MP Karviná,
který splnil slib tím, že posílil hlídky v těchto místech. Jejich činnosti se však míjí účinkem. Před 14 dny došlo před
klubem ALABAMA k loupežnému přepadení jedním z hostů. Dodal také fotografie, na kterých byla zdokumentována
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daná situace před tímto klubem a v jeho okolí – umístění láhví na autech, převrácené popelnice, sedící hosté klubu
na autech apod. Přestože hlídka MP Karviná přijede, hluk pokračuje dále. Tento hluk prezentoval z mobilního
přístroje, který byl pořízen v pozdních nočních hodinách.
p. T. Hanzel – předpokládal, že se situace zhoršila po schválení protikuřáckého zákona.
p. R. Doleček – hluk tam byl i předtím, ale nebyl tak častý. Spíš nárazový, když hosté vycházeli ven, nikoliv však 7
hodin vkuse. Požádal, zda by ZM Karviné nemohlo vydat nějakou OZV, která by přikazovala, že pořádek si má
zjednat majitel či provozovatel klubu nebo zařízení. Pokud by tak neučinil, byl by mu omezen provoz. Dále by bylo
vhodné provést instalaci kamer, které by negativní činy zachytily nebo případně zabránily tomuto výtržnictví.
p. T. Hanzel – viděl v tom velký problém, a to nejen tohoto klubu, ale téměř všech restauračních zařízení, které se
nachází v obytných částech města. Problém je nutné řešit, hlavně v době nočního klidu. Souhlasil s instalací
kamerového systému a podle možností legislativy zpřísnit provoz tohoto zařízení. S protikuřáckým zákonem, který
schválila minulá sněmovna, nebyl ztotožněn, protože v radě případů dochází k narušování mezilidských vztahů a
vzájemného soužití ve městě. Z pozice poslance se přidá k poslaneckým iniciativám, které budou chtít tento zákon
upravit tak, aby tím nedocházelo k nadměrnému rušení nočního klidu. Jelikož má město omezené možnosti, bude
to velmi těžké. Město bude muset v této věci něco udělat, neboť v takových podmínkách se žít nedá.
p. R. Doleček – domníval se, že platí OZV, na základě které se nesmí v okruhu 30 m před restauračním zařízením
požívat alkoholické nápoje. Na základě tohoto nařízení by se dala upravit i daná problematika. Občané okolních
domů již zaslali na město nějaké stížnosti s tím, že se dohodli, že pokud se nic nezmění, přijde v měsíci březnu na
zasedání ZM znovu. Tentokrát již s podepsanou peticí s tím, že její kopie bude odeslána také na krajský úřad.
p. T. Hanzel – souhlasil s touto iniciativou lidí, protože ti, kteří rozhodovali o tomto nařízení, neměli tušení, jaké to
bude mít dopady na soužití lidí a mezilidské vztahy. Ze strany města musí být provedeno takové opatření, aby se
tato situace dostala alespoň pod kontrolu.

p. T. Hanzel - na závěr zasedání Zastupitelstva města Karviné popřál všem přítomným příjemné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti v Novém roce 2018.
Po ukončení zasedání ZM pozval zastupitele města, ředitele řízených organizací a vedoucí odborů MMK na
neformální setkání, které se konalo v zasedací místnosti děkana OPF-Slezské univerzity ve 2. patře.
Tímto bylo 23. zasedání Zastupitelstva města Karviné ukončeno.
Zastupitelům města podal informaci o konání mimořádného zasedání ZM Karviné, které se bude konat v
pondělí 8. ledna 2018 dopoledne a na dalším řádném zasedání ZM Karviné se zastupitelé města sejdou v
pondělí 29. ledna 2018 v 17:00 hodin.

z pov. Ing. Jan Wolf
...........................................
p. Tomáš Hanzel
primátor

Ověřovaté zápisu:
Vladimír Kolek, v. r.
............................................
p. Vladimír Kolek
Mgr. Aleš Hujík, v. r.
............................................
Mgr. Aleš Hujík
Zapsala: Jana Nekardová, v. r., zaměstnankyně Odboru organizačního, KP
Karviná dne 11.12.2017
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