STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Zápis
24. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 29.01.2018

Účast
Členové ZM
Vedoucí odborů MMK
Občané, hosté

Pozváno
41
9
23

Přítomno
36
9

Omluveno
5

Neomluveno
0

Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil primátor Ing. Jan Wolf. Uvítal všechny přítomné a sdělil, že v době
zahájení bylo přítomno 35 členů zastupitelstva města, tudíž bylo ZM usnášení schopno. Dále bylo přistoupeno k
procedurálním otázkám. Primátor sdělil, že z jednání zastupitelstva města se omluvili: Mgr. Radek Krnáč, pan
Jaroslav Hudeček, Ing. Vladimír Franta, pan Dušan Důška a Bc. Lenka Hudáková. Řekl, že hlasovat budeme
veřejně, prostřednictvím hlasovacího zařízení. Pro případ jeho poruchy byly určeny tyto sčitatelky: Bc. Petra
Klapsiová, Ivana Legerová, Romana Plecháčová a Tamara Hercigová. Hlavní sčitatelkou určil paní Jitku
Korzonkovou. Zpracováním zápisu z 24. zasedání Zastupitelstva města Karviné pověřil paní Janu Nekardovou. U ní
bylo rovněž možno nahlédnout do zápisu z 23. zasedání ZM Karviné konaného dne 05.12.2017 a z mimořádného
zasedání ZM Karviné konaného dne 08.01.2018 s tím, že oba byly ověřeny 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. 747 (pro 36, proti 0, zdrželo se 0).

Ing. J. Wolf - sdělil, že v programu 24. zasedání Zastupitelstva města Karviné došlo k těmto úpravám:
Po jednání schůze RM dne 22.01.2018 byl členům ZM předán na cloud Karviná materiál: z Odboru rozvoje –
doplnění programu č. 1 - „Návrh na udělení ocenění - Medaile MUDr. Waclawa Olszaka“.
Protože tento bod byl uveden v programu 24. zasedání ZM Karviné, nebylo třeba o jeho doplnění hlasovat.
Dále byl po jednání schůze RM dne 22.01.2018 členům ZM předán na cloud Karviná materiál z Odboru
ekonomického – doplnění programu č. 2 - „Poskytnutí zápůjčky na realizaci výměny kotle - 44. smlouva“.
Protože tento bod nebyl uveden v programu 24. zasedání ZM Karviné, nechal o jeho doplnění hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 2
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 747

Ing. J. Wolf - řekl, že po jednání mimořádné schůze RM před dnešním zasedáním ZM bude projednán materiál
z Odboru majetkového - doplnění programu č. 3 - „Žádost o převod Polikliniky v Karviné-Mizerově do vlastnictví
SMK“ a z Odboru rozvoje - doplnění programu č. 4 - „Realizace společné veřejné zakázky v rámci projektu Aktivní
senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná“.
Protože tyto body nebyly uvedeny v programu 24. zasedání ZM Karviné, nechal o jejich doplnění postupně hlasovat.
Nejdříve o doplnění programu č. 3 - „Žádost o převod Polikliniky v Karviné-Mizerově do vlastnictví SMK“.
HLASOVÁNÍ : č. 3
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 747

Ing. J. Wolf - následně nechal hlasovat o doplnění programu č. 4 - „Realizace společné veřejné zakázky v
rámci projektu Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná“.
HLASOVÁNÍ : č. 4
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :

36
0
0

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

usnesení č. 747
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Návrh byl schválen.

Ing. J. Wolf - zeptal se, zda jsou další návrhy na doplnění programu. Protože tomu tak nebylo, nechal navržený
program 24. zasedání ZM Karviné, včetně doplněných bodů, schválit.

HLASOVÁNÍ : č. 5
36
PRO :
0
PROTI :
0
ZDRŽEL SE :
Program 24. zasedání ZM Karviné byl schválen.

usnesení č. 747

Ing. J. Wolf - 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.
Ing. J. Wolf - oznámil střet zájmu k bodu programu č. 11 - „Uzavření smluv o poskytnutí účelové dotace z
rozpočtu statutárního města Karviné v roce 2018“.
Než bylo přistoupeno k projednávání programu, představil novou vedoucí Odboru komunálních služeb - Ing.
Janu Maierovou, která nastoupila do své funkce od 01.01.2018.

Nyní bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu.

1) Vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání ZM Karviné dne 05.12.2017
Ing. J. Wolf - zeptal se, zda jsou k vyřízení interpelací nějaké dotazy nebo připomínky.
Diskuze:
Ing. O. Brdíčko - vyjádžil se k odpovědím na interpelace, které přednesl na minulém ZMKarviné. Poděkoval za
jejich odpovědi s tím, že některé ještě upřesnil.
Ing. J. Wolf - protože se nikdo další do diskuze nepřihlásil, nechal o předloženém návrhu usnesení bodu
programu č. 1 hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 6
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 748

2) OZV o provedení speciální ochranné deratizace
Ing. J. Wolf - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační na základě podkladů předaných Odborem
majetkovým, který navrhl termín provedení speciální ochranné deratizace po zkušenostech z minulých let, a to v
době od 01.04. do 30.04. a od 01.09. do 30.09.2018. OZV nabude účinností od 01.03.2018. K předloženému návrhu
otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 2.
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HLASOVÁNÍ : č. 7
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 749

3) Zásady k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva
města Karviné
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Změna se týkala čl. 5 bodu 5.1 a 5.2, kde
dojde k upřesnění formulací v souladu se zákonem o obcích, čl. 14, bodu 14.9.1, kde v souvislosti s vydáním
vyhlášky č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad dojde k úpravě sazeb. K
předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - 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.

36
0
0

usnesení č. 750

4) Program prevence kriminality statutárního města Karviná na rok 2018
Ing. J. Wolf - sdělil, že předkladatelem materiálu byla Městská policie Karviná. Program prevence statutárního
města Karviná na rok 2018 byl navržen v souladu s Koncepcí prevence kriminality na období 2016 - 2020. Úsekem
prevence kriminality bylo zpracováno a následně předloženo Komisi bezpečnosti a prevence celkem 10 projektů
rozdělených do tří různých oblastí. Na projekty uvedené pod čísly 7 až 10 bude město Karviná žádat ministerstvo
vnitra o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 4.
HLASOVÁNÍ : č. 9
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 751

5) Poskytnutí zápůjčky na realizaci výměny kotle - 41. smlouva
Ing. J. Wolf - 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:
Ing. J. Wolf - 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.

35
0
1

usnesení č. 752

6) Poskytnutí zápůjčky na realizaci výměny kotle - 42. smlouva
Ing. J. Wolf - 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:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 6.
HLASOVÁNÍ : č. 11
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
1

usnesení č. 753

7) Poskytnutí zápůjčky na realizaci výměny kotle - 43. smlouva
Ing. J. Wolf - 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:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 7.
HLASOVÁNÍ : č. 12
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
1

usnesení č. 754

Doplnění programu č. 2 - Poskytnutí zápůjčky na realizaci výměny kotle - 44. smlouva
Ing. J. Wolf - 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:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu doplnění
programu č. 2.
HLASOVÁNÍ : č. 13
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 755

8) Nabídka Slezské univerzity v Opavě - převod bývalé PZŠ
Ing. J. Wolf - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor majetkový, a to na základě žádosti Slezské univerzity v
Opavě, OPF Karviná, která učinila statutárnímu městu Karviná nabídku na zpětný bezúplatný převod této
nemovitosti, která je pro OPF již nepotřebná. V případě, že statutární město Karviná odmítne bezúplatný převod,
chce Slezská univerzita v Opavě celý areál odprodat. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. A. Barák - řekl, že se jedná o materiál, který byl již jednou na ZM projednáván, a to s návrhem nabýt nemovitost
bývalé PZŠ a nyní je předložen návrh nenabít pozemky včetně budovy bývalé PZŠ do vlastnictví města Karviné. V
době, kdy byl předložen záměr nabýt, bylo v materiálu uvedeno, že z důvodu nepotřebnosti tohoto majetku pro OPF
Karviná byla Slezskou univerzitou v Opavě učiněna nabídka na zpětný bezúplatný převod nemovitosti na SMK. V
případě, že SMK odmítne nabídku, bude celý areál odprodán. V té době město Karviná s nabídkou souhlasilo. Dále
bylo uvedeno, že v případě převodu na SMK formou daru, je dle vyjádření Odboru ekonomického, SMK osvobozeno
od úhrady daně z nabytí nemovitostí. V druhé důvodové zprávě se uvádí, že OPF na základě zprávy auditorské
kanceláře RK-AUDIT, spol. s r.o., která potvrdila slezské univerzitě, že darování uvedených nemovitostí by mělo
významný negativní dopad na hospodářský výsledek, Slezská univerzita v Opavě svou nabídku na darování stáhla.
Na základě rozhodnutí Správní rady Slezské univerzity v Opavě budou uvedené nemovitosti nabídnuty k prodeji
formou veřejné dražby. Protože tomu nerozuměl, zajímalo ho, jakou částku by museli zaplatit z převodu nemovitosti
darem. Měl za to, že se jedná o 4 % z celkové částky. Protože se byl v budově bývalé PZŠ podívat, domníval se, že
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OPF Karviná ji užívala řadu let s tím, že se o objekt nestarala jako správný hospodář. Dnes je ve zchátralém stavu.
Pokud město budovu OPF Karviná darovalo, slušností bylo, aby se obdarovaný o ni staral. Neznal důvodu, proč v
době, kdy budovu již nepotřebují, ji nabízí zpět městu, nebo co je k tomuto převodu vede.
Ing. J. Wolf - vysvětlil, že OPF se nejedná o 4 %, které by museli uhradit formou daně. Jejich zásadním problémem
dnes je, že v době učinění nabídky, neměli k dispozici vyjádření auditora, že darování uvedených nemovitostí by
mělo negativní dopad na jejich hospodářský výsledek. Proto Slezská univerzita v Opavě svou nabídku stáhla. Měl
informaci, že OPF Karviná v průběhu užívání investovala do objektu částku cca 20 mil. Kč. Kdyby Chtěli nyní
budovu odprodat, museli by v rámci odpisů a dalších položek dodanit částku cca 3 mil. Kč. Toto by byla pro ně
nevýhodná transakce. Pokud by město trvalo na převodu nemovitosti, byl by tedy za tuto částku, kterou by pak oni
stejně museli odvést státu. Nebyl přesvědčen o tom, zda by bylo vhodné, aby město objekt za takovou částku
kupovalo. Poprvé, kdy OPF městu budovu nabízela, mělo pro objekt nějaké využití. V současné době již město
využití nemá s tím, že ani její stav není dobrý. Takových nevyužitých objektů má město ve svém vlastnictví dost.
p. A. Barák - dodal, že v důvodové zprávě měly být tyto informace uvedeny nebo zpráva měla být lépe zpracována.
Ing. J. Wolf - řekl, že pro lepší přehlednost by mohl Odbor ekonomický zpracovat odborný výklad. Dodal, že jednání
probíhala mezi auditory města a OPF Karviná, neboť se jedná o odbornou záležitost. Z provedené ekonomické
analýzy a odborného výkladu by mělo být patrné, zda by odkoupení bývalé PZŠ bylo pro město výhodné či
nevýhodné. I zaastupitelé se pak budou lépe v dané věci orientovat.
p. A. Barák - řekl, že může nastat také situace, kdy město bude pod určitým tlakem např. Juventusu, který nyní patří
pod kraj. U budovy bývalé PZŠ je i zahrada, což je to velkou výhodou. Objekt by mohl být rovněž vhodný např. pro
Domov důchodců nebo Dům s pečovatelskou službou.
Ing. J. Wolf - návrh na předělání objektu na byty pro seniory již byl v plánu z bývalé ZŠ Nejedlého, ale všechny
propočty ukázaly, že by bylo lepší budovu zbourat a postavit novou. Měl za to, že město má dost svých volných
objektů, které může nabídnout k užívání.
p. A. Barák – požádal ještě, aby do budoucna při sepisování kupních smluv (v souvislosti se zápůjčkou nebo
darem) byla vždy uvedena klauzule, že v případě nepotřebnosti bude automaticky nemovitost převedena zpět
původnímu majiteli, který si může případně nemovitost prodat sám. V současné době je tato smlouva s OPF zcela
nevyhovující.
p. V. Vantuchová - občanka města - navázala na vystoupení pana Baráka a požádala také o toto ekonomické
vyčíslení týkající se nemovitosti PZŠ s tím, že by bylo dobré to zveřejnit také na úřední desce. Uvedla to v
souvislosti s tím, že město se postupně zbavuje různých objektů a občané města pak nemají možnost v některých
objektech provozovat svou zájmovou činnost.
Ing. J. Wolf – neviděl problém toto zveřejnit.
p. V. Vantuchová – domnívala se, že objekt PZŠ by se prodávat neměl, mohl by sloužit jako zázemí právě pro
lékaře z Polikliniky v Karviná-Mizerově. Dále by byl vhodný pro oblast sociálních služeb nebo pro mateřskou školu,
neboť stávající jsou často přeplněné. Nejen mladí lidé utíkají z města právě proto, že zde nemají zázemí
občanského vyžití. Měla za to, že by se měl tento objekt koupit i za 5 mil. Kč, protože město prezentovalo, že letos
bude hospodařit s velkým přebytkem. Tak proč ho tedy neinvestovat nebo alespoň jeho část do dlouhodobého
výhledu pro občany města. Doporučila přehodnotit rozhodnutí města s tím, že by byl vytvořen dlouhodobý plán na
využití tohoto objektu. Nachází se na dobrém území, a pokud budou vybourány domy ve vyloučené lokalitě, vznikne
tam velká zelená plocha. Do budoucna se zde podle územního plánu plánuje rodinná zástavba, tak by bylo žádoucí,
aby k tomu patřilo také zázemí občanské vybavenosti. U PZŠ se jedná taky o pozemky, které tím město ztratí.
Domnívala se, že na demolice domů byly vyhlášené dotace, které město může využít. Do bývalé PZŠ by se
nemusela stěhovat pouze zdravotnická zařízení. Budova by mohla být pronajímána různým organizacím, což je pro
město daleko výhodnější, než kdyby byla prázdná.
Ing. J. Wolf - nemyslel si, že město objekty rozprodává, v poslední době koupilo ubytovnu Kosmos, tři domy na
Masarykově náměstí ve Fryštátě. Dále vlastní prázdnou budovu bývalého finančního úřadu, ZŠ Nejedlého, prázdné
pavilony za ZÚŠ a další. V loňském roce byl vybudován Spolkový dům v Karviné-Ráji. Na občanskou společnost
město myslí, je třeba však říct, co je město provozně schopno udržovat. Přebudování budovy PZŠ, která nesplňuje
normy pro zdravotnictví, není jednoduché. Není k tomu přizpůsobena tak, jako stávající poliklinika. Tato budova by
měla i dále fungovat pro zdravotní účely, je pouze otázkou, komu bude v budoucnu patřit. Přestože město hospodaří
s přebytkem, připravuje rekonstrukci krytého bazénu (rozpočet 250 mil. Kč), rekonstrukci budovy Kosmos na tzv.
seniorské bydlení (rozpočet 80 – 100 mil. Kč), dále rekonstrukci tří domů na Masarykově náměstí v
Karviné-Fryštátě. Takže na skupování objektů, které městu nepatří a následně je předělávat na něco, je v současné
době pro město nerentabilní. Dnes má své investiční plány již naplánované a teprve po jejich realizaci, může
uvažovat o dalších plánech. Mimo těchto velkých investic musí město zajišťovat každoroční běžnou údržbu např.
mostů, výstavbu chodníků, parkovišť, úpravu mezi panelovými bloky s tím, že na vše je třeba mít potřebné provozní
náklady, které jsou součástí rozpočtu města. Pokud bude mít p. Vantuchová zájem, není problém sdělit, kolik má
město objektů ve svém vlastnictví a kolik organizací (sociálních, kulturních, volnočasových) v těchto objektech
funguje za symbolické nájemné.
p. V. Vantuchová – dále se vyjádřila k rekonstrukci krytého bazénu s tím, že by občany zajímalo, co to bude
obnášet. Např. při plánované rekonstrukci ubytovny Kosmos bylo prezentováno, že se bude jednat o přestavbu na
rezidenční byty. Dodnes tam původní obyvatelé (i nepřizpůsobiví) bydlí, přestože měli mít prodloužené nájemní
smlouvy do konce roku 2017. Občany zajímá, proč tam ještě bydlí a kdy se tam už začne něco dělat. Doporučila
proto konkretizovat, jaká firma byla vybrána např. na rekonstrukci Kosmosu, kdy nastoupí a jaké činnosti a v jakém
čase je budou provádět. Toto vše by mělo být zveřejněno na úřední desce, odkud by občané tyto informace měli.
Protože je jinou cestou nezískají, musí se na to ptát tímto způsobem.
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Ing. J. Wolf – co se týká rekonstrukce krytého bazénu nebo Kosmosu, bylo prezentováno nejen v médiích, ale i na
zastupitelstvu města s tím, že na oba objekty jsou připravovány projektové dokumentace. Dosud nebyla vybrána
žádná firma. Až se tak stane, budou tyto informace zveřejněny na internetových stránkách města a všech servrech,
kde to má být umístěno tak, aby se každý mohl podívat, v jaké stavu tato investiční stavba je. Pokud bude paní
Vantuchovou zajímat konkrétní projektová dokumentace a bude to technicky možné, protože se jedná o
velkokapacitní soubor, může být na internetu zveřejněna. Na uvedených projektech se intenzivně pracuje a bude-li
projektová dokumentace hotová, budou o tom občané města informováni. Pro větší informovanost může být u
těchto investičních akcí zveřejněn ještě harmonogram prací. Pokud bude mít někdo z občanů zájem, může přijít do
těchto dokumentací nahlédnout. To, že je projektová dokumentace připravována 2-3 roky, je normální, nikdo nic
schválně neprodlužuje, někdy to vyžaduje např. výkup pozemků, což taky trvá určitou dobu včetně vyřízení různých
překážek nebo nesrovnalostí, které se stavbou souvisí.
p. A. Barák - zeptal se, zda je město pod nějakým tlakem, že by musel být na zastupitelstvu města tento materiál
schválen nebo o předloženém návrhu nějak rozhodnuto. Doporučoval ho z projednávání vyřadit s tím, že by byla
nejdříve provedena již požadovaná ekonomická analýza. Dodal, že stávající smlouva je však postavena tak, že se
jedná o jejich majetek, se kterým si mohou dělat, co chtějí.
Ing. J. Wolf - řekl, že není přesvědčen o tom, že by Slezská univerzita v Opavě měla zájem ještě o něčem
rozhodovat nebo v této věci s městem jednat. OPF Karviná v této věci již své stanovisko určitě nezmění. Protože
město nemá v této záležitosti předkupní právo, univerzita může postupovat podle svého rozhodnutí, když již uvažují
o prodeji budovy formou dražby.
Ing. O. Brdíčko - měl také informaci, že Slezská diakonie hledá náhradní prostory pro EUNIKU, neboť v prostorách,
kde nyní jsou, se rozvíjí střední škola, kterou Slezská diakonie provozuje. Jednou z možností viděl využít k tomu
právě budovu bývalé PZŠ. O této možnosti však jednání mezi Slezskou diakonií a městem dosud neproběhlo. Na
druhou stranu ho zarážela věc, že OPF Karviná jde o dobrou spolupráci s městem, ale aniž by vyčkala na
rozhodnutí zastupitelstva města, rozhodla se budovu prodat formou dražby.
Ing. J. Wolf - nezastával se OPF, protože jkaždý by se měl chovat jako správný hospodář. Čím déle se bude tato
věc protahovat, tím více se bude OPF dostávat do ztráty. Ze současných nájmů není schopna zaplatit dnešní
provozní nebo další náklady s tím spojené. Domníval se, že jednají na základě vyvíjeného tlaku ze strany Slezské
univerzity v Opavě.
Protože se do diskuze nikdo další nepřihlásil, nechal hlasovat o původním návrhu usnesení bodu programu č.
8.
HLASOVÁNÍ : č. 14
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.
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1
2

usnesení č. 756

9) Nabytí pozemku - TJ Baník, a.s.
Ing. J. Wolf - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor majetkový. Jednalo se o pozemek nacházející se okolo
Házenkářské haly v Karviné. Z části jsou na něm umístěny chodníky sloužící rovněž jako přístup do haly a část
pozemku slouží jako zeleň. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 9.
HLASOVÁNÍ : č. 15
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 757

Doplnění programu č. 3 - Žádost o převod Polikliniky v Karviné-Mizerově do vlastnictví SMK
Ing. J. Wolf - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor majetkový, který jej zpracoval na základě předložené
žádosti lékařů této polikliniky. Žádost byla přílohou č. 1 k usnesení. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Mgr. I. Hudzietzová - požádala o 5 minutovou přestávku na poradu politického klubu z důvodu předložení
materiálu po projednání v mimořádné radě města před zasedání ZM.
P Ř E S T Á V K A 17:45 - 17:50 hod.
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Ing. J. Wolf - uvedl, že materiál byl předložen po projednání v mimořádné radě města před zasedáním ZM z důvodu
žádosti lékařů Polikliniky v Karviné-Mizerově, kteří požádali o projednání jejich záležitosti v orgánech města.
MUDr. M. Gebauer - řekl, že jako člen opoziční strany byl přesvědčen, že by zastupitelé měli mít na zřeteli dobré
hospodaření města. Rozpočet města, který byl schválen na rok 2018, s těmito prostředky nepočítal. Nebyl si ani
jistý, že k zásadnímu rozhodnutí dojde v roce 2019. Nebo že by město mělo hospodařit s budovou zdravotnického
zařízení. Připomněl, že již pan primátor uvedl souhrn všech investičních akcí, které má město v plánu realizovat.
Budova polikliniky je ve špatném technickém stavu s tím, že lékaři volají po její rekonstrukci, aby mohli pracovat v
kulturních prostorách. Jednalo by se zhruba o částku 40 i více mil. Kč, neboť v posledních 10-12 letech nebylo do
této budovy investováno. Byly činěny pouze nějaké záchranné práce. Měl za to, že jedině prodejem tohoto objektu
nějakému subjektu, který se zabývá zdravotnictvím a bude do něj investovat, bude toto zařízení důstojným
prostředím pro lékaře. Tímto vyjádřením za klub Ano 2011 řekl, jak budou o předloženém návrhu hlasovat.
MUDr. Skálová - lékařka Polikliniky v Karviné-Mizerově - uvedla, že hovoří za všechny lékaře, kteří na této
poliklinice pracují. Sama tam působí 11 let s tím, že po celou dobu pracují v nejistotě, co s nimi vlastně bude.
Uvedla, že hovoří i za tisíce lidí, které jako pacienty mají lékaři ve své péči a poskytují jim zdravotní služby.
Poliklinika, která byla postavena v letech 1989 - 1993, je na velmi dobrém místě a je obestřena velkými pozemky,
které jsou součástí budovy. Jedná se cca o 20.000 m2 nezastavěné plochy. Dodala, že žádný jiný objekt, který
slouží zdravotnictví, takovou dobrou polohu v Karviné nemá. Stále se častěji setkávají s tím, že řada lékařů praxi ve
svých ambulancích na poliklinice končí, protože se jim nelíbí přístup orgánů, které je neustále vystavují určité
nejistotě. Jednak tím, že dostali smlouvy na dobu určitou. V lednu měli podepsat smlouvu, která by znamenala
odchod lékařů z polikliniky v případě jejího prodeje již v prosinci téhož roku. Následně žádná ambulance lékaře
nemůže vzniknout rychle. Jejich práce je jejich vizitkou a vytváří se několik let. Lékaři, kteří měli kam odejít, již tak
učinili s tím, že přešli do jiných vhodnějších objektů. Domnívala se, že pokud pro lékaře nebudou tyto podmínky
příznivější a budova přijatelným způsobem opravena, neboť v současné době nevypadá dobře, nebyla si jista tím,
jak to nakonec do budoucna dopadne. Již dnes se vylidňuje, což je škoda. Pokud by byla mladému lékaři nabídnuta
stabilní smlouvu s přijatelnými podmínkami, určitě jí bude rád akceptovat, nikoliv však bude-li na časově omezenou
dobu. Lékaři se na konci loňského roku dověděli, že je poliklinika opět v prodeji. Za dobu, kdy jako lékařka působí v
Karviné, je to již po třetí. Dříve se jednalo o zařízení Ústavu národního zdraví, následně byl objekt převeden z
okresu na kraj. Krajský úřad nabídl dne 24.10.2017 tuto polikliniku k prodeji, a to bez výběrového řízení. Vlastník,
který by tuto budovu získal, by měl dodržet jednu jedinou podmínku, a to provozovat zdravotnické služby v objektu
po dobu 5 let. Měla za to, že to není žádný výhled a pro lékaře žádná perspektiva. Sdělila, že velmi kvitují dobré
hospodářské výsledky města, které zaznamenali v médiích. Viděli v tom nějakou šanci, že by i tato poliklinika mohla
být součástí našeho města. Když se podařili zrekonstruovat jiné objekty ve městě, tak i tato budova by mohla být
hezká a sloužit všem občanům města Karviné.
MUDr. M. Gebauer - reagoval na slova MUDr. Skálové s tím, že ne všechny informace, které zde uvedla, byly
korektní a jedna informace byla zcela zavádějící. V podmínkách prodeje nebyla pouze jedna týkající se udržení
zdravotnických služeb po dobu 5 let. Bylo jich tam daleko více, včetně zavázaní se rekonstruovat celou budovu
polikliniky do 4 let od jejího nabytí. Měl za to, že je to velmi důležitá informace, která zde musela být uvedena.
Ing. O. Brdíčko - řekl, že je velmi důležité, že zazněla tato poslední věta, kdy případný kupec bude muset do 4 let
budovu polikliniky opravit. Měl za to, že zastupitelstvo mělo mít tuto informaci daleko dříve. Rovněž by bylo dobré,
aby byla do budoucna jasná vize této budovy s tím, aby mohla i nadále fungovat jako poliklinika. Což pětileté období
tak zcela nezajišťuje. Protože i lékaři chtějí mít do budoucna nějakou jistotu, dosud tomu tak nebylo, měli by mít k
dispozici všechny potřebné informace. Dodal, že ve městě je také řada lékařů, kteří museli své objekty, ve kterých
provozují praxi, sami financovat ze svých prostředků. Proto si nebyl jistý, co je vlastně správné a jak se v dané věci
správně rozhodnout. Aby v tom měl jasno, měly by ještě zaznít nějaké další doplňující informace, které by mu
pomohly v tom, jak se správně rozhodnout nebo jak hlasovat.
MUDr. Skálová - lékařka Polikliniky Karviná-Mizerov - dodala, že v první polovině z těch 10 let, co tam pracuje,
lekaři pouze slyšeli, že poliklinika je ztrátová a prodělečná. Po několika jednáních s ředitelem a ekonomickým
náměstkem NsP Karviná-Ráj a po jednání s krajským zdravotním radou se dověděli, že to nebyla pravda. Znamená
to, že poliklinika může na sebe vydělávat. Nebytových prostor je tam dost, chce to jenom chtít. Proč také opravovat
objekt za velké peníze, když existují určité finanční prostředky z EU, kterými lze část rekonstrukce hradit. Jenom je
třeba toho využít. Pokud má město Karviná cca 600 mil. Kč v rezervě nebo spousta mil. Kč byla investována na
rekonstrukce jiných zařízení např. sportovních, tak v porovnání s investicí do polikliniky by to byla v rámci rozpočtu
města jen málo zatěžující položka. Dodala, že začínající lékař to má velmi těžké, pokud nemá na účtu milióny. Již v
létě se město potýkalo s nedostatkem lékařů v NsP Karviná, např. na interním oddělení. Hodně lékařů dnes odchází
s tím, že průměrný věk stávajících je 56 let. Zeptala se, jak si chce město získat nebo udržet mladé lékaře nebo co
jim chce nabídnout, aby zde zůstali. Měla za to, že i nad tím je třeba se zamyslet.
Ing. M. Hajdušík - za klub KSČM uvedl, že se plně ztotožňují s návrhem na usnesení. Domnívají se, že každý
stupeň samosprávy by měl plnit svoji funkci. Nemysleli si, že by město Karviná mělo provozovat zdravotnické
zařízení. Stojí si za tím, že by to měla být úloha kraje, resp. státu. Za minulé vlády ČSSD a KSČM se na kraji
připravovala rekonstrukce této polikliniky s využítím dotací z určitého fondu. Se změnou vlády na kraji se tento
projekt pozastavil s tím, že se v jeho přípravách dále nepokračuje. Domníval se, že by bylo vhodné, aby tento objekt
zůstal ve vlastnictví MS kraje.
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo další nepřihlásil, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení
bodu doplnění programu č. 3.
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HLASOVÁNÍ : č. 16
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

28
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8

usnesení č. 758

10) Návrh na poskytnutí účelových dotací z Fondu primátora města Karviné v roce 2018
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje s tím, že odborná pracovní skupina Fondu
primátora města posoudila v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města zaslané žádosti o
dotace. Ke schválení doporučila dvě žádosti, jak bylo uvedeno v návrhu na usnesení a uzavřít s těmito příjemci
smlouvu o poskytnutí dotace. K předloženému materiálu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 10.
HLASOVÁNÍ : č. 17
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.
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usnesení č. 759

11) Uzavření smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Karviné v roce 2018
Ing. J. Wolf - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, který předložil návrh na uzavření smluv o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi statutárním městem Karviná a uvedenými příjemci tak,, jak bylo
uvedeno v důvodové zprávě tohoto materiálu, ke kterému otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. M. Siudová - občanka města - vznesla dotaz na pana primátora týkající se smlouvy č. 2 - dotace pro Městský
fotbalový klub Karviná, z.s. a smlouvy č. 4 - dotace pro Městský fotbalový klub Karviná, z.s. Požádala ho, aby se
vyjádřil, proč v těchto smlouvách, v části smluvní strana, nebylo uvedeno zastoupení, toto místo bylo pouze
vytečkováno. Na konci smlouvy pak byl za poskytovatele uveden k podpisu pan náměstek Wiewiórka místo pana
primátora s tím, že za příjemce nebyl také nikdo uveden. U ostatních smluv byli příjemci dotace uvedeni a za
poskytovatele podepsán pan primátor. Domnívala se, že když má zastupitelstvo odsouhlasit tyto smlouvy, mělo by
jméno příjemce nebo v úvodu zastoupení smluvní strany uvedeno i u těchto dvou smluv.
Ing. J. Wolf - sdělil, že pokud se jedná u Městského fotbalového klubu o spolek, podepisuje tyto smlouvy osobně,
pokud se jedná o akciovou společnost, podepisuje smlouvy člen představenstva, kterým není.
Ing. M. Šrámková - vysvětlila, že jejich odbor čeká na základě plné moci této organizace na dodání zplnomocnění
osoby k podpisu s tím, že ostatní náležitosti byly ve smlouvě uvedeny, tedy přesný název organizace a IČ. Po
doplnění těchto údajů pak bude smlouva uzavřena.
Ing. J. Wolf - dodal, že do zápisu je možné uvést, že pokud se nic nezmění a pokud bude dále předsedou daného
spolku, bude smlouvy podepisovat osobně. Za město, jako druhá strana, bude smlouvu podepisovat pan náměstek
Wiewiórka, aby nebyl podepsán na obou stranách.
p. M. Siudová - občanka města - nelíbilo se jí, že na fotbal jde z města dotace ve výši 13 mil. Kč a na všechny
ostatní dotace, jako např. Permoník, Májovák a jiné, jde 13 mil. 600 tis. Kč. Zeptala se, zda to není nepoměr v
rozdělení dotací na celou Karvinou.
Ing. J. Wolf - řekl, že na spolek Městského fotbalového klubu Karviná jde z této částky 4,5 mil. Kč. Z toho jsou
hrazeny provozní náklady stadionu Bažantnice a Kovona, kde mimo jiné v hale trénují také házenkáři a další
sportovci. Z této částky jde na fotbal pouze cca 1,5 mil. Kč. Dále uvedl, že Permoník nebo Májovák jsou v objektech,
kde mají zdarma nájemné, zajištěn otop a také úklid. Vše mají v tzv. skrytých nákladech. Fotbal je ve zcela jiné roli,
je soustředěn ve třech areálech. Trénuje zde 450 mladých kluků, kterým se denně někdo věnuje. Je to asi 60
zaměstnanců, kteří se starají nejen o mládež, ale i o tyto areály. Z uvedené částky jdou peníze na jejich mzdy, které
nejsou nijak velké, z nichž se pak ještě odvádí sociální a zdravotní pojištění a daň. Domníval se, že fotbal dělá
městu dobrou reklamu, fotbalová utkání jsou vysílána také v televizi.
p. M. Siudová - občanka města - ještě se vyjádřila k bývalé ZŠ Nejedlého, ze které měl být vybudován tzv. dům
pro seniory s tím, že ČSSD to mělo již před minulým volebním obdobím ve svém předvolebním programu. Pokud by
byl objekt opraven již v té době, nemuselo dojít k jeho devastaci a z nájmů by byly tyto peníze již dávno vráceny do
rozpočtu města.
Ing. J. Wolf - upřesnil, že ČSSD to měla ve volebním programu v letech 2006 - 2010. Na základě provedených
studií bylo zjištěno, že by se jednalo o velmi nákladnou rekonstrukci s tím, že by nesplňovala žádné parametry
sociálního bydlení. Protože by bylo lepší budovu zbourat, bylo od tohoto záměru upuštěno. Proto to již v dalším
volebním programu ČSSD neměla.
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Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo další nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu
č. 11.
HLASOVÁNÍ : č. 18
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

34
0
0

usnesení č. 760

12) Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové
výstavby
Ing. J. Wolf - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, který obdržel žádost o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby, která dle schválených
„Zásad“ splňovala stanovené podmínky. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 12.
HLASOVÁNÍ : č. 19
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 761

13) Poskytnutí dotace Nemocnici s poliklinikou Karvinká-Ráj, příspěvková organizace
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, který předložil návrh na poskytnutí dotace ve
výši Kč 187.960,-- pro rok 2018 na zajištění provozování ambulantního zdravotnického zařízení všeobecného
praktického lékaře v prostorách budovy „Víceúčelového střediska v Karviné-Loukách“ za podmínek stanovených ve
smlouvě o spolupráci ze dne 10.12.2010 uzavřené na dobu neurčitou. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 13.
HLASOVÁNÍ : č. 20
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 762

14) Informativní zpráva o připravovaných investičních akcích s dopadem na dopravu ve městě v roce 2018
Ing. J. Wolf - sdělil, že předkladatelem materiálu, který byl zpracován na základě skutečností sdělených jednotlivými
investory, respektive správci komunikací, byl Odbor rozvoje. O uvedení materiálu, který byl doplněn prezentací,
požádal náměstka primátora Ing. Lukáše Raszyka, kterému předal slovo.
Ing. L. Raszyk - představil jednotlivé připravované investiční akce s dopadem na dopravu ve městě Karviné v roce
2018. Začal tou, která se připravuje již dlouhou dobu, a to Obchvatem města Karviné, jehož realizace by měla začít
na konci roku 2018, resp. na začátku roku 2019. Letos by na tuto stavbu mělo proběhnout výběrové řízení. V
souvislosti s tím ředitelství ŘSD plánuje v letošním roce realizovat nejen rekonstrukci několika mostů na silnici I.
třídy, ale i opravy jejich povrchů, které zlepší stav komunikací na našem území. Vzhledem k délce a rozsahu
prováděných prací budou ostatní komunikace ve městě zatíženy zvýšenou stavební dopravou, či dopravním
omezením spojeným např. svedením dopravy do dvou jízdních pruhů nebo zavedením řízení dopravy kyvadlově na
semafor. Bude se jednat o opravu mostu přes řeku Olši před vjezdem na Dětmarovice, která by měla probíhat od
dubna do října 2018, kdy bude doprava zajištěna kyvadlově. Další krátkodobou akcí ředitelství ŘSD, cca 14 dní,
bude realizace komunikace v souvislosti s opravou povrchu kruhového objezdu v Karviná-Dolech. Akce byla z
důvodu špatných povětrnostních podmínek přesunuta z konce minulého roku. Dojde k zúžení vozovky a k zákazu
odbočení na Havířov s tím, že objízdná trasa bude kolem Deposu. Dále se bude jednat o rekonstrukci mostu, a to
při výjezdu z Karviné-Louky na Chotěbuz. Akce, která proběhne od dubna do října 2018, bude úzce souviset s
opravou železničního koridoru z Dětmarovic na Bohumín. ŘSD využije výluky na trati.. Provoz bude řízen kyvadlově.
Dále s opravou koridoru souvisí rekonstrukce přejezdu pod Dolem ČSM, a to od dubna do srpna 2018. Doprava by
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měla být převedena na silnice II/474 a I/59. Další investice, které rovněž souvisí s opravou železničního koridoru,
budou v režii města. Bude to oprava mostu na ul. Dětmarovická, přes který se dostaneme k Olšinám. Akce bude
probíhat od května do září 2018. V souvislosti s koridorem bude také opravováno vlakové nádraží v Karviné. Bude
probíhat ve dvou fázích, a to ze strany Starého Města a ze strany obchodního centra. Předpoklad realizace je
březen až listopad 2018. Na ulici Cihelní bude probíhat pokračující rekonstrukce, která byla rozdělena na dvě fáze s
tím, že částečně byla provedena již v loňském roce. Půjde o opravu povrchu komunikace u házenkářské haly ke
křižovatce, a to v březnu až dubnu 2018. Delší trasa pak bude pokračovat od školy až po křižovatku Sv.Čecha k
restauraci Dinos, a to od června do srpna 2018. Dále bude město realizovat více investičních akcí, které spolu
souvisí. Na ul. Poštovní bude opravována kanalizační přípojka a povrch komunikace od VZP po křižovatku k
magistrátu. V souvislosti s tím bude provedena i oprava povrchu komunikace k MP Karviná. Toto vše bude souviset
s velkou stavbou, která bude realizována po velmi dlouhých vyjednáváních na ministerstvu financí, které uvolnilo a
následně bude financovat opravu ul. Karola Sliwki a ul. Lázeňské (od Zimního stadionu Karviná až po Lázně
Darkov). Uzávěrky jsou dosud v jednání, občané budou včas informováni. Realizace by měla probíhat cca od
března do září 2018. Mezi další akce bude patřit oprava povrchu komunikace ul. Slovenská, která byla již započata
v minulém roce. Bude rozdělena na dvě části, a to dodělání části na ul. Rudé armády v březnu až dubnu 2018 a
následně oprava delší části od Permonu až po křižovatku s tím, že dosud probíhají jednání s investorem. O
přesných termínech budou občané také informováni. Další investiční akcí bude oprava povrchu komunikace na ul.
Prameny, včetně vybudování parkovacích míst, a to od ulice Kosmonautů až po křižovatku s ul. Dačického, a to od
května do srpna 2018. Poslední akcí by mělo být dokončení druhého úseku rekonstrukce komunikace na ul.
Ciolkovského v termínu od března do září 2018. Ke všem těmto akcím město připravuje kompletní informační
servis, který bude průběžně aktualizován a zveřejněn ve všech možných médiích, aby občané, případně návštěvníci
města, měli všechny dostupné informace. Tedy od kdy budou probíhat uzávěrky nebo jaké budou objízdné trasy. Na
druhou stranu bychom měli být rádi, že se komunikace budou rekonstruovat nebo další stavby opravovat.
Ing. J. Wolf - poděkoval za uvedení materiálu, ke kterému otevřel diskuzi. Dodal, že se budou muset všichni obrnit
trpělivostí s tím, že při realizaci těchto investičních akcí požádal o shovívavost.

Diskuze:
Ing. O. Brdíčko - poděkoval za prezentaci s tím, že poukázal na to, že by bylo dobré provést podobnou prezentaci i
u ostatních investičních akcí, které budou ve městě realizovány. Pokud by bylo možné, jednoduchou dokumentaci
umístit na internetových stránkách, aby se s těmito akcemi mohli seznámit občané města. Vznesl dotaz týkající se
realizace stavby železničního koridoru Český Těšín - Dětmarovice - Bohumín. Kdy bude v rámci této stavby probíhat
oprava mostu na komunikaci I/59 na ul. Ostravská.
Ing. L. Raszyk - řekl, že uvedený dotaz vznesl na jednání s ŘSD s tím, že bylo uvedeno, že i tento most by se měl
opravovat. Zde by došlo pouze ke zúžení vozovky do dvou jízdních pruhů. Vzhledem k tomu, že dosud nešlo k
dohodě na výlukách, oprava zatím není plánována na letošní rok, ale snad na rok 2019.
Mgr. I. Hudzietzová - vznesla dva dotazy. První se týkal poškozování přilehlých či přístupových chodníků při opravě
komunikací firmami, které rekonstrukce provádí. Chodníky jsou často zničeny technikou, kterou firmy používají.
Požádala, zda by mohl být u staveb, které se připravují, zajištěn stavební dozor ze strany města. Ten by při převzetí
stavby dohlédl na to, aby byla nejen daná komunikace, ale i jeho okolí, dáno do pořádku. Dále uvedla, že pokud
jsou realizovány nějaké stavby nebo např. řezání či kácení stromů v blízkosti sídliště nebo míst, kde je větší pohyb
lidí, ti si práce těchto firem všímají. Vidí, kdy ráno nastupují, jak dlouhé mají prodlevy nebo přestávky, kdy odpoledne
odcházejí nebo jak v daný den pracují. Měla za to, že by frma měla pracovat pouze na jedné akci a ne mít rozdělené
2 - 3 další akce současně. Tento požadavek by měl být uveden v zadávacích podmínkách dané smlouvy.
Ing. J. Wolf - odpověděl na první dotaz Mgr. Hudzietzové s tím, že každá stavba má stavební dozor. Problémy na
přístupových chodnících vznikají spíš u soukromých staveb. Ne vždy je ideální situace i na stavbách města, kdy
může dojít k nějakým problémům, které pak následně stavební dozor řeší. Práci také kontrolují pracovníci Odboru
majetkového. Dbají i na okolní prostranství, které musí dát firmy do původního stavu. K druhému dotazu sdělil, že
firmy postupují dle zákona o zadávání veřejných zakázek, který je přesně daný. Stanovený termín dokončení akce
musí dodržet. Město je nemůže donutit k tomu, aby byli na stavbě dle našich požadavků. Pokud daný termín
nestihnou, je postupováno dle sankcí uvedených ve smlouvě, za což jsou pak penalizováni. Ale pokud jsou v
průběhu dne na stavbě jen pár hodin, to nemůže město nijak ovlivnit. Dalším problémem ve stavebnictví je dnes
nedostatek těchto firem s tím, že i cena jejich prací jde postupně nahoru. Vše může město řešit pouze v rámci
pravomocí stavebního dozoru tak, aby byla stavba co jak nejrychleji a nejlépe provedena.
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo další nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu
č. 14.

HLASOVÁNÍ : č. 21
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0
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15) Demolice domu č. p. 1307 - 1317 v Karviné-Novém Městě
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, který po schválení návrhu předloží žádost o
dotaci do vyhlášené výzvy na demolici uvedeného domu s tím, že k žádosti musí být doloženo schválené usnesení a
zápis ze zastupitelstva města. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 15.
HLASOVÁNÍ : č. 22
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
1

usnesení č. 764

Doplnění programu č. 4 - Realizace společné veřejné zakázky v rámci projektu Aktivní senioři jako
prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná
Ing. J. Wolf - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Jednalo se o realizaci společné veřejné zakázky
v rámci uvedeného projektu, kde hlavním partnerem a realizátorem veřejné zakázky bude město Prievidza. Veřejná
soutěž bude probíhat dle platné legislativy na Slovensku. S vítězem výběrového řízení uzavře smlouvu město
Prievidza i statutární město Karviná na realizaci své části projektu. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu doplnění
programu č. 4.
HLASOVÁNÍ : č. 23
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 765

Doplnění programu č. 1 - Návrh na udělení ocenění - Medaile MUDr. Waclawa Olszaka
Ing. J. Wolf - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, který předložil návrh na udělení ocenění PhDr.
Halině Molinové, ředitelce příspěvkové organizace Regionální knihovna Karviná, za její dlouholetou veřejně
prospěšnou kulturní činnost, za rozvoj v oblasti vzdělání, propagaci knihovnictví a rozvoj kultury ve městě. K
předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu doplnění
programu č. 1.
HLASOVÁNÍ : č. 24
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 766

Následně proběhl akt - „Předání ocenění PhDr. Halině Molinové - ředitelce Regionální knihovny Karviná“.
Ing. J. Wolf - touto cestou vyjádřil své poděkování za dlouholetou práci paní ředitelky pro naše město, naše
občany-čtenáře. Její osobnost vtiskla karvinské knihovně nezaměnitelnou a jedinečnou tvář, která díky tomu získala
uznání nejen na domácí půdě České republiky, ale i v zahraniční. Svědomitou a vysoce profesionální prací v
knihovnictví spojenou s vizí široké nabídky v oblasti kinematografie pro náročného diváka, vzdělávacích kurzů aj.,
vytvořila v našem městě zcela ojedinělý a výjimečný stánek vzdělání a kultury. Do dalších let jí ze srdce popřál
mnoho zdraví.
PhDr. H. Molinová - ředitelka RKK - po předání ocenění poděkovala všem přítomným za dobrou a dlouholetou
spolupráci, ale i pomoc. Tímto měl celý tým RKK dobré podmínky ke své práci a RKK se stala velmi vážnou a
oceňovanou institucí. Byla ráda, že se jim vše povedlo a získali řadu ocenění. Tím nejcennějším bylo získání titulu
Evropská veřejná knihovna. Tímto titulem se může knihovna chlubit od roku 2000 s tím, že je dosud nikdo
nepřekonal. Svému nástupci popřála, aby držel tento trend a také aby se knihovna posunula o kousek dále, neboť i
statistiky hovoří o tom, že lidé stále více čtou. Na závěr uvedla, že by si přála, aby knihovna byla stále perlou města.
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16) Nové interpelace členů ZM
MUDr. M. Gebauer - v souvislosti s dodávkou nového ekonomického systému pro ZŠ v Karviné vznesl několik
dotazů:
- Kdy a jak bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku ekonomického systému pro karvinské základní školy.
- Jaké byly důvody zakládající potřebu výměny současného provozovaného systému.
- S kým a kdy byly konzultovány podmínky výběrového řízení.
- Proč nebyl osloven nebo obeslán dodavatel současného systému, který tyto služby poskytuje školám již více jak
20 let.
- Zda byla někdy vyslovena nebo vyjádřena nějaká nespokojenost s poskytovanými službami.
- Pokud ano, tak kým a v jakém rozsahu.
- Jaký bude rozdíl v nákladech na provozování nového ekonomického systému v porovnání s tím stávajícím.
Dle jeho informací jsou ekonomky základních škol tímto rozhodnutím zaskočeny, údajně s nimi nikdo nic
nekonzultoval a o výměně tohoto systému se dověděly v prosinci 2017. Bude to pro ně znamenat určitou překážku s
tím, že se budou muset po 20 letech učit něčemu novému. Mohou nastat i nějaké peripetie při přechodu a převodu
dat ze starého systému na nový.
Ing. J. Wolf – sdělil, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.
p. A. Barák - v rámci organizačních záležitostí týkajících se materiálů RM uvedl, že v programu rady města tyto
body uvedeny jsou, ale v usnesení pak tyto body již nejsou. Doporučil, aby tam tajné materiály byly označeny např.
jako neveřejné a nebyly vynechávány, aby se v tom dokázal orientovat. Pokud bude mít zájem, následně by do nich
po jejich schválení v radě města nahlédl na oddělení KP.
Ing. J. Wolf – sdělil, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.
Ing. O. Brdíčko - vznesl dotaz, zda ČSAD, a.s. do budoucna plánuje elektronizace – nabíjení karet ODIS, které by
měly od března-dubna 2018 již fungovat. Dodal, že je celkem nedůstojné dlouho stát ve frontě na nádraží, kde se
tyto karty dobíjejí. Určitě je možné karty dobíjet i elektronicky, jak je tomu např. v Ostravě na terminálech. Zda se
tedy chystá něco podobného také v Karviné.
Ing. J. Wolf – sdělil, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.

17) Různé MMK
Ing. O. Brdíčko - vznesl dotaz, zda je plánována výměna veřejného osvětlení (koulí) v Karviné-Novém Městě.
Ing. J. Wolf – řekl, že na dotaz bude odpovězeno písemně.
Ing. O. Brdíčko - dále se dotázal, zda je plánována oprava lávky pro pěší a cyklisty ve Starém Městě ve směru na
Sovinec v místech, kde byla umístěna lávka původní a spadla při povodních.
Ing. J. Wolf – řekl, že o výstavbě lávky dosud město neuvažovalo.
Ing. J. Wolf - dodal, že v úvodu zasedání zapomněl představit ještě nového tiskového mluvčího SMK, kterým je od
ledna 2018 Bc. Lukáš Hudeček.

18) Různé občané
p. T. Puchala - občan města - jako předseda místní skupiny PZKO v Karviné-Ráji a také jménem klubu seniorů
poděkoval panu náměstkovi Wiewiórkovi za daný slib a splněné úkoly, které souvisely s úpravou Památníku 1. a 2.
světové války. Dále také za to, že bude dokončena úprava Památníku padlým v Karviné-Dolech.
p. Rudolf Rucki – občan města – přednesl dva náměty k řešení:
1) Přemístění chodníků a zhotovení nových parkovacích míst mezi domy č.p. 626 – 628, 639 – 642 v
Karviné-Ráji na tř. Kosmonautů s tím, že k této problematice již vystupoval na 15. a 20. zasedání ZM Karviné.
Dodal, že písemné žádosti předkládají občané od roku 2013. Po 20. zasedání ZM Karviné konaném dne 13.06.2017
jim bylo dne 10.07.2017 zasláno písemné, dle něho ale nepravdivé sdělení. Alespoň se dověděl, že bude
připravován projekt, který měl být dořešen ve II. polovině roku 2017. Proto by rád věděl, zda už je hotová projektová
dokumentace a zpracované podklady pro umožnění realizace tohoto projektu. Dosud jím bylo jen oznamováno, že
nejsou v pořadí, že na realizaci nejsou finanční prostředky a to i přesto, že město vykazuje stomilionové zisky.
Občané těchto domů berou jako provokaci opravu chodníku naproti jejich domu na ulici Kosmonautů. Poukázal i na
způsob prováděné rekonstrukce. Nejdříve byl seškrábán asfaltový povrch, pak bylo zjištěno, že pod ním je betonová
plocha, kterou bylo nutno odstranit, přestože byla rovná. Na toto místo pak byl navezen štěrk a pak na to položena
dlažba. Měl za to, že je to ukázka nehospodárného řešení. Na jejich domech stále přibývají další škody, které
způsobují vandalové. Domníval se, že do konce volebního období získají ze strany SMK kladné stanovisko a
konečně bude jejich žádost kladně vyřízena a to i přesto, že jako družstvo již 8 let každoročně odvádějí daně a
pojištění z těchto nemovitostí. Protože projektová dokumentace již byla zpracována, měl za to, že podle ní by měl
být chodník vystavěn.
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Ing. J. Wolf – řekl, že o problematice s daným chodníkem město ví, je třeba pouze rozhodnout, jak bude daná
situaci vyřešena. Po prostudování projektové dokumentace bude písemně sděleno, kdy bude tento chodník zařazen
do plánu investičních akcí města. Protože je v současné době rozpracováno cca 200 různých položek, nebyl
schopen na ZM odpovědět, kdy bude tato akce naplánována.
Co se týká nehospodárnosti rekonstrukce chodníku, sdělil, že by k tomu mělo podat vysvětlení vedení TS Karviná,
a.s., protože sám, jako laik, to nedokáže odborně posoudit. Vše by mělo být děláno na základě projektu
schváleného projektantem. Měl za to, že normy a pravidla by se měly dodržovat. Pokud se ukáže, že tomu tak
opravdu bylo, bude nutné se nad tím zamyslet.
2) Vystoupil ke kácení stromů v blízkosti jejich domu, což řešil již v minulosti na zastupitelstvu města s tím, že
některé už vykáceny byly. V srpnu 2017 však paní Gatnerová požádala o vykácení již dříve požadované a
nevykácené borovice. Bylo jí sděleno, že o to musí požádat představenstvo bytového družstva. To tedy provedli dne
12.09.2017 a přidali k tomu ještě žádost o vykácení jedné borovice a jedné břízy. Na to mu bylo Ing. Bartoňkem
sděleno, že žádost musí podat v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., § 15 - správní řád, dále dle zákona č.
114/1992 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb., týkající se ochrany dřevin a povolování jejich kácení.
Protože však strom není na pozemku družstva, nechápal, proč by o to měli žádat právě oni. Ale i přesto všechno
udělal podle toho, co tyto zákony a vyhláška vyžadují. Dne 18.09.2017 zaslal na MMK znovu tuto žádost o vykácení
těchto stromů (přestože to podle uvedených zákonů a vyhlášky měli provést zodpovědní zástupci SMK). Dne
05.10.2017 mu přišla odpověď z oddělení komunálních služeb, že takto by ta žádost asi měla vypadat. Na to dne
17.10.2017 dostal dopis od Ing. Bartoňka z Odboru stavebního a životního prostředí, kde byli vyzvání k odstranění
nedostatků a vad v podané žádosti (chybělo zakreslení do mapy). Zakresleno to tam však bylo. Proto si kladl
otázku, jak spolu komunikují tyto odbory na SMK. Od kdy je alergenní přerostlá bříza vhodná pro zlepšení životního
prostředí v panelové zástavbě a jakým způsobem jsou posuzovány stromy určené ke kácení. Dne 23.01.2018
telefonicky komunikoval s Odborem komunálních služeb, kde se dověděl, že tento den dostali odpověď z Odboru
stavebního a životního prostředí se souhlasným stanoviskem k vykácení jedné borovice, což bude učiněno za 15
dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Na základě toho vznesl dotaz, jak bude s tímto rozhodnutím naloženo
a jak při tom budou jednotlivé odbory spolupracovat. Byl by rád, kdyby občané města dostali také informaci, kde
mají vlastně žádosti o kácení stromů podávat.
Ing. J. Wolf – řekl, že se tímto námětem bude město zabývat. Doporučil svolat schůzku za účasti Odboru
komunálních služeb a Odboru stavebního a životního prostředí, kde by si společně s panem Ruckim vše, co se týká
zeleně, vysvětlili a dořešili ústně a nebyly již v této věci odesílány dopisy z různých odborů SMK.

Tímto bylo 24. zasedání Zastupitelstva města Karviné ukončeno. Na dalším zasedání ZM Karviné se zastupitelé
města sejdou v pondělí 19. března 2018 v 17:00 hodin.

Jan Wolf, v. r.
...........................................
Ing. Jan Wolf
primátor

Ověřovaté zápisu:
Vladimír Kolek, v. r.
............................................
p. Vladimír Kolek
Aleš Hujík, v. r.
............................................
Mgr. Aleš Hujík
Zapsala: Jana Nekardová, v. r., zaměstnankyně Oddělení KP
Karviná dne 06.02.2018
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