STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Zápis
4. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 18.03.2019

Účast
Členové ZM
Vedoucí odborů MMK
zaměstnanci MMK,
ředitelé org. MMK
Občané, hosté

Pozváno
41
8
3
5
44 + 4

Přítomno
35
8
3
5

Omluveno
4

Neomluveno
1

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. Ze zasedání ZM Karviné se
omluvil MUDr. Martin Gebauer, Bc. Žaneta Gebauerová, Mgr. Petr Juras a pan Radek Orszulik, neomluven pan
Jaroslav Hudeček. Dále bylo přistoupeno k procedurálním otázkám. Řekl, že hlasovat budeme veřejně,
prostřednictvím hlasovacího zařízení. Pro případ jeho poruchy byly určeny tyto sčitatelky: Ivana Legerová, Bc. Petra
Klapsiová, Jitka Korzonková, Romana Plecháčová a Tamara Hercigová. Hlavní sčitatelkou určil Ing. Blanku Rychlou.
Zpracováním zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva města Karviné pověřil paní Janu Nekardovou. U ní bylo rovněž
možno nahlédnout do zápisu z 3. zasedání ZM Karviné konaného dne 28.03.2019, který byl ověřen bez připomínek.
Jako pracovní předsednictvo byla schválena rada města. Ověřovateli zápisu byli schváleni: pan Petr Letocha a Ing.
Radek Podstawka. Připomněl, že občané se mohou vyjádřit ke konkrétním projednávaným bodům, a to dříve, než
zastupitelstvo přistoupí k hlasování.
Tímto byly ukončeny procedurální otázky, viz hlasování č. 1, usnesení ZM č. 52 (pro 36, proti 0, zdrželo se 0).

Ing. J. Wolf - řekl, že v programu 4. zasedání Zastupitelstva města Karviné došlo k těmto úpravám:
Po jednání mimořádné schůze RM před zasedáním ZM byl členům ZM předán na cloud Karviná materiál, a to z
Odboru organizačního: doplnění programu č. 1 – „Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 10/2018“.
Protože tento bod byl uveden v programu 4. zasedání ZM Karviné, nebylo třeba o jeho doplnění hlasovat.
Dále byl po jednání mimořádné schůze RM před zasedáním ZM členům ZM předán na cloud Karviná materiál
Odboru školství a rozvoje: doplnění programu č. 2 – Záměr realizovat projekt „Dědictví, které spojuje přes hranici“.
Protože tento bod nebyl uveden v programu 4. zasedání ZM Karviné, nechal o jeho doplnění hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 2
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 52

Ing. J. Wolf - sdělil, že bylo navrženo stažení bodu programu č. 7 – „Obecně závazná vyhláška o regulaci
provozní doby některých provozoven“. Důvodem bylo zaslání dopisu panem Dofkou, majitelem provozovny “Dlouhé
vidle“, adresovaný členům ZM, ve kterém požádal o opětovné sjednání schůzky, která by dopomohla k objasnění
stávající situace a následně pak k větší spokojenosti jak místních nájemníků, tak i lokálních podnikatelů v těch
částech města, kde jsou dané provozovny umístěny. O tomto návrhu nechal hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 3
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 52

Ing. J. Wolf - zeptal se, zda jsou k takto navrženému programu nějaké dotazy, připomínky.
p. P. Letocha - požádal o předřazení bodu programu č. 2 před bod programu č. 1. Návrh odůvodnil návazností
těchto dvou bodů s tím, že bod č. 2 by měl být projednán jako první.
Ing. J. Wolf - vysvětlil, že program byl sestaven takto proto, že oba materiály jsou pouze informativní, jsou tzv. živé,
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se kterými se bude pracovat v rámci Programu rozvoje města Karviné „Karviná všemi deseti“. I přesto nechal o
návrhu pana Letochy hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 4
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh nebyl schválen.

8
17
11

usnesení č.

Ing. J. Wolf - protože další návrhy na doplnění programu již nebyly podány, nechal původně navržený program
schválit.
HLASOVÁNÍ : č. 5
33
PRO :
3
PROTI :
0
ZDRŽEL SE :
Program 4. zasedání ZM Karviné byl schválen.

usnesení č. 52

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.
Střet zájmů nikdo neoznámil.
Nyní bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu.

1) Program rozvoje města Karviné "Karviná všemi deseti"
Ing. J. Wolf - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor školství a rozvoje s tím, že zpracovatelem je společnost
Bee Partner a.s., jejíž zástupci - Ing. Sventek, MBA, Ing. Banot, MBA, Petr Franek, DiS byli přizvání na jednání ZM,
aby uvedený projekt prezentovali. Integrovaný plán charakterizuje dlouhodobou vizi města a definuje strategické
cíle, které vyplývají ze zpracovaných analytických podkladů a studie scénáře vývoje města. Obsahoval seznam
stěžejních oblastí rozvoje města a návrh konkrétních projektů. O uvedení materiálu, včetně prezentace, požádal
zástupce společnosti Bee Partner a.s, kterému předal slovo.
Ing. Sventek, MBA - řekl, že by chtěl touto prezentací ukázat, jak se Karviná vyvíjela, vyvíjí a může se dále vyvíjet.
Představil integrovaný plán „Karviná všemi deseti“, který popisuje dlouhodobou vizi a definuje strategické cíle
vyplývající ze zpracovaných analytických podkladů. Každý projekt je zasazen do územního, časového a finančního
rámce. U projektů je popsán způsob jejich provázání s vybranými projekty s cílem dosáhnout maximální efektivity při
jejich realizaci. Umožňuje projednávání projektů na centrální, regionální a místní úrovni již ve fázi, kdy nejsou ještě
finalizovány, ale z jejich popisu jsou zřejmé dopady, které by měla jejich realizace na kvalitu života obyvatel ve
městě, V rámci Akčního plánu hospodářské restrukturalizace je mimo jiné plánovaná podpora revitalizace území
silně zasažené těžební a průmyslovou činností. Regiony napříč Evropskou unií čelí v současnosti vlivem změn v
energetice a politice ochrany životního prostředí zásadním sociálním a ekonomickým výzvám, spojených s
budoucností, která bude představována postupným útlumem těžby uhlí a jeho využíváním pro výrobu elektrické
energie a tepla. V roce 2018 byl zveřejněn tzv. Víceletý finanční rámec, v němž bude vyčleněna alokace na novou
kohezní politiku Evropské unie. Přinese nové možnosti investiční podpory v letech 2021–2027. Dalším z
potenciálních zdrojů financování je nový evropský Program na podporu reforem. Integrovaný plán naplňuje všechny
atributy územní strategie, aby mohl být využit pro správné zacílení finanční podpory jednak v rámci stávajících
finančních nástrojů, ale také pro investiční podporu v letech 2021-2027. Vizí Karviné je „Pohodové město, které si
žije vlastním životem“. Cílem je zpomalit odliv mladých lidí z města, snížit podíl nezaměstnanosti a nabídnout na
trhu dostatečný počet pracovních míst v různých odvětvích. Dále je třeba podpořit podnikavost obyvatel. Město se
musí připravit na blížící se útlum těžby a vytvářet podmínky umožňující přechod na nový hospodářský model, který
nebude záviset na jediném odvětví. Důležitým úkolem je rychlé a bezpečné napojení města na jeho nejbližší okolí,
včetně nedalekého Polska. Dokončení vnitřního okruhu pomůže odlehčit centru města a zvýší komfort obyvatel v
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blízkosti současné objízdné trasy. Rovněž je důležité zajistit kvalitní infrastrukturu škol, jejíž vzdělávací nabídka
musí být pestřejší a aktuálnější. Opomíjet se nesmí ani volnočasová infrastruktura. Je třeba rozšířit možnosti
sportovního a kulturního vyžití obyvatel města. V souladu s vizí města Karviné, strategickými cíli integrovaného
plánu a výsledků analytické části s doporučeními expertů bylo společně s klíčovými partnery vybráno několik
projektů. Jedním z klíčových faktorů úspěchu naplnění vize Integrovaného plánu rozvoje pro řízení změny v Karviné
je zajištění potřebného financování. Přestože se jedná o ucelený program naplňující definici územní rozvojové
strategie, tak v současné době není možné využít mechanismu Integrovaného plánu rozvoje města. Hlavním
směrem zajištění financování navrženého plánu rozvoje je vyjednání mechanismu Integrované teritoriální investice,
která by měla být územním nástrojem také v novém plánovacím období na léta 2021-27. Celková finanční alokace
pro region Moravskoslezsko by mohla přesáhnout částku 100 mld. Kč na léta 2021-2027, které by mohly směřovat z
víceletého rozpočtu EU do regionu, což by znamenalo, že Moravskoslezský kraj by měl k dispozici stejnou nebo
vyšší částku, než tomu bylo ve stávajícím plánovacím období 2014-20. Evropská komise zároveň nabízí uhelným
regionům procházejícím transformací pomocnou ruku při konzultacích a identifikování aktuálně dostupných zdrojů
financování. V únoru 2019 proběhla plánovaná mise zástupců Evropské komise do Moravskoslezského kraje, kde
byly představeny potřeby a plány regionu včetně potřeb a plánů statutárního města Karviná. Některé z projektů
navržených v rámci Integrovaného plánu rozvoje pro řízení změny v Karviné jsou v souladu a naplňují Strategii
hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje (RE:START). V rámci
RE:STARTu budou průběžně hledány a identifikovány možnosti financování a vyjednávána podpora zejména ze
státního rozpočtu.
V rámci prezentace představil 3 možné scénáře vývoje města Karviné s problémy, se kterými se město potýká
kromě útlumu hornictví a odlivu obyvatel: Znečištěné ovzduší, sociodemografická struktura a špatná image města.
Toto lze překonat investicemi do moderního bydlení, demolicemi neatraktivního bytového fondu, investicemi do
dopravní infrastruktury, škol a volnočasových zařízení, zajištěním plynulého útlumu těžby a hledáním nových
alternativ. Využitím finančních prostředků z fondů EU a státních či krajských dotací, přípravou sociálního bydlení,
integrací vyloučených obyvatel. Představil strategické cíle pro řízení změny: Zajistit dostatek kvalitních pracovních
příležitostí ve městě a blízkém okolí. Zlepšit podmínky pro život obyvatel města. Zlepšit stav infrastruktury a
prostředí pro život. Nastartovat pozitivní změny včetně změny image města. Získat pozornost, podporu a finanční
pomoc státu a EU pro nastartování změny ve městě - 10 mld. Kč externích zdrojů v příštích 10 letech. Mezi klíčové
projekty v ekonomické oblasti patří – Technologický a řemeslný inkubátor (TŘI), Dopravní napojení Karviné a studie
energetické politiky. V sociální oblasti to je digitální vzdělávací laboratoř, nová fakulta univerzity v Karviné, bezpečná
Karviná, nové bydlení. Mezi projekty jiných nositelů, které ovlivní město lze zařadit: Residomo - revitalizace bytů,
energetické úspory, Veolia - Ekologizace Teplárny Karviná, ŘSD - Silniční obchvat Karviné – řešení průjezdu
Karvinou, Povodí Odry, OKD/Prisko - rekultivace a resocializace, SŽDC - rekonstrukce vlakového nádraží a Asental
– spolupráce zóna Barbora, Karvinské moře. Důležitá spolupráce je také s Moravskoslezským krajem, Svazem obcí
okresu Karviná, zmocněncem vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, Ministerstvy: MMR, MPO,
MPSV, MŽP a Evropskou komisí. Cílem marketingové komunikace je získat si lidi pro změnu Karviné, dát jim novou
víru v pozitivní změnu. Okolnosti nahrávají tomu, aby město získalo větší podporu z úrovně kraje, ČR a EU, že
Integrovaný plán „Karviná všemi deseti“ je pouze začátek celého procesu směřujícímu k pozitivní změně ve městě.
Bude to dlouhá a náročná cesta, která se neobejde bez spoluhráčů z veřejné i privátní sféry. Úspěch realizace
integrovaného plánu závisí na tom, jak aktivně město přistoupí k jeho realizaci, jaké tomu bude věnovat úsilí a
zdroje. Na závěr svého vystoupení uvedl, že samotný plán je pouze začátkem, všechny projetky se musí do detailu
rozpracovat, získat na ně zdroje a následně je pak realizovat. Poděkoval všem, kteří se podíleli na zpracování
tohoto plánu a také za to, že se i oni mohli na tvorbě plánu podílet.
Ing. J. Wolf - poděkoval za uvedení materiálu s tím, že potvrdil, že se jedná o tzv. živý materiál, který bude
rozpracován do mnoha odvětví a oborů. Může se stát, že ne vše bude možné realizovat nebo naopak může přibýt
něco nového, co bude pro město přínosné. Vedle toho samozřejmě běží řada jiných programů, které Česká
republika nebo MS kraj dnes nabízí. Přestože zastupitelé města byli s tímto materiálem již podrobně seznámeni, k
uvedené prezentaci otevřel diskuzi.

Diskuze:
p. P. Letocha - zajímalo ho, jestli bylo při tvorbě strategie tohoto plánu alespoň uvažováno o podpoře lázeňství.
Domníval se, že město Karviná je s lázněmi spjaté. Pokud město zvažovalo podporu lázeňství, proč není v
Programu „Karviná všemi deseti“ alespoň zmíněna. Neměl na mysli jen „Termalpark“,, ale celkovou podporu
lázeňství.
Ing. Sventek, MBA - uvedený integrovaný plán obsahuje 15 konkrétních projektových záměrů s tím, že dokument
je otevřený k dalšímu vývoji. V rámci tvorby plánu hovořili s řadou aktérů, mimo jiné také s generální ředitelkou
Lázní Darkov s tím, že byly představeny také projekty - „Termalpark“, obnova kolonády, případně rekonstrukce ul.
Žižkova. Klíčem rozpracovaného dokumentu byla shoda mezi klíčovými aktéry s tím, že se dosud nejedná o
uzavřenou věc. Evropská komise dosud nezveřejnila finální podobu tzv. evropských nařízení. Pracovali proto s
návrhem těch nařízení, která obsahují témata financovatelná v dalším období. V červnu 2019 by měla být schválena
finální verze nařízení s tím, že následně bude provedeno doladění integrovaného programu, případně jeho rozšíření
o témata, která bude EU ochotna do budoucna podpořit. Aktuálně v této sedmiletce bohužel nejsou cestovní ruch,
ani lázeňství, podporovanými tématy. Tudíž není možné v dnešní době z evropských zdrojů financovat stavbu
krytého bazénu ani termálního parku. Bylo to možné v letech 2007 až 2013.
Mgr. Z. Klusová - uvedla, že mezi projekty, které jsou plánovány, je zahrnuta i modernizace TKV, což je v podstatě
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podstatě výstavba spalovacího zařízení na komunální odpad. Pokud měla informace, tak Evropa již tato zařízení z
dotací podporovat nebude.
Ing. Sventek, MBA - v programu není tento projekt uveden, pouze informace, že se jedná o aktivitu soukromého
vlastníka, který chce realizovat rekonstrukci tohoto kotle. Bylo jim sděleno, že kotle nad 20 MGV nejsou
financovatelné z dotací EU.
Ing. J. Krupka - občan města - vznesl podnět týkající se dopravy ve městě. Připomněl, že je to cca 11 let, kdy bylo
založeno sdružení pro Severovýchodní spojku, která měla propojovat jednak výpadovku směrem na současnou D 1,
tenkrát rychlostní komunikaci R 47 a R 58 s tím, že byla představa, že záměr bude realizován v roce 2015. Přišla
však ekonomická krize. V současné době je v rozpočtu státního fondu dopravní infrastruktury a v sekci MS kraje
stavba obchvatu Karviné na 3. místě včetně finančního zabezpečení pro následující 3 roky. Protože v rámci diskuze
předloženého materiálu bylo řešeno, že některé projekty se budou ještě dále rozvíjet, uvedl, že některé věci už je
nutné řešit dnes, kterým je právě výstavba obchvatu města Karviné. Požádal, aby se bez jakéhokoliv zdržení
urychleně pracovalo na tom, aby se skutečně obchvat z těchto naplánovaných peněz v daném čase realizoval. Aby
se stavba zbytečně nezpozdila zbytečnými jednáními, protože se dnes nacházíme v situaci, kdy to je možné. Časem
by se mohlo stát, že v rámci škrtů ve státním rozpočtu bychom se mohli dostat do situace, jaká byla před několika
lety, což by nebylo dobré.
Ing. J. Wolf - dostal informaci, že se již připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby. Dodal, že stavba obchvatu
je jedna z priorit města Karviné.
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze přihlásila Ing. P. Filipi, generální ředitelka Lázní Darkov, která není občankou
města Karviné, nechal o udělení slova Ing. P. Filipi hlasovat.

HLASOVÁNÍ : č. 6
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

36
0
0

usnesení č. 53

Ing. P. Filipi - generální ředitelka Lázní Darkov - uvedla, že do jejich záměru by nesměřovali pouze dotace z EU,
protože by nárok na ně, jako lázeňství, nesplňovali, ale podle jednání na kraji, je to možné na základě turistických
cílů, které jsou vybrané pro rok 2021 - 2027. V lednu 2019 dostali Lázně Darkov tento plán k nahlédnutí s tím, že
oslovili Ing. Raszyka a pana primátora, zda by bylo možné, aby se lázeňství do turistických cílů dostalo. Uvedla, že v
uvedeném programu je jedním z turistických cílů Karvinské moře a náměstí v Karviné. Měla za to, že do Karviné
přijede velké množství lázeňských hostů, což se dá zjistit nejen podle počtu ubytovaných, ale také z jejich statistik.
Ročně se u nich vystřídalo cca 15.000 - 18.000 klientů za poslední 3 roky, kteří sebou přivedli další turisty, což je cca
45 - 60.000 návštěvníků. To byl také jeden z důvodů, proč se chtěli do uvedeného programu dostat. Dnes měla
informace z kraje takové, že pokud budou Lázně Darkov zahrnuty do Programu „Karviná všemi deseti“, kraj je jim
schopen pomoci k dotačním titulům, které se týkají kraje. Pokud do programu zahrnuty nebudou, na žádné dotace
nebudou mít nárok. Proto vyvinuli veškerá možná jednání napříč vedením města a také zastupitelstvem, aby se do
Programu „Karviná všemi deseti“ dostali. Když je tento Program tzv. živý, neviděla důvod, proč by tam i tento cíl v
rámci turistického ruchu, nemohl být zahrnutý.
Ing. J. Wolf - měl dojem, že si asi nerozumí. Zdálo se mu, že je veden nějaký vnitřní boj. Vedení města přišla
tisková zpráva politického klubu Piráti a Starostové, že městem je podporováno pouze Residomo, což je taky
soukromá společnost a s Lázněni Darkov město nekomunikuje. Na vysvětlení sdělil, že nikdo z města nic neblokuje
ani nechce nikomu dělat něco naschvál. Konstatoval, že první schůzka se uskutečnila 21.03.2018, kdy paní
ředitelka přišla informovat vedení města o svých záměrech, o dvou projektech, které chtějí realizovat v rámci
programu RE:START, týkající se propojení Starých lázní Darkov. Dále hovořili o podpoře kulturních programů
pořádaných lázněmi s tím, že město každoročně přispívá na tyto akce částkou 500 tis. Kč. Jednou z věcí, které paní
ředitelka řekla, bylo, že uvažují o tom, že by chtěli postavit nějaký termální park. Na základě těchto informaci jí sdělil,
že město Karviná již 5 let připravuje rekonstrukci krytého plaveckého bazénu s tím, že by bylo dobré, kdyby si
domluvila schůzku s ředitelem společnosti STaRS, který se tímto projektem zabývá. Tato schůzka následně
proběhla, ale pak se dlouho nic nedělo. Následovaly volby s tím, že 14 dní před nimi byla v tisku a na sociálních
sítích zveřejněna zpráva o tom, jak město připravuje předraženou rekonstrukci krytého bazénu a další nevkusné
informace. Po volbách byl klid s tím, že se pak paní ředitelka setkala dne 22.10.2018 s Ing. Raszykem a Ing.
Mikulou. Následně v 11/2018 paní ředitelka představila nějaké náčrtky termálního parku. Vyšla také tisková zpráva v
Karvinském deníku, že se bude ve městě stavět velký „Termalpark“ za 650 mil. Kč, na který přispěje také město
Karviná a MS kraj. Mezi tím obdržel od vládního zmocněnce Ciencialy mail, kde zastupitelka za Českou pirátskou
stranu dne 14.11.2018 podala do programu RE:START návrh na zařazení tohoto termálního parku na financování.
Dodal, že jednání s městem o těchto záměrech probíhala vždy jen všeobecně. Cílem bylo vytvořit komplexní
propojenou turistickou oblast na územní města Karviné zasaženou hornickou činností. V současné době již město
několik let jedná se společností Asental ohledně budoucího využíti poklesového jezera Darkovského moře, které je
již dnes v letních měsících hojně navštěvované nejen obyvateli Karviné a okolí, ale také turisty ze sousedního
Polska. Na tuto přírodní nádrž bezprostředně navazuje lokalita Starých lázní Darkov, kde se nalézá Společenský
dům Darkov a několik částečně zchátralých budov využívaných pro péči o lázeňské hosty. Zde by bylo možno
vybudovat designový Thermalpark, který by umožnil celoroční vyžití také v zimních měsících. Takových parků v okolí
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mnoho není, komplex by měl tedy výraznou konkurenční výhodu právě ve využití unikátní jodobromové solanky.
Projekt momentálně není dopracován, jde o vizi rozvoje cestovního ruchu v oblasti, kterou je nutno rozpracovat, do
akčního plánu ovšem výborně zapadá. V Karviné se momentálně plánuje nákladná rekonstrukce krytého bazénu,
kde by měl být přistaven aquapark s limitovanou nabídkou služeb (bez tobogánů). Náklady se odhadují na 300 mil.
Kč, mají být hrazeny čistě z rozpočtu města. Dle konzultace s p. Sedlářem z ateliéru SECCO a jinými odborníky by
bylo vhodnější stávající sportovní bazén pouze opravit a za použití dotačních titulů vystavět jinde plnohodnotný
turistický cíl, který by měl pozitivní ekonomický dopad na město a přispěl k jeho transformaci. Dále citoval komentář
zmocněnce, který vnímal návrh záměru Lázní Darkov jako typ , který by mohl být v budoucnu řešen s respektem k
obsahu vznikajícího Programu na resocializaci rekultivovaných území. Dále uvedl, že stále čekal, že Lázně Darkov
přijdou s projektem, ze kterého již budou zřejmé nějaká čísla a termíny. K další schůzce došlo dne 17.01.2019, kde
mu paní ředitelka předala dopis týkající spolupráce při obnově regionu Karvinska, ve kterém nejdříve poděkovala za
dosavadní spolupráci v nejrůznějších oblastech, které si vážila a věřila v další spolupráci s městem, která přispěje
ke zlepšení prostředí v regionu Karvinska. Mimo jiné společně diskutovali také o vzájemné spolupráci při projektu
termálního parku přidruženého k Lázním Darkov v místě, kde se nachází Rehabilitační sanatorium v
Karviné-Hranicích.. V dopise paní ředitelka dále uváděla, že při osobních setkáních se jim ze strany města dostalo
mnohých doporučení, a to i k jednání s osobami, které by mohly projekt termálního parku posunout kupředu v
kontextu dalších plánů a projektů města Karviné. Hovořilai i o osobním jednání ze dne 21.3.2018 s jednatelem
společnosti STaRS, s.r.o., Mgr. Dyszkiewiczem, coby subjektem, který nosným způsobem participuje na projektu
rekonstrukce veřejného plaveckého bazénu. Dále se v dopisu hovořilo o schůzce s náměstkem primátora Ing.
Raszykem. Uvedeným dopisem požádala o intenzivnější spolupráci založené na vzájemné komunikaci. Protože o
zařazení jejich projektu nemohl nikdo z vedení města rozhodnout, aniž by do něj nahlédli, požádal paní generální
ředitelku, aby přišla svůj projekt na zastupitelstvo města představit. Paní ředitelka se omluvila s tím, že je na
pracovní služební cestě v zahraničí. Byla proto pozvána, aby svůj projekt prezentovala na zasedání ZM dne
18.03.2019. Předpokládal, že nyní budou členové ZM se záměrem „Termalparku“ seznámeni. Následně bude návrh
projednán v pracovních skupinách, aby se mohlo rozhodnout, co by se dalo s daným projektem dělat nebo do
kterého programu by ho bylo možné zařadit. Pokud má paní ředitelka něco na kraji předjednáno, požádal ji, aby to
sdělila. Nelíbilo se mu, že někteří její spojenci z řad ZM na sociálních sítích vyvolávají zbytečné emoce a zveřejňují
informace, že město s Lázněmi Darkov nespolupracuje.
Ing. P. Filipi - generální ředitelka Lázní Darkov - sdělila, že někdy v 9-10/2018 byli osloveni společně s vládním
zmocněncem p. Ciencialou pro Ostravskou oblast s dotazem, jaké mají připravené projekty v Karviné a zda je
město oslovilo, aby se do připravovaného programu také zapojili. Sama požádala o jednání dne 22.10.2018, aby vše
projednala a následně pak mohla projekty, které byly do programu RE:START připraveny, zařadit. Na základě toho
pan ředitel Topolčan podal na konci října žádost za Lázně Darkov do RE:STARTU. Téhož dne se sešla s
náměstkem primátora Ing. Raszykem, kterému sdělila, že do programu RE:START budou podávat projekt na
rekonstrukci ul. Žižkova, rekonstrukci objektu Žižkova, projekt na obnovu lázeňské kolonády a restrukturalizaci
lázeňského parku ve Starých Lázních Darkov. Do uvedeného programu záměr vybudování termálního parku nedali,
protože v té době měli pouze základní studii a nebylo vyřešeno financování projektu. Projekt představili p.
Ciencialovi, který následně sdělil, že by jako turistický cíl mohl být zařazen do dotačního programu v letech 2020-21.
Na uvedený projekt si proto začali shánět financování. Dále se vyjádřila k vizualizaci rekonstrukce plaveckého
bazénu, který byl původně projektován pouze pro sportovní vyžití bez atrakcí. Tento projekt se během měsíce října
změnil s tím, že se dověděli, že už to nebude čistě plavecký bazén. Na základě toho přišla na město s tím, že oba
tyto projekty by si mohly konkurovat. Bylo jí sděleno, že tomu tak nebude, že nemají stejnou cenovou skupinu. Sešla
se také s Mgr. Dyszkiewiczem, se kterým společně prošli oba tyto projekty s tím, že nechtěla nic kopírovat, aby se
nedostali do nějakého problému. Svou neúčast na zasedání ZM již dříve zdůvodnila služební zahraniční cestou, a to
účastí na veletrhu ve Spojených arabských emirátech. Proto je toto první zasedání ZM, kterého se mohla zúčastnit.
Ing. J. Wolf - k vystoupení paní ředitelky dodal, že plavecký bazén byl už cca tři roky představován jako plavecký s
wellnessem. Byl dopracován na základě požadavku některých zastupitelů o 2 -3 sauny. Aby mohlo vedení města
něco projednat nebo zařadit, mělo by mít od Lázní Darkov k dispozici nějaké podklady. Ani zastupitelstvo nemůže
rozhodnout o něčem, když k tomu nemá žádné informace.
Ing. P. Filipi - generální ředitelka Lázní Darkov - když se dověděli, že budou vyhlášeny tyto dotační programy, se
stejným požadavkem, jako město, oslovila i vládního zmocněnce pana Ciencialu a MS kraj. Dodala, že na kraji mají
o daném projektu přesné informace, kde by měla dne 27.03.2018 proběhnout další schůzka. Ale pokud není určeno
přesné financování, tak jdou do rizika dvou variant. Museli se proto rozhodnout, kterou cestou se vydají. Bude to tou
menší variantou, čímž nebude projekt tak rozsáhlý. Dodala, že jí šlo především o to, aby do Programu „Karviná
všemi deseti“ byla zakomponována podpora lázeňství. Tedy, že město Karviná chce podporovat lázeňství v rámci
turistického ruchu jako jednu z atraktivit, na čemž neviděla nic špatného.
Ing. J. Wolf - požádal paní ředitelku, aby to, co nyní na zastupitelstvu uvedla, předložila vedení města také
písemně. Měl za to, že město nedělá lázním žádné naschvály. V poslední době byla provedena rekonstrukce ulice
Čs. armády, nyní bude probíhat oprava ul. Žižkova. Každoročně město poskytuje lázním dotace z rozpočtu města. V
loňském roce byla započata a nyní pokračuje oprava ul. Lázeňská v Darkově. Na dnešním zasedání ZM bude
schváleno přejmenování ulice ČSA v Karviné-Doly na ulici Ostravská, aby nedocházelo k záměně těchto dvou ulic a
lázeňští hosté už nebloudili. Město se bude určitě zabývat záměrem „Termalpark“, jen k tomu musí mít patřičné
podklady. Nemá zájem, aby lázeňství v Karviné skončilo. Naopak bude dobré, když budou opraveny i Staré Lázně
Darkov, kde bude znovu oživen turistický ruch.
Ing. Sventek, MBA - řekl, že při tvorbě seznamu projektů bylo rozhodující, jestli je primárně veřejný nebo soukromý.
U termálního parku, jak je dnes projekt připravován, je nutné striktně rozlišit, co je a co není podporovatelné z
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veřejných zdrojů, neboť existuje institut tzv. veřejné podpory. Pokud už subjekt dostane dotaci, a je jedno, jestli z
kraje nebo od státu, musí se vždy vejít do podmínek veřejné podpory.. Pokud lázně postaví termální park, město jim
pomůže např. vybudovat parkoviště, pomůže s opravou přístupových komunikací apod. V dnešní době však
zařazení tohoto záměru do programu RE:START není možné, není k tomu určen dotační titul. Jedná se o program
vyhlášený vládou, který pomáhá nasměrovat peníze z jednotlivých ministerstev nebo z EU do našich třech
vytipovaných krajů, a to v rámci vyhlášených operačních programů. Dnes žádný vyhlášený operační program
nepodporuje cestovní ruch s výjimkou nějakých drobných věci v rámci Česko-Polské spolupráce. Do budoucna to
bude možné tehdy, pokud se tématika cestovního ruchu (např. přírodní bohatství, dědictví - termální voda), dostane
do podporovaných témat. Proto mnoho soukromých subjektů bude muset investovat své peníze do svých programů,
rozvojových projektů.
Mgr. Z. Klusová - objasnila, jak se dostala na schůzku s vládním zmocněncem p. Ciencialou týkající se programu
RE:START, protože jí nebyl jasný princip financování z tohoto programu. Setkala se s ním jako zástupkyně České
pirátské strany. Přišlo jí zajímavé, aby místo města, které má investovat do rekonstrukce krytkého plaveckého
bazénu 300 mil. Kč z rozpočtu města, byl tento projekt realizován ve spolupráci s Lázněmi Darkov rámci jejich
připravovaného záměru „Termalpark“, a to u tzv. Karvinského moře. Dodala, že v této době o tom nejednala s paní
ředitelkou. Vládním zmocněncem jí bylo sděleno, že Lázně Darkov něco takového plánují s tím, že cílem programu
RE:START je v této fázi posbírat veškeré podněty a návrhy, které by se daly do programu nějakým způsobem
zahrnout.. Proto návrh sepsala a zaslala mu ho mailem. Za politickou stranu Piráti a Starostové uvedla, že
nepožadují žádnou konkrétní finanční podporu pro Lázně Darkov, ale pouze o jejich zařazení mezi priority města.
Byla by ráda, kdyby došlo ke shodě na tom, že lázně jsou pro nás v Karviné důležité s tím, že na uvedených
projektech se bude i dále pracovat.
Ing. J. Wolf - vrátil se k dokumentu, který chtěli Piráti a Starostové otisknout, ve kterém vyzývají, aby byl v Karviné
vybudován lázeňský “Termalpark“. Řekl, že nikdo z města nikdy proti lázním nebojoval, naopak město lázně vždy
podporovalo. Mrzelo ho, že zbytečně dochází k různým nedorozuměním, která se pak mnohdy těžko vysvětlují.
p. P. Letocha - sdělil, že nikdo od nich účelově nelobuje za někoho, tedy ani za to, aby byl v Karviné vybudován
termální park. Když vstupoval do politiky, tak hlavně přemýšlel o tom, co by se dalo v Karviné změnit k lepšímu.
Před volbami probíhala jednání o rekonstrukci krytého plaveckého bazénu, na sociální síti facebook zveřejnili
příspěvek, ve kterém bylo uvedeno, že cena 300 mil. Kč se jim zdála vysoká s tím, že by byli rádi, kdyby k tomu
proběhla nějaká veřejná diskuze. Tedy i do budoucna, pokud se budou nějaké takové projekty připravovat. Hledali
alternativy, aby cena nebyla tak vysoká, např. rekonstruovat krytý bazén v původním stavu a plnohodnotný aquapark
vybudovat na jiném místě v Karviné. V rámci volební kampaně se z příspěvku na TV Polar od MUDr. Gebauera
dověděli o záměru Lázní Darkov. Proto si s vedením Lázní Darkov domluvili schůzku, kde jim paní ředitelka
představila projekt „Termalpark“. Řekl, že původně navržená varianta termálního parku by z Karviné udělala třetí
město v republice, které by mělo tak velký aquapark. V návrzích bylo počítáno s tím, že polovina aquaparku by byla
s otevírací střechou. Jednalo by se o turistické místo, které by přilákalo celou řadu lidí. Osobně by byl velmi rád,
kdyby toto zařízení v Karviné vzniklo. Minulý týden iniciovali společné jednání zastupitelů, kde se snažili přemluvit
paní ředitelku Ing. Filipi, aby u varianty velkého aquaparku lázně zůstali. Z uvedeného jednání však nebyla natolik
přesvědčená, že by to pro ni byla zajímavá varianta s tím, že se rozhodla pro variantu menší. Dodal, že nelobují za
Lázně Darkov, ale za aquapark pro město Karviná, aby zde bylo zase něco plnohodnotného. Chtějí pouze tento
záměr zařadit do Programu „Karviná všemi deseii“, neboť jak již bylo řečeno, jedná se o tzv. živý dokument, se
kterým se bude ještě pracovat.
Ing. L. Raszyk - řekl, že nikdy nezaznělo, že město nechce termální park, vše je ale o investicích. Nedovedl si
představit, že bude dnes schválen záměr pro soukromý subjekt, který by měl být financován z více zdrojů včetně
veřejných prostředků. Ze současně schválených dotaci EU to není vůbec možné, vše se dozvíme, jak již zaznělo, v
červnu 2019. Nebyl však přesvědčen o tom, že to bude možné, protože takové projekty EU moc financovat nechce.
V rámci Programu „Karviná všemi deseti“ jsou uvedeny veřejné akce, které financuje město nebo se jedná o
městské pozemky nebo městské záměry, které jsou nějakým způsobem rozpracovány. Pokud bude možné uvedený
projekt do programu zařadit, bude tak učiněno. Nikdo ani neřekl, že by v Karviné aquapark nechtěl, vše je o
financování. Město však nemá k projektu žádné konkrétní informace, se kterými by mohlo dále pracovat. Připravuje
se zpracování nového Strategického plánu rozvoje města Karviné, kde samozřejmě lázeňství patří. Lázeňství v
Karviné vždy bylo, je a bude s tím, že ho město bude i nadále podporovat.
p. P. Letocha - dodal, že minulý týden proběhla schůzka, kde paní ředitelka Ing. Filipi jasně řekla, že v tuto chvíli
nechce po městu Karviná žádné peníze, pouze podporu, aby s tímto projektem mohla dále pracovat a předložit ho
na kraji .
Ing. J. Wolf - požádal paní ředitelku, aby svůj požadavek předložila písemně tak, aby se s ním dalo dále pracovat.
Zatím spolu o tom hovořili pouze ústně. Vrátil se ještě k rekonstrukci plaveckého krytého bazénu. Bylo uváděno, že
je projekt předražený. Byla vytvořena pracovní komise, ve které mohou mít své zastoupení zástupci politických
klubů s tím, že komise pracuje pod vedením Mgr. Dyszkiewicze. Předpokládal, že z této komise vzejde nějaký závěr,
tedy v jakém rozsahu bude rekonstrukce provedena. Projekt krytého bazénu byl Mgr. Dyskiewiczem připravován cca
5 let Pokud bude za 2-3 roky vybudován Lázněmi Darkov termální park s tím, že by měla být provedena jen
rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, dojde ke zbytečnému vynaložení finančních prostředků za projektovou
dokumentaci, neboť bude muset být znovu přepracována. Může nastat také riziko, že budeme mít zrekonstruovaný
pouze plavecký bazén a paní ředitelka lázní uvedený záměr nezrealizuje. Zeptal se, jak tedy mají rozhodnout
zastupitele, když dnes neví, jak to vlastně bude. Neví, zda již mají vydané územní rozhodnutí nebo stavební
povolení, neviděli samotnou studii a pod.
p. P. Letocha - dodal, že právě proto se o tom dnes hovoří, je přítomna paní ředitelka Lázní Darkov, aby se nějakým
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způsobem rozhodlo. Pokud by byla provedena pouze základní rekonstrukce plaveckého bazénu, čímž by mohlo
město cca 100 mil. Kč ušetřit a investovat je do jiných lokalit, které by si to zasloužili. Jmenoval např. areál
Karvinského moře. Měl za to, že město by mělo Lázním Darkov, jako soukromému subjektu, spíš poděkovat, že
chtějí takovou investici ve městě realizovat. Jako Karviňák tento projekt rovněž podporuje. Spíš ho mrzelo. že tato
aktivita nepřišla ze strany vedení města. Domníval se, že komunikace mezi vedením města a vedením Lázní
Darkov pokulhává. Přál si, aby podpora lázeňství a záměr „Termalparku“ byly zařazeny do Programu „Karviná všemi
deseti“, přestože má pouze informativní charakter.
Ing. J. Wolf - na závěr svého vystoupení řekl, že z dopisu ze dne 17.01.2018 není jasné, jak bude jejich projekt
vypadat. Až bude projekt paní ředitelkou představen, bude se jím vedení města zabývat. Nevěděl, jaká je garance,
že paní ředitelka bude projekt vůbec realizovat. Vedle toho je nutné bavit se také o projektu, který připravil Mgr.
Dyszkiewicz, týkající se rekonstrukce krytého plaveckého bazénu. Zařazení projektu do nějaké tzv. škatulky, je
jedna věc. Jenom město k tomu potřebuje písemný podklad.
Ing. P. Filipi - generální ředitelka Lázní Darkov - poukázala také na ne moc dobrou komunikaci s městem
Karviná. Uvedla, že cca před 2-3 měsíci za ni přišli zástupci pol. klubu Piráti a Starostové, zda by jim uvedený záměr
ukázala s tím, že toto jednání navazovalo na schůzku s vládním zmocněncem. Osobně záměr rekonstrukce krytého
plaveckého bazénu podporovala. Uvedla, že je naprosto zbytečné spojovat tyto dva projekty dohromady. Jedinou
nevýhodou je, že jsou tyto dvě investice blízko sebe. Stejný dopis, který zaslala na město, zaslala také paní
ministryni na Ministerstvo pro místní rozvoj, která na něj odpověděla. Stejný dopis zaslala i na kraj, který také zaslal
odpověď. Jen z města žádnou písemnou odpověď nedostala s tím, že to neznamená, že by v dané věci spolu
nejednali. Měla k dispozici program rozvoje města Karviné s tím, že je nikdo neupozornil na to, že město připravuje
nový strategický program. Pouze někdy v létě byly pozváni na představení Programu „Karviná všemi deseti“, který
byl prezentován jako městská strategie ve verzi pro městské projekty, nikoliv pro věci, které by se týkaly rozvojových
částí podnikání v Karviné. Dodala, že pokud bude Program „Karviná všemi deseti“ dále rozpracován a s lázeňstvím
bude počítáno, budou s městem v dané věci jednat. Přestože nebydlí v Karviné, snaží se v Karviné mnoho věcí
zlepšit. Byl otevřen Starý Darkov, kde zrekontruovali lázeňské budovy-objekty, Společenský dům Darkov a pod. To,
že lázeňství v rámci uvedeného programu není podporováno, jí nikdo neřekl s tím, že nikdo ani dnes neví, co EU v
roce 2021 bude ještě navíc podporovat.
Ing. J. Wolf - dodal, že je rozdíl, zda se jedná o poskytnutí dotací pro veřejnou nebo soukromou sféru. Dále již
nechtěl diskuzi rozvádět s tím, že projektový záměr bude paní ředitelka prezentovat v bodě programu č. 2.
Předpokládal, že ze strany Lázní Darkov přijde na město oficiální dopis se žádostí, na který určitě osobně odpoví.
Požádal Mgr. Dyszkiewicze, aby krátce představil projekt rekonstrukce krytého plaveckého bazénu.
Mgr. P. Dyszkiewicz - řekl, že k dnešnímu dni je krytý plavecký bazén v provozu již 32 sezónu, postupně se
rozpadá a je nefunkční s tím, že dosud byly prováděny pouze udržovací práce. Dlouhodobě se pracuje na
projektové dokumentaci týkající se jeho rekonstrukce. Problémy se začaly vyskytovat už v roce 2007, v roce 2009
byl rozpracován projekt, který byl hotový v roce 2011. V této době město rozhodlo, že přistoupí k jeho rekonstrukci.
Nastaly však problémy, město se soudilo se státem o spojovací pozemky, které se nacházejí pod krytým bazénem.
Po ukončení soudních pří muselo město od státu tyto pozemky odkoupit. Okamžitě se začalo pracovat na projektu,
který se díky financování změnil. Dnes jsme ve fázi, kdy bylo vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení, peníze
jsou deponovány na zvláštním účtu společnosti STaRS, určeného k této stavbě. Dodal, že neviděl žádnou
konkurenci u obou projektů. Paní ředitelce Lázní Darkov by pro zviditelnění Karviné přál, aby se jí podařil projekt
Termalparku realizovat s tím, že je na naše město dle jeho osobního názoru moc megalomanský. Řekl, že krytý
plavecký bazén má zcela jiné zaměření. Je určený pro výuku a plavecký oddíl, který působí v Karviné cca 60 let.
Ročně zde plave asi 2000 dětí, které se zde učí plavat. Toto se v termálním parku realizovat nikdy nebude. Dnešnín
standardem je, že bazén musí obsahovat plaveckou část, lehce adrenalínovou část a nějakou lehce polehávací a
rekreační část. Stalo se nyní standardem, že by měl být součástí také wellness. Proto v roce 2017 zastupitelé města
rozhodli o doprojektování i této části, kde budou umístěny 4 sauny. V současné době je projekt připravený k
realizaci. Dodělávají se pouze projekty, které jsou již realizační a dále přesná finanční specifikace, aby se vše dalo
zkontrolovat. Na tomto projektu pracovalo ve všech profesích v projekčním týmu minimálně 18 specialistů.
Projekční kanceláří bylo přislíbeno, že to bude hotové k 15.04.2019 a do konce dubna bude zpracovaný také
finanční rozpočet tak, aby byly připraveny podklady pro výběrové řízení na realizátora stavby. Na závěr svého
vystoupení uvedl, že projekt paní ředitelky Lázní Darkov tomuto projektu žádným způsobem nekonkuruje. Naopak v
odpočinkové a relaxační části tento projekt konkuruje projektu termálního parku. Dodal, že bazénové provozy na
STaRSu navštívilo za rok 102.000 lidí s tím, že po rekonstrukci určitě přiláká mnoho dalších lidí z okolí. Dopady to
může mít negativní pouze na dopravu, parkování tak. jak je tomu na letním koupališti, kde jezdí mnoho Poláků z
blízkého okolí. Měl za to, že by se mělo přejít od slov k činům a rekonstrukci co jak nejdříve realizovat.
Ing. J. Wolf - zeptal se Mgr. Dyszkiewicze, zda se dá použít tento současný projekt k tomu, kdyby město přistoupilo
na návrh Pirátů a Starostů, kteří navrhovali snížit náklady na jeho rekonstrukci o 100 - 150 tis. Kč s tím, že by byl
rekonstdruován jen jako plavecký bazén.
Mgr. P. Dyszkiewicz - samozřejmě se dá použít, musel by se ale znovu přepracovat. Může však nastat situace, že
paní ředitelce Lázní Darkov se nemusí podařit realizovat projekt termálního parku, a lidí v Karviné nebudou mít
bazén v takovém standardu, jaký je dnes už běžný. Bazén v Karviné je otevřený celoročně kromě dvou dnů, a to
denně jak ráno, odpoledne i večer.
p. Hučko - občan města - vyjádřil se z pohledu občana k záměru rekonstrukce krytého plaveckého bazénu s tím,
že již od loňského roku město slibuje, že se bude bazén opravovat. Za občany města proto požádal, aby se to i
realizovalo. Řekl, že je pravidelným návštěvníkem sauny v Lázních Darkov. Protože v Karviné nic takého není, často
se stává, že je tam plno a mnohdy se tam ani dostal. Poukázal také na vysoké ceny vstupného. které jsou v
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termálních parcích běžné (600 až 700,-- Kč). Se vstupným, které bude i po rekonstrukci na krytém plaveckém
bazénu, se to určitě nedá srovnat. Měl za to, že obyčejný občan si nebude moci dovolit chodit za takové ceny každý
týden do wellness centra do Termalparku. Již dnes je možné ceny za wellness porovnat např. se Zámečkem v
Petrovicích. Proti vybudování Termalparku neměl nic, ať ho paní ředitelka postaví, ale za vlastní peníze a pak i
stanovit ceny, jaké bude chtít. Zastupitelé města by měli při svém rozhodování myslet na své občany města. K tomu,
aby si město udrželo mladé lidi v Karviné, má jedno plus. Protože je zde mnoho volných bytů, město by mělo přivést
takové podnikatele nebo zaměstnavatele, aby mladí lidé, kteří zde chtějí žít, měli jistotu, že budou mít práci a za ni i
odpovídající plat. Pokud dojde i ke zlepšení ovzduší, lidé nebudou mít důvod z Karviné odcházet.
Ing. J. Wolf - protože se k tomuto bodu již nikdo nepřihlásil do diskuze, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu
programu č. 1.

HLASOVÁNÍ : č. 7
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

33
0
3

usnesení č. 53

2) Ústní informace o záměru "Termalpark"
Ing. J. Wolf - sdělil, že k projednání byla přizvána generální ředitelka Lázní Darkov - Ing. Filipi, které předal slovo,
aby prezentovala tento záměr.
Ing. P. Filipi - generální ředitelka Lázní Darkov - než představila svůj projekt, reagovala na vystoupení p. Hučka,
kdy sdělila, že např. dle ceníku Lázní Velké Losiny je cena do sauny 100,-- Kč., vstupné pro dospělou osoba na 3
hodiny činí 300,-- Kč + 50,-- Kč za další hodinu, celodenní vstupné činí 400,-- Kč.. Rodina (2 dospělý a 3 děti) zaplatí
1150,-- Kč. Ceníky ostatních termálních parků je možné vidět a porovnat na internetu. Dnešní Rehabilitační
sanatorium Karviná má bazény, které jsou určeny jen pro léčbu. Provozují zdravotní medicínu, léči lidí, které
především pomáhají lidem tzv. stavět se na nohy (po úrazech, nemocech). Měla za to, že by se Lázně Darkov měly
daleko více propagovat. Uvedla, že mají nové logo, které již bylo zakomponováno do této prezentace. V rámci ní
pak představila, co již udělali a co do budoucna plánují ještě udělat. Na řadu dotazů, které obdržela z různých stran,
potvrdila, že v Karviné je termální voda od roku 1983, je vlažná 22 - 29 st. s tím, že se do bazénů ohřívá do 38 st.
Mezi jejich plány do budoucna patří vybudování nového termálního parku u Rehabilitačního Sanatoria v Karviné,
rekonstrukce stávající budovy na ul. Žižkova na zdravotnické zařízení a zařízení následné sociální péče. Již cca 4
roky pracují na vybudování pracoviště pro praktickou výuku pro nový obor SLU – akreditované pracoviště
fyzioterapie. Fakultu by chtěli převést z Opavy do Karviné, protože zde jsou lázně. Fakulta by měla mít přínos také
pro NsP Karviná a KHN a další zdravotnická zařízení v regionu. Měla za to, že by vzdělávání na nové fakultě
přineslo i práci pro mladé, kteří by pak, jak uváděl pan Hučko, neměli důvod z Karviné odcházet. Nejrozsáhlejší
plánovanou akcí je revitalizace historických Starých Lázní Darkov, Obnova historické lázeňské kolonády, tzn.
propojení lázní s historickým centrem města Karviné, na kterou budou potřebovat spolupráci napříč městem, krajem
a různými dotačními programy. Nejsložitějším projektem, který nejsou schopni sami financovat, bude obnova
Starého Darkova. Dále by si přáli a za podpory města budou usilovat o schválení titulu lázeňského místa a města,
kde jsou voleni různí zástupci lázeňských měst. Usilují o to, aby došlo k vzájemnému propojení názvu Karviná lázeňské město. Pokud bude mít město v představenstvu svého reprezentanta, lze toho dosáhnout. Dále se
vyjádřila k projektu „Termální lázně Darkov“, který by měl být vybudován u Rehabilitačního sanatoria v Karviné. Mělo
by se jednat o budoucí hlavní turistický cíl regionu vyjma Lázní Darkov. Kapacita termálního parku - 1 600 osob v
letním a 800 osob v zimním období, vybudování cca 300 parkovacích míst. Cena projektu je 650 mil. Kč vč. DPH, V
rámci prezentace představila vizualizaci projektu v rozsahu, pokud by na něj bylo možné získat dotaci z nějakých
projektů EU, např. obnovy poddolovaných oblastí, který se bude do r. 2021 otvírat. V rámci projektu „Karviná všemi
deseti“ o něm hovořil Ing. Sventek, MBAs tím, že až v červnu 2019 bude jasné, jaké oblasti budou v rámci těchto
dotací podporovány. (Prezentace včetně vizualizace byla připojena písemně). Jednalo se o původní verzi projektu s
otevírací střechou a s tobogány ze strany ulice. Další vizualizace byla zezadu z parku od tenisových kurtů.
Vzhledem k tomu, že projekt bude částečně přeprojektován, jednolivé budovy nebudou zcela propojeny s tím, že
stávající budova nebude taky rekonstruována. Dále byla představena varianta - „Termální park bez dotačních
programů“ Jednalo by se o investice v objemu cca 300 mil. Kč Vč. DPH, snížení kapacity o 500 návštěvníků.
Termíny realizace: příprava dokumentace pro stavební povolení: 10/2019, stavební povolení: 12/2019 - 03/2020,
realizace stavby: r. 2020 - 2021, otevření areálu ideálně s „Otvíráním pramenů a lázeňské sezóny 2021“. Požadavek
o zařazení do projektu „Karviná všemi deseti“ a to i v případě menší varianty. Domnívala se, že do dnešního dne
uděly Lázně Darkov velký kus práce, který v rámci prezentace ještě dále představila. Jednalo se o investice z let
2015 - 2018, a to: provedenou rekonstrukci pokojů v roce 2015 - 126 lůžek v Rehabilitačním Sanatoriu v budově A,
dále ve Společenském domě v Historických Lázních Darkov. V roce 2016 - rekonstrukce103 lůžek ve vilách Jiřina a
Maryčka v Historických Lázních Darkov, Interiéru Společenského domu Darkov v 1. NP, v roce 2017 - rekonstrukce
37 lůžek v Rehabilitačním sanatoriu v 7. NP, 32 lůžek v Historických Lázních Darkov – Staré lázně. V roce 2018 rekonstrukce 56 lůžek v Rehabilitačním Sanatoriu budovy B, v 6. a 8. NP, výstavba Zelené samoplátecké jídelny v
Atriuu Rehabilitačním sanatoriu. Investovali do obnovy zdravotnických přístrojů a zařízení (REOAMBULATOR jediný v ČR, GLOREHA PROFESSIONAL 2 - robotická ruka, TERAPIE RÁZOVOU VLNOU, DREAM WATER suchá masážní vana). Jelikož dnes stojí před rizikem, zda do tak velkého projektu jít, byla proto připravena verze
menší s tím, že pokud to bude možné, lze projekt ještě rozšířit. Za 5 let, kdy přišla do Karviné, byly zrealizovány
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všechny naplánované projekty kromě jednoho, což je obnova historické lázeňské kolonády, což má návaznost na
další věci, které nejsou schopny Lázně Darkov ovlivnit. Jednotlivé dokumenty k plánovanému záměru, jako je
stavební povolení, by mělo být vydáno v říjnu 2019 a územní rozhodnutí v prosinci 2019 až v březnu 2020.
Realizace projektu pak jaro 2020 až 2021. Ideální by bylo otevření s „Otvíráním pramenů a lázeňské sezóny 2021“,
ale protože si nechávají nějakou rezervu, tak to spíš viděla na „Zavírání pramenů a lázeňské sezóny 2021. Protože
termální park bude možné představit až za cca 3 měsíce, hovořila o dalších investicích, které Lázně Darkov plánují.
Jednalo se o plánovaný záměr, který není spojen přímo s lázněmi, ale vzájemně se projekty doplňují. Mělo by se
jednat o rekonstrukci objektu na ul. Žižkova - rekonstrukce stávající budovy na zdravotnické zařízení a zařízení
následné sociální péče, pracoviště pro praktickou výuku pro nový obor SLU - akreditované pracoviště fyzioterapie.
Náklady rekonstrukce 200 až 300 mil. Kč. Momentálně se nachází ve schvalovacím procesu finančních prostředků
pro novou fakultu a následné přípravy stavební dokumentace pro potřeby SLU. Protože oba tak velké projekty
nejsou schopni realizovat najednou, nebude probíhat do doby, než bude postaven termální park. V současné době
je v budově ZŠ Žižkova nějaký nový nájemce.
Následně se vyjádřila k obnově Historických lázní Darkov. Již mnoho let trvá riziko zániku lázní z důvodu těžby
(poddolování území). První investice v posledních 3 letech byly v hodnotě 20 mil. Kč. Jejich cílem do budoucna je
obnova historické lázeňské kolonády, tzn. propojení lázní s historickým centrem města Karviné a dále rekonstrukce
lázeňského parku a Dětské léčebny Darkov.
Kromě investic, které lázně přinesly do Karviné, zmínila také zahraniční propagaci Lázní Darkov, Karviné a také MS
kraje v letech 2016 - 2018 v Izraeli, Kanadě, Velké Británii, Lotyšsku Ománu, Rusku, v Saudské Arábii a ve
Spojených arabských Emirátech, jejichž klienti se přijíždí do Lázní Darkov léčit. Dále hovořila o odbodu lázeňských
poplatků za období 2015 - 2018 městu Karviná. Výše je dána podle počtu klientů, kteří lázně za rok navštívili.
Předložila návrh na změnu, aby do budoucna šly všechny tyto poplatky zpět lázním, a to na podporu a propagaci
lázeňství. V mnoha lázeňských městech to už takto funguje. Nakonec se zmínila o věcech, o kterých lázně s
městem Karviná jednají, z nichž některé se již řeší. Je to schválení titulu lázeňského místa, zlepšení životního
prostředí a ovzduší v Karviné, zpřísnění ochrany podzemních pramenů jodobromové vody s tím, že toto bohatství
bychom si měli chránit. Dále je to kontrola dodržování řádu v lázeňských parcích. V médiích by měla zaznít
informace, co se v lázeňských parcích smí a nesmí provozovat. Psi by do těchto parků neměli mít přístup vůbec bez
obojku a náhubku. Důležité je také spojení skcí a informovanost o společných akcích s možností využití
konferenčních prostor Společenského domu, např. na Food festival, „skok přes kůži, akce. V neposlední řadě je to
také informační cedule pro navigaci do Lázní Drkov, o čemž jednají s panem primátorem a jeho náměstkem. Na
závěr svého vystoupení ještě představila plány, které byly nebo budou projednány se zástupci města Karviné EXPO 2020, kde se Lázně Darkov stávají hlavním partnerem. Jedním z vystavených exponátů bude představena
nová lázeňská hudebně-léčebná procedura.
Ing. J. Wolf - poděkoval za prezentaci projektu a jednotlivých činností Lázní Darkov, ke které otevřel diskuzi.

Diskuze:
Ing. L. Raszyk - řekl, že ve Sdružení lázeňských míst je město Karviná již dlouhou dobu a ve vedení asi od roku
2011.
Ing. J. Wolf - zeptal se, zda již bylo v rámci záměru na vybudování termálního parku vydáno nějaké územní
rozhodnutí, stavební povolení nebo je k dispozici nějaká výkresová dokumentace.
Ing. P. Filipi - generální ředitelka - sdělila, že výkresová dokumentace je v tuto dobu revidována. V měsíci červnu červenci budou hotové podklady pro územní rozhodnutí s tím, že do jednoho řízení sdružují územní rozhodnutí i
stavební povolení.
p. J. Šorm - občan města - poděkoval jednak Lázním Darkov, že mají pozitivní vliv na rozvoj města a také vedení
města, za dosavadní práci pro město. Jako občan neviděl důvod, proč by mělo město, kraj nebo stát vynakládat
nějaké finanční prostředky do záměru, který chce realizovat soukromý subjekt a v budoucnu by mu měl přinášet
zisk. Pokud lázně dnes neví, jaká bude návštěvnost termálního parku, měli by projekt etapizovat, aby nebyl pro ně
ztrátový. Dále se zeptal, proč není záměr směrován do Darkova, kde územím lépe navazuje na Fryštát, Karvinské
moře, v Parku Boženy Němcové na areál Lodičky a pod. Dle jeho názoru není vhodné záměr termálních lázní
budovat na sídlišti. Zeptal se, zda je tento záměr v Karviné-Hranicích v souladu s územním plánem města Karviné.
Ing. P. Filipi - generální ředitelka - k umístění do rehabilitačního sanatoria uvedla, že je pro ně výhodnější.
Nejedná se o poddolované území, propojení jednotlivých budov je jednodušší. K územnímu plánu sdělila, že se
jedná o plochu pro občanskou vybavenost, včetně rezervy, což záměr splňuje. K dotacím uvedla, že většina
podobných projektů byla realizována za podpory různých dotací státu, kraje a pod. Bylo jí jasně, že se může jednat o
dotaci z veřejného podnikání, ale na druhé straně lázně podporují zaměstnanost, nějaký turistický cíl. Důvodem,
proč je záměr směrován do Karviné-Hranic, je doprava, tedy přístupnost, parkování a také vyústění termálního
parku do lázeňského parku, do zeleně.
p. J. Šorm - občan města - řekl, že do budoucna bude v Darkově dopravní obslužnost daleko lepší po vybudování
obchvatu města.
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze již nikdo nepřihlásil, poděkoval Ing. Filipi, generální ředitelce Lázní Darkov za
prezentaci jejich záměru s tím, že jim popřál mnoho úspěchů při jeho realizaci. Věřil, že komunikace bude s lázněmi
pravidelná a společně se budou podílet na různých dalších projektech nebo společně organizovaných akcích.
Po jednání těchto dvou bodů programu vyhlásil přestávku.
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P Ř E S T Á V K A 19:00 - 19:20 hod.

3) Vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání ZM Karviné konaného dne 28.01.2019
Ing. J. Wolf - uvedll, že předkladatelem materiálu bylo oddělení Kancelář primátora. Zeptal se, zda jsou k vyřízení
interpelací nějaké dotazy nebo připomínky.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože tomu tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 3.
HLASOVÁNÍ : č. 8
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 54

4) Plány práce výborů Zastupitelstva města Karviné na rok 2019
Ing. J. Wolf - řekl, že předkladatelem materiálu bylo oddělení Kancelář primátora. Plány práce byly zpracovány z
podkladů zaslaných jednotlivými předsedy výborů Zastupitelstva města Karviné. K předloženým návrhům 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.

35
0
0

usnesení č. 55

5) Jednací řád výborů Zastupitelstva města Karviné
Ing. J. Wolf - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Předmětem návrhu je aktualizace
stávajícího jednacího řádu, a to v bodech uvedených 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
0

usnesení č. 56

6) Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se mění OZV č. 8/2017 o zabezpečení čistoty a veřejného
pořádku na území města Karviné
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Předmětem navrhované změny je:
1) vložení nové povinnosti vlastníkům veřejné zeleně pravidelné sečení travního porostu dva krát ročně,
2) změna přílohy č. 2 vyhlášky, která vymezuje lokality, kde na veřejných prostranstvích je povolen volný pohyb psů.
Do vyhlášky byly příslušnými odbory navrženy vyhovující pozemky. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 6.
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HLASOVÁNÍ : č. 11
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 57

7) Obecně závazná vyhláška o regulaci provozní doby některých provozoven
Bod programu č. 7 byl stažen z programu.

Doplnění programu č. 1 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 10/2018
ing. J. Wolf - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Předmětem je posunutí účinnosti vyhlášky,
kdy v předmětné lokalitě byly v minulosti evidovány dlouhodobě se opakující stížnosti na rušení nočního klidu.
Provozovatel diskotéky „Alabama“ pan Vladimír Němec přijal opatření, která ve srovnání s minulým stavem výrazně
přispěla ke zlepšení situace. Protože klub byl monitorován v chladném a zimním období, doporučuje se posunutí
nabytí účinnosti vyhlášky na 21.11. 2019, aby bylo možno vyhodnotit přijatá opatření ze strany provozovatele a jejich
dopad na okolní obyvatele také v teplém období. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. V. Němec - občan města, majitel klubu Alabama - přihlásil se do diskuze, neboť dopředu neznal termín
prodloužení týkající se posunutí nabytí účinnosti vyhlášky, který se nyní dověděl, za což poděkoval.
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo další nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu doplnění
programu č. 1.
HLASOVÁNÍ : č. 12
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 58

8) Program prevence kriminality statutárního města Karviné na rok 2019
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu byla Městská policie Karviná. Program je zaměřen na koncepční a
celoplošné řešení preventivních opatření, s důrazem na minimalizaci vzniku podmínek souvisejících s pácháním
trestné činnosti. Bylo zpracováno celkem 8 projektů s finančním požadavkem z rozpočtu města v celkové výši Kč
200.000,--. Program je sestaven z 2 projektů z oblasti sociální prevence, 3 projektů z oblasti viktimologické
prevence a 3 projektů z oblasti situační prevence. Na projekty pod čísly 5, 6, 7 a 8 bude město Karviná žádat
ministerstvo vnitra o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v celkové výši Kč 1.211.000,--. K předloženému návrhu
otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 8.
HLASOVÁNÍ : č. 13
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 59

9) Dotace nad Kč 50.000,-- registrovaným a návazným službám
Ing. J. Wolf - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor sociální, který přijal 66 individuálních žádostí, z nichž o
20 žádostech do Kč 50.000,-- již rozhodla rada města. Seznam podaných žádostí tvoří přílohu č. 1 k usnesení. O
podaných žádostech rozhodovala komise sociální, která posuzovala jednotlivé projekty z hlediska potřebnosti
zařízení, počtu uživatelů s trvalým pobytem ve městě Karviná a dle zaměření aktivit uvedených v žádosti. Dotace
budou poskytnuty na základě veřejnoprávních smluv uzavřených mezi městem Karviná a příjemci uvedenými v
příloze č. 2 a č. 3 k usnesení. K předloženým návrhům otevřel diskuzi.
Diskuze:
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Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 9.
HLASOVÁNÍ : č. 14
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

34
0
1

usnesení č. 60

10) Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - Smlouva o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji - 3. - výzva
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor školství a rozvoje. Materiál se týkal připravovaného
dotačního projektu Moravskoslezského kraje pod názvem „Kotlíkové dotace“ - 3. výzva. Cílem je zlepšení kvality
ovzduší díky omezení znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností náhradou zastaralých zařízení na pevná
paliva za nové šetrné způsoby s prioritní podporou obnovitelných a bezemisních zdrojů. Konkrétní podmínky
poskytnutí dotace byly uvedeny v důvodové zprávě materiálu. 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. 15
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 61

11) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviná - 2. - výzva Kotlikové dotace,
žádost o dotaci č. 3
Ing. J. Wolf - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor školství a rozvoje. Jednalo se o uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji ve výši Kč 260.000,-- účelově určenou na spolufinancování uvedeného
projektu s tím, že konečným uživatelům vyplatí dotaci kraj a město Karviná následně poskytne vyplacené finanční
prostředky MS kraji uzavřením samostatných smluv. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 11.
HLASOVÁNÍ : č. 16
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 62

12) Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové
výstavby
Ing. J. Wolf - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor školství a rozvoje, který obdržel žádosti o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby, které dle
schválených „Zásad“ splňují stanovené podmínky. K předloženým návrhům otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil,nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 12.
HLASOVÁNÍ : č. 17
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0
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13) Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit
pro rok 2019
Ing. J. Wolf - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor školství a rozvoje. Prioritou dotačního programu byla
podpora projektů zaměřených zejména na činnost sportovních klubů pro děti a mládež, jejich účast v mistrovských
soutěžích a rozvoj kvality a úrovně sportovců. Rada města doporučila zastupitelstvu města poskytnout účelové
dotace příjemcům dle přílohy č. 1 k usnesení a uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Karviná a
jednotlivými příjemci dle znění přílohy č. 2 k usnesení. K předloženým návrhům otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil,nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 13.
HLASOVÁNÍ : č. 18
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 64

14) Záměr realizovat projekt Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policií z
Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor školství a rozvoje. Jednalo se o projekt složený z
několika aktivit, které budou realizovat partneři projektu, a to město Jastrzębie-Zdrój, město Karviná a město
Havířov a tím, že realizace projektu bude probíhat v letech 2019 - 2020. Dotace na projekt bude poskytnuta zpětně
na základě vyúčtování projektu. K předloženému záměru otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 14.
HLASOVÁNÍ : č. 19
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

34
0
1

usnesení č. 65

15) Záměr realizovat projekt Kultura v údolí řeky Olše
Ing. J. Wolf - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor školství a rozvoje. Předmětem projektu na straně města
Karviné bude nákup mobilního zastřešeného podia o velikosti 8x10 metrů pro realizaci kulturních akcí pořádaných
městem Karviná a jeho příspěvkovými či spolupracujícími organizacemi a na straně obce Hażlach nákup dřevěných
stánku, vánoční výzdoby a plachtového stanu. Projekt musí být doplněn vhodnými aktivitami, a to uspořádáním
několika kulturních akcí v obou městech a jejich vzájemnou propagací. Dotace na projekt bude poskytnuta zpětně
na základě vyúčtování projektu. 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. 20
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 66

16) Návrh na přejmenování ulice ČSA v Karviné-Dolech
Ing. J. Wolf - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor školství a rozvoje, a to na základě podnětu Lázní Darkov,
s.r.o. ve věci občasných záměn a vhodného odlišení v pojmenování ulice ČSA v Karviné-Dolech a ulice Čsl. armády
v Karviné-Hranicích. Rada města Karviné po projednání návrhu doporučila zastupitelstvu města schválit
přejmenování stávající ulice ČSA v Karviné-Dolech na ulici Ostravská. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
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Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 16.
HLASOVÁNÍ : č. 21
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 67

Doplnění programu č. 2 - Záměr realizovat projekt "Dědictví, které spoluje přes hranici"
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor školství a rozvoje. V rámci projektu město Karviná
restauruje část historického mobiliáře zámku Fryštát v Karviné. Přeshraniční projektový partner, obec Hażlach
provede revitalizaci ve Slezském vojvodství s tím, že projekt musí být doplněn uspořádáním několika kulturních akcí
v obou městech a jejich vzájemnou propagací. Dotace na projekt bude poskytnuta zpětně na základě vyúčtování
projektu. K předloženému záměru otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil,nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu doplnění
programu č. 2.
HLASOVÁNÍ : č. 22
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 68

17) Informativní zpráva o změních svěřeného nemovitého majetku evidovaného na účtech 021 - stavby a
031 - pozemky u příspěvkové organizace Sociální služby Karviné zřízené statutárním městem Karviná za
rok 2018
Ing. J. Wolf - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 17.
HLASOVÁNÍ : č. 23
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 69

18) Informatmativní zpráva o změnách svěřeného nemovitého majetku evidovaného na účtech 021 - stavby
a 031 - pozemky u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná za rok 2018
Ing. J. Wolf - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 18.
HLASOVÁNÍ : č. 24
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 70

19) Převod pozemku - manželé Skiminovi
Ing. J. Wolf - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
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Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 19.
HLASOVÁNÍ : č. 25
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

35
0
0

usnesení č. 71

20) Nové Interpelace členů ZM
Mgr. Z. Klusová - Výměna umělého trávníku na Městském fotbalovém stadionu Karviná - vznesla dotaz,
týkající se bodu č. 13 - „Spolufinancování projektu Výměna umělého trávníku“, a to v případě přiznání dotace,
chváleného na 2. zasedání ZM Karviné konaného dne 10.12.2018, se kterým se na ni obrátil občan. Uvedl, že dne
09.03.2019 na této ploše trávníku parkovalo několik desítek vozidel. Protože před tím pršelo, podle toho také trávník
po akci vypadal. Zeptala se, z jakého důvodu vozidla na tomto trávníku parkovala a zda tomu bude takto i do
budoucna.
Ing. J. Wolf – řekl, že se jednalo o parkování osobních vozidel v rámci fotbalového utkání. Únosnost trávníku, v
jakém stavu je dnes, nemá vliv na to, zda na něm auta parkují nebo ne. U nově položeného trávníku pak bude
záležet na velikosti (délce) jeho vlasu s tím, že následně bude nutné hledat vhodná místa pro parkování automobilů.
Tím bylo na interpelaci odpovězeno.
p. P. Letocha - Parkovací automat před OD Prior - vznesl dotaz k pořizovací ceně nově zakoupeného
parkovacího automatu u OD Prior, neboť podle veřejně dostupných údajů za něj město Karviná zaplatilo 187.611,-Kč. Podle registru smluv, v porovnání s jinými městy, ve kterých je tento parkovací automat také umístěn, byla
pořizovací cena daleko nižší. Jako příklad uvedl město Bučovice, které zaplatilo 121.641,-- Kč a město Prachatice
90.145,-- Kč. Požádal o písemnou odpověď, na základě čeho byl parkovací automat v Karviné vybírán a zda bylo
přihlíženo také k tomu, za jakou cenu se podobné věci nakupují někde jinde.
Ing. J. Wolf – řekl, že na interpelaci bude odpovězeno písemně.

21) Různé - MMK
p. P. Letocha - v rámci „Dnů Země“, vyzval členy ZM a předsedy jednotlivých politických klubů a hnutí zastoupených
v ZM, aby vytvořili tým lidí a zapojili se do akce v rámci projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, kterou organizuje
klub „Piráti a Starostové“ dne 06.04.2019. Požádal, aby se jednotliví předsedové klubů vyjádřili, zda jejich výzvu
přijímají. Následně by pak byla úspěšnost této akce vyhodnocena. Dodal, že je možné zvolit také jiný termín, než o
kterém hovořil nebo vybrat danou lokalitu k úklidu. Tímto by se mohla akce dostat také do médií, tedy že město
Karviná se zapojilo do akce týkající se zlepšení životního prostředí.
Ing. J. Wolf - podal informaci, že předsedy politických klubů jsou Ing. L. Raszyk za ČSSD, p. Antalová za KSČM,
MUDr. Gebauer za ANO, p. Bojko za SPD a Mgr. Szyja za Karvinskou koalici, cz. Protože ne všichni byli přítomni na
zasedání, nemohli se k tomu vyjádřit.
Mgr. I. Hudzietzová - za klub Ano uvedla, že se do programu zapojují každoročně i opakovaně s tím, že to mají
také ve volebním programu. Soutěžit v tom, kdo nasbírá více odpadu, neviděla nic pozitivního, protože si ho mohou i
uměle vytvořit. Jejich smyslem není vyrábět odpady, ale naopak předcházet tvorbě odpadu. Nesoutěží proto v tom,
kdo ho nasbírá nejvíce.
Ing. J. Wolf - doporučil, aby se p. Letocha následně spojil (mailem) s jednotlivými předsedy politických klubů za
účelem organizace této akce s tím, že se mu každý vyjádří, zda se do akce zapojí. Kontakty na jednotlivé předsedy
mu budou zaslány mailem dne 19.03.2019.
Mgr. A. Bizoń - dodal, že každoročně OŠR připravuje takovou akci, do které se zapojují děti ze všech škol s tím, že
letos se akce uskuteční dne 26.4., včetně konání různých doprovodných akcí a soutěží.
Mgr. P. Dyszkiewicz - podal informaci o konání MEZINÁRODNÍHO FUTURE 2019 (turnaj vozíčkářů v tenise), který
se bude konat od 19.- 24.03.2019 v Tenisové hale STaRS pod záštitou primátora města a hejtmana MS kraje.
Všechny přítomné na tento turnaj pozval.

22) Různé - občané
Ing. J. Krupka - občan města - vznesl námět týkající se dopravy na světelné křižovatce u zimního stadionu v
Karviné-Fryštátě. Poukázal zejména na nákladní dopravu (kamiony a nákladní auta) jedoucí shora, která projíždějí
touto křižovatkou většinou na oranžovou nebo již na červenou. Požádal, aby byla ve spolupráci s dopravní policií
provedena zvýšena kontrolní činnost v tomto úseku.
Ing. J. Wolf - protože se jednalo o kompetenci Policie ČR, budou s tímto námětem seznámeni a požádáni o
provedení kontrolní činnosti daného úseku. Na dotaz bude odpovězeno písemně.
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p. Š. Mečiar - občan města - vystoupil se svými názory, postřehy a požadavky občanů města. Vyjádřil se těmto
záležitostem:
1) K omezení provozu večerek, k provozu nonstopu uvedl, že jej občané města podporují, chtějí, aby zůstaly i
nadále takto v provozu.
2) Volný pohyb psů - hledat nová místa, kde bude umožněn volný pohyb psů, např. v Dubině.
3) Chátrající budova školy v Darkově za mostem - dotaz, zda bude opravena, nově obsazena a k čemu bude
budova sloužit.
4) Protože na ZM v dubnu 2019 proběhne hodnocení programu prevence kriminality, poukázal na nevhodné chování
rodičů a dětí ze ZŠ Družba.
5) Garáže za KHN v Karviné-Novém Městě - opravit cesty mezi garážemi, nevyhovující stav, díry, výmoly. Opuštěné
a nevyužívané garáže jsou zarostlé plevelem.¨
6) Nedůvěra občanů k soudu, justici (nevhodný způsob řešení exekuce, insolvence).
7) Využití prostor na STaRSu - k přednáškám nebo různým besedám.
8) Poděkoval za místnost na činnost klubu krojovaných horníků, která jim byla pronajata městem Karviná.
Ing. J. Wolf - vyjádřil se k vystoupení a k některým námětům, které přednesl p. Mečiar.
1) Nonstop provozovny budou řešeny na příštím zasedání ZM, schválení OZV bylo odloženo s tím, že ještě
proběhnou jednání s jejich provozovateli tak, aby byla zajištěna spokojenost na obou stranách (na základě stížnosti
proběhne jednání mezi vlastníky domů, majiteli provozoven a městem).
2) Volný pohyb psů řeší také OZV, na dnešním ZM došlo k rozšíření o další plochu, kde je volný pohyb psů možný.
3) O budově v Darkově neměl žádné informace .Zřejmě se jednalo o soukromý objekt.
4) K připomínce týkající se ZŠ Družba doporučil p. Mečiarovi, aby se obrátil na ředitele této školy, který byl za ZM,
jako člen zastupitelstva města, přítomen.
5) K připomínce týkající se stavu cesty mezi garážemi za KHN řekl, že pokud jsou ve vlastnictví města, postupně se
opravy cest provádějí. I na tuto cestu se dostane s tím, že investici bude muset schválit ZM a určit preference
jednotlivých plánovaných akcí. Dodal, že cesty mezi garážemi, ale i samotné garáže jsou v katastrofálním stavu.
Přes zimu v nich přespávají bezdomovci. V první fázi by si měli garáže opravit jejich vlastníci.
7) Uvedl, že různé besedy a přednášky dnes probíhají i na jiných místech, než na STaRSu, ale i v RKK, na náměstí
v knihovně apod.
8) Hornické tradice město podporuje i činnost klubu krojovaných horníků. Organizují různé besedy, přednášky a
další různé akce.
p. Rudolf Rucki – občan města – vystoupil k problematice přemístění chodníků u domu a vybudování parkovacích
míst pro občany domů č. p. 626 - 629. Uvedl, že v rámci této problematiky vystoupil již několikrát na zasedáních ZM,
naposledy na 25. zasedání ZM Karviné konaném dne 19.03.2018 s tím, že chtěl seznámit nové členy ZM s
postupem a jednotlivými jednáními, která proběhla v rámci vyřizování jejich žádosti cca od roku 2010. Po posledním
jednání na MMK a dohodnutém návrhu řešení ze dne 14.06.2018 bylo konstatováno, že pokud bude navrhované
řešení nefunkční, MMK splní slib a provede přemístění chodníku dle žádosti členské schůze a studie z roku 2012.
Na to následně reagoval dopisem zaslaným na MMK dne 19.07.2018, který zaslal prostřednictvím datových
schránek, ale od té doby již žádnou odpověď nedostal. Dopis byl adresován také na OM – Bc. Nováka. Na dotaz
náměstek primátora Ing. Raszyk sdělil, že jejich odpověď nedostal, protože datové schránky nemá. Proto ho
zajímalo, jak pracuje odbor, který je povinen předávat zasílané dokumenty touto cestou na MMK, když se k němu
tento dopis nedostal. Na dopis nereagoval ani Bc. Novák z Odboru majetkového. Měl za to, že pokud si někdo
sjedná schůzku za účasti Ing. Raszyka a Ing. Bogoczové, MPA, která z důvodu nemoci nepřišla, mělo by být k tomu
podáno nějaké vysvětlení nebo měl někdo schůzku zrušit, protože stejně nevedla k žádnému řešení. Na závěr sdělil,
že pokud bude chtít někdo nahlédnout do dokumentů nebo korespondence v této záležitosti, měl jí k dispozici.
Ing. J. Wolf - řekl, že bude odpovězeno písemně, aby se s danou problematikou seznámili také noví zastupitelé.
Ing. J. Wolf - sdělil, že v rámci bodu různé se přihlásil p. Roman Dofka, který nebyl občanem města Karviné, ale
Orlové. Domníval se, že jednání v dané věci budou ještě probíhat. Rozhodnutí nechal proto na zastupitelích města,
a to zda se chtějí na dnešním zasedání vrátit k projednání problematiky týkající se provozovny „Dlouhé vidle“,
případně provozu večerek, nebo budou v dané věci jednat, až k tomu budou mít po jednáních (schůzkách) dostatek
informací. O udělení slova nechal hlasovat.
HLASOVÁNÍ : č. 26
PRO :
PROTI :
ZDRŽEL SE :
Návrh nebyl schválen.

14
9
11

usnesení č.

Ing. J. Wolf - dodal, že s panem Dofkou bude svoláno jednání za účelem vyjasnění pravidel tak, aby bylo dosaženo
oboustranné spokojenosti. Následně pak bude svolána schůzka se zastupiteli za účelem ujasnění dané
problematiky.
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Ing. Z. Gajdacz - ředitel TS Karviná, a.s. - k námětu p. Letochy „Ukliďme město“ řekl, že TS Karviná jsou již
několik let připraveni vyjít vstříc všem aktivistům v rámci jejich činnosti s tím, že i při této akci se mohou na ně
obrátit. Poskytnou jim nejen pytle, ale i rukavice. Spolupracují také se školami s tím, že zajišťují svoz takto
nasbíraného odpadu v pytlích.
Ing. J. Wolf - podal informaci o zakoupení nového bezdrátového hlasovacího zařízení, se kterým budou členové ZM
hlasovat na zasedání ZM v dubnu s tím, že jim bude na Cloud Karviná předán návod na jeho používání.
Ing. J. Wolf – protože byly projednány všechny body programu, jednání 4. zasedání Zastupitelstva města Karviné
tímto ukončil. Řekl, že na dalším jednání se zastupitelstvo města sejde 29.04.2019.

Ing. Jan Wolf, v. r.
...........................................
Ing. Jan Wolf
primátor
Ověřovaté zápisu:
Petr Letocha, v. r.
............................................
p. Petr Letocha
Ing. Radek Podstawka, v. r.
...........................................
Ing. Radek Podstawka
Zapsala: Jana Nekardová, v. r., zaměstnankyně Oddělení KP
Karviná dne 27.03.2019
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