STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

ZÁPIS
20. řádné zasedaní Zastupitelstva města Karviné, konané dne 14.06.2021
Účast
Členové ZM
Vedoucí odborů MMK
Občané, hosté

Pozváno
41
9

Přítomno
33
9
3

Omluveno
7

Neomluveno
1

Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil primátor Ing. Jan Wolf. V době zahájení bylo přítomno 33 členů
zastupitelstva města, tudíž bylo ZM usnášení schopno. Ze zasedání ZM Karviné se omluvili: Mgr. Zuzana
Klusová, pan Antonín Barák, Mgr. Wieslaw Farana, Mgr. Andrzej Szyja, Mgr. Andrzej Bizoń, pan Martin
Bojko, Ing. Petr Mikula, neomluven Bc. Jiří Holovka. Byly určeny tyto sčitatelky: Ivana Legerová, Romana
Plecháčová, Bc. Petra Klapsiová, Tamara Hercigová a Jitka Korzonková. Hlavní sčitatelkou určil Ing. Blanku
Rychlou. Zpracováním zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné pověřil paní Janu Nekardovou. U ní
bylo rovněž možno nahlédnout do zápisu ze zasedání ZM Karviné konaného dne 26.04.2021, který byl ověřen
bez připomínek.
Jako pracovní předsednictvo byla schválena rada města. Primátor připomněl, že se občané mohou vyjádřit ke
konkrétním projednávaným bodům, a to dříve, než zastupitelstvo přistoupí k hlasování.
Ing. J. Wolf - sdělil, že ověřovateli zápisu 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné byli navrženi a následně
schváleni Mgr. Aleš Hujík a Ing. Vladimír Franta.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:

30
0
0

usnesení č. 479

Ing. J. Wolf - konstatoval, že v programu 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné došlo k těmto úpravám:
Po jednání schůze RM konané dne 09.06.2021 byly členům ZM předány na cloud Karviná tyto materiály:
- z Oddělení Kancelář primátora - doplnění programu č. 1 – „Prominutí pohledávky“,
- z Odboru organizačního - doplnění programu č. 2 – „Zásady k nakládání s nemovitým majetkem“,
- z Odboru organizačního - doplnění programu č. 3 – „OZV o stanovení závazných podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku“,
- z Odboru školství a rozvoje - doplnění programu č. 4 – „Podpis smlouvy a přijetí účelové dotace Zájmové kroužky na ZŠ v ORP Karviná v rámci projektu Odborné, karierové a polytechnické vzdělávání v
MSK II“,
- z Odboru majetkového - doplnění programu č. 5 – „Prominutí nájemného s ohledem na mimořádná
opatření při epidemii onemocnění COVID 19 - stravovací zařízení, prodejny a provozovny“.
Protože tyto body byly uvedeny v programu 20. zasedání ZM Karviné, nebylo třeba o jejich doplnění
hlasovat.
Po jednání mimořádné schůze RM konané dne 14.06.2021 byl členům ZM dodatečně předán na cloud
Karviná materiál:
- z Oddělení Kancelář primátora - doplnění programu č. 6 – „Návrh zástupce statutárního města Karviné
do dozorčí rady ČSAD Karviná a.s. pro období 2021 - 2022“.
Protože tento bod nebyl uveden v programu 20. zasedání ZM Karviné, nechal o jeho doplnění hlasovat.
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Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:

32
0
0

usnesení č. 480

Ing. J. Wolf - dále bylo doporučeno stažení bodu programu č. 9 z Odboru majetkového - „Převod
jednotky č. 1 v domě č. p. 599 Karviná-Ráj“.
O předloženém návrhu nechal hlasovat.
Hlasování:
Pro:
33
Proti:
0
Zdrželo se: 0
nebylo přijato usnesení
Ing. J. Wolf - zeptal se, zda jsou k takto navrženému programu nějaké dotazy nebo připomínky. Protože tomu
tak nebylo, nechal program 20. ZM Karviné, včetně navržené změny a doplněného bodu programu, schválit.
Hlasování:
Pro:
33
Proti:
0
Zdrželo se: 0
nebylo přijato usnesení
V souladu s článkem 14.1 JŘ ZM primátor 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 uvolnení, 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; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání; oznámení není třeba učinit,
jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý.
1) Vyřízení interpelace členky ZM Karviné přednesené na zasedání Zastupitelstva města Karviné
konaném dne 26.04.2021
Ing. J. Wolf - řekl, že předkladatelem materiálu bylo Oddělení Kancelář primátora. Zeptal se, zda jsou
k vyřízení interpelace nějaké dotazy, připomínky.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal o předloženém návrhu na usnesení hlasovat.

Hlasování:

Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0

usnesení č. 481

Návrh byl schválen.
2) Informace o závěrečném účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2020
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu bylo Oddělení Kancelář primátora, kdy se závěrečným účtem
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jsou seznamována zastupitelstva členských obcí po jeho schválení v orgánu svazku obcí. Závěrečný účet
Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2020 byl schválen na členské schůzi dne 28.04.2021. K předložené
zprávě otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal o předloženém návrhu na usnesení hlasovat.
Hlasování:

Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0

usnesení č. 482

Návrh byl schválen.
3) Doplnění programu č. 1 - Prominutí pohledávky
Ing. J. Wolf - řekl, že předkladatelem materiálu bylo Oddělení Kancelář primátora. Jednalo se o prominutí
pohledávky z titulu porušení rozpočtové kázně. Rada města doporučila prominout pohledávku s ohledem na
důvody uvedené v „Žádosti o prominutí pohledávky“ a také za přínos daného projektu. K předložené zprávě
otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal o předloženém návrhu na usnesení hlasovat.
Hlasování:

Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0

usnesení č. 483

Návrh byl schválen.
4) Návrh zástupce statutárního města Karviné do dozorčí rady společnosti ČSAD Karviná a.s. pro
období 2021 - 2022
Ing. J. Wolf - sdělil, že předkladatelem materiálu bylo Oddělení Kancelář primátora, které obdrželo informaci o
uplynutí funkčního období člena dozorčí rady ČSAD Karviná, a.s. nominovaného městem Karviná. Rada města
doporučila delegovat do dozorčí rady pro období 2021 - 2022 pana Ing. Lukáše Raszyka, náměstka primátora.
K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal o předloženém návrhu na usnesení hlasovat.
Hlasování:

Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 1

usnesení č. 484

Návrh byl schválen.
5) Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2020
Ing. J. Wolf - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický s tím, že rada města doporučila
zastupitelstvu města schválit závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2020 dle přílohy č. 1 k tomuto
usnesení a uzavřít jej vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. K předloženému
materiálu otevřel diskuzi.
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Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal o předloženém návrhu na usnesení hlasovat.
Hlasování:

Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 1

usnesení č. 485

Návrh byl schválen.
6) Darování vyřazeného drobného dlouhodobého hmotného majetku - ADRA, o.p.s.
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Na základě doporučení likvidační
komise se jednalo o darování vyřazeného, značně opotřebovaného a neupotřebitelného hmotného majetku dané
společnosti, a to na základě darovací smlouvy. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal o předloženém návrhu na usnesení hlasovat.
Hlasování:

Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0

usnesení č. 486

Návrh byl schválen.
7) Zásady pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na
podporu individuální bytové výstavby
Ing. J. Wolf - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Stávající „Zásady“ byly schváleny
zastupitelstvem města dne 26.04.2021. Navrhovanou změnou „Zásad“ získají stavebníci rodinných domů na
dostavbu a zapsání do katastru nemovitostí další dva roky, jak bylo uvedeno v důvodové zprávě bodu 4.7
„Zásad“, tedy až do 31.12.2023. Řekl, že z důvodu administrativní chyby dojde k výměně přílohy č. 1
k usnesení, kde bylo chybně uvedeno datum 31.12.2021. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
p. P. Letocha - řekl, že již při minulém schvalování uvedených "Zásad" vznesl připomínku, že při
navrhovaném termínu účinnosti si lidé nestihnou své nemovitosti dostavět. Předložil proto protinávrh s tím,
aby zastupitelstvo města schválilo posunutí tohoto data ještě o jeden rok tak, aby o případném dalším
prodloužení mohla po komunálních volbách v příštím roce rozhodnout nová rada města.
Ing. J. Wolf - upřesnil protinávrh pana Letochy, který požadoval, aby občané mohli své žádosti o dotaci
podávat do konce roku 2022 s tím, že budou mít ještě 2 roky na to, aby stavbu zkolaudovali. Pro informaci ještě
sdělil, že město připravuje lokalitu (parcely) pro výstavbu rodinných domků Nad Vagónkou. Dále je také
připravována lokalita Nad Pískovnou a do budoucna se bude otevírat pro stavbu rodinných domů lokalita ve
Starém Městě. Dodal, že pro výstavbu rodinných domů budou městem vytvořeny nové podmínky, a to
vybudování inženýrských sítí a přístupových komunikací.
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo další nepřihlásil, nechal hlasovat o protinávrhu pana Letochy.
Pro hlasovali 3, proti 6 a zdrželo se 24. Návrh nebyl schválen.
Ing. J. Wolf - protože protinávrh schválen nebyl, nechal hlasovat o předloženém - původním návrhu na
usnesení.
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Hlasování:

Pro: 29
Proti: 1
Zdrželo se: 3

usnesení č. 487

Návrh byl schválen.
8) Doplnění programu č. 2 - Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem
Ing. J. Wolf - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační ve spolupráci s Odbory majetkovým a
školství a rozvoje. Změny byly navrženy v bodech 3.5, 3.6, 6.2, 6.3 a 12.1 tak, jak bylo uvedeno v příloze č. 1 k
důvodové zprávě. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal o předloženém návrhu na usnesení hlasovat.
Hlasování:

Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0

usnesení č. 488

Návrh byl schválen.
9) Doplnění programu č. 3 - OZV č. 3/2021 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a
ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v
rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
Ing. J. Wolf - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Předložený návrh obsahoval úpravu v
příloze č. 1 týkající se veřejnosti přístupný podniků konaných v neuzavřeném prostoru v době po 22:00 hodině.
Dále předložil protinávrh s tím, že u provozovny ALABAMA doporučil projednat návrh opětovně na
zasedání ZM v září, a to s účinností OZV od 01.10.2021. K předloženému materiálu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - upřesnil, že vedení města vedla k předložení protinávrhu skutečnost, která nastala po zrušení
nouzového stavu s rozvoněním opatření a podané stížnosti občanů na rušení nočního klidu o víkendu v této
části města, a to hned po první akci, která se v provozovně ALABAMA konala. Měl za to, že by se opětovně
měla nastavit a dodržovat pravidla, která platila před vyhlášením nouzového stavu. Dodal, že není proti tomu,
aby se mladí lidé bavili, ale také lidé, kteří bydlí v okolních domech, mají právo se v klidu vyspat. Město
nechce nic rušit, je potřeba jen nastavit nějaký řád, který bude nutné dodržovat.
p. P. Letocha - řekl, že původně se k návrhu nechtěl vyjadřovat, protože účinnost OZV byla stanovena do
konce roku 2022. Nelíbilo se mu, že hned po prvním nevydařeném víkendu chce město přijímat toto opatření,
přestože v minulosti bylo vše v pořádku. Nesouhlasil s uložením podmínky provozovateli klubu Alabama s tím,
že účinnost OZV byla navržena od 01.10.2021. Měl za to, že se jedná o diskriminaci podnikatele, který nemohl
cca 1,5 roku z již uvedeného důvodu vykonávat činnost týkající se kulturní a hudební produkce. Osobně
navrhoval zachovat původně stanovený termín platnosti OZV, a to do konce roku 2022.
Ing. J. Wolf - dodal, že uvedenou provozovnu nemá zájem nikdo rušit nebo zavírat, měl by být pouze nastaven
nějaký řád a pořádek, který bude provozovatel klubu dodržovat. Bude-li vše v pořádku, není problém účinnost
OZV opět prodloužit.
Ing. L. Raszyk - domníval se, že se nejedná o žádnou šikanu ze strany města, protože majitel může svou
činnost provozovat dále. Město má zájem, aby přijatá opatření, která fungovala před nouzovým stavem,
fungovala i nadále. Je tedy potřeba nastavená pravidla dodržovat.
Ing. J. Wolf - navrhl, aby ředitel MP Karviná svolal schůzku za účasti majitele provozovny pana Dolečka,
paní Urbánkové, občanů přilehlých domů, zástupce vedení města a také zastupitele pana Letochy, aby
společně danou problematiku opětovně projednali a provoz klubu Alabama byl v letních měsících
bezproblémový.
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p. P. Letocha - domníval se, že z důvodu porušení, ke kterému došlo hned na první akci, není potřeba
vyvozovat taková opatření, a to že se na zasedání ZM v září bude znovu vyhodnocovat situace provozu
hudebního klubu Alabama. Měl za to, že v době, kdy majitel klub provozoval, daná opatření dodržoval. Po
dobu trvání nouzového stavu a přijatých následných opatření, měl provozovnu uzavřenou, ale nájem, energie a
služby platit musel. S tím, že hluk z provozovny, který rušil noční klid obyvatel okolních domů, souhlasil, i s
tím, že to pro ně nebylo příjemné. Dodal, že pokud bude svolána avizovaná schůzka, přijde na ni a občanům to
rád vysvětlí. Byl si vědom toho, že pokud se bude tato situace opakovat, zastupitele mají právo na kterémkoliv
ZM projednat tento bod a platnost dodatku OZV aktualizovat.
p. V. Kolek - reagoval na vystoupení pana Letochy, a to z druhého pohledu na věc. Uvedl, že se tato věc týká
nejen majitele, ale také lidí, kteří jsou rádi, že se provozovna otevřela. Souhlasil, že OZV lze projednat na
kterémkoliv ZM a její účinnost změnit.
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze již nikdo nepřihlásil, řekl, že na zasedání ZM dne 13.09.2021 bude na
základě poznatků získaných v letních měsících předložena zpráva týkající se této provozovny s tím, že účinnost
OZV může být prodloužena o další rok.
Nechal hlasovat o protinávrhu, že u provozovny ALABAMA bude návrh projednán opětovně na zasedání
ZM v září, a to s účinností OZV od 01.10.2021.
Hlasování:

Pro: 32
Proti: 1
Zdrželo se: 0

usnesení č. 489

Návrh byl schválen.
10) Vyřazení dlouhodobého majetku - OKS
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor komunálních služeb, který předložil návrhy na
vyřazení dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v důvodové zprávě materiálu, a to z evidence a
účetnictví města Karviné. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal o předloženém návrhu na usnesení hlasovat.
Hlasování:

Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0

usnesení č. 490

Návrh byl schválen.
11) Poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje - Pořízení
elektromechanického zvedáku na osobní automobily a rekonstrukce mycího boxu
Ing. J. Wolf - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor školství a rozvoje, kterému byla doručena žádost
Hasičského záchranného sboru o finanční výpomoc ve výši 1 mil. Kč. Vedení města projednalo tuto žádost a
doporučilo poskytnout částku ve výši Kč 500.000,-- na pořízení elektromechanického zvedáku na osobní
automobily a rekonstrukce mycího boxu. K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal o předloženém návrhu na usnesení hlasovat.
Hlasování:

Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0

usnesení č. 491

Návrh byl schválen.
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12) Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nemocnici s
poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizaci
Ing. J. Wolf - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor školství a rozvoje. Jednalo se o dotaci, která již
byla poskytnuta NsP Karviná-Ráj s prodloužením termínu čerpání dotace do 30.12.2021. Dodatkem č. 2 bude
upraven účel použití této dotace a termín pro předložení závěrečného vyúčtování do 15.01.2022.
K předloženému materiálu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal o předloženém návrhu na usnesení hlasovat.
Hlasování:

Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0

usnesení č. 492

Návrh byl schválen.
13) Doplnění programu č. 4 - Podpis smlouvy a přijetí účelové dotace - Zájmové kroužky na ZŠ v ORP
Karviná v rámci projektu Odborné, karierové a polytechnické vzdělávání v MSK II
Ing. J. Wolf - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor školství a rozvoje. Jednalo se o uzavření Smlouvy
o partnerství a poskytnutí podpory s Moravskoslezským krajem. Cílem projektu je podpora celoroční činnosti
žáků škol v Moravskoslezském kraji formou kroužků s důrazem na moderní trendy a technologie.
K předloženému návrhu otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal o předloženém návrhu na usnesení hlasovat.
Hlasování:

Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0

usnesení č. 493

Návrh byl schválen.
14) Doplnění programu č. 5 - Prominutí nájemného s ohledem na mimořádné opatření při epidemii
onemocnění COVID 19 - stravovací zařízení, prodejny a provozovny
Ing. J. Wolf - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor majetkový. Město Karviná chce znovu podpořit
podnikatele provozující svou činnost v objektech SMK a příspěvkových organizací prominutím nájemného za
měsíc březen, duben a květen z důvodu eliminace rizik ekonomického dopadu na podnikatele v souvislosti s
nouzovým stavem a přijatými krizovými opatřeními na území České republiky. K předloženému návrhu otevřel
diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal o předloženém návrhu na usnesení hlasovat.

Hlasování:

Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 1

usnesení č. 494

Návrh byl schválen.
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15) Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – domy č. p. 165/13 a 200/17, nám. Ondry Foltýna,
Karviná-Staré Město
Ing. J. Wolf - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:

Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0

usnesení č. 495

Návrh byl schválen.
16) Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - Modernizace venkovních sportovišť ZŠ Karviná
Ing. J. Wolf - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:

Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0

usnesení č. 496

Návrh byl schválen.
17) Zrušení záměru nabytí pozemků - ČR, Státní pozemkový úřad
Ing. J. Wolf - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:

Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0

usnesení č. 497

Návrh byl schválen.
18) Darování části pozemku p. č. 3258/1 v katastrálním území Karviná-město
Ing. J. Wolf - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0

usnesení č. 498

Návrh byl schválen.
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19) Záměr převodu nemovitostí – bývalé zahradnictví Karviná-Mizerov
Ing. J. Wolf - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:

Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0

usnesení č. 499

Návrh byl schválen.
20) Nabídka na odkoupení pozemku p. č. 540/4 v kat. území Staré Město u Karviné
Ing. J. Wolf - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:

Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0

usnesení č. 500

Návrh byl schválen.
21) Převod části pozemku p. č. 546/1 v katastrálním území Ráj
Ing. J. Wolf - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:

Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0

usnesení č. 501

Návrh byl schválen.
22) Směna pozemků v Karviné-Loukách
Ing. J. Wolf - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Wolf - protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0

usnesení č. 502

Návrh byl schválen.
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23) Nové interpelace členů ZM
p. P. Letocha - Výstavba přechodu u ZŠ Msendelova - zeptal se, kdy dojde k vybudování přechodu pro
chodce u ZŠ Mendelova v Karviné-Hranicích, neboť o této záležitosti již hovořil na zasedání ZM cca před
rokem. Bylo mu odpovězeno, že bude vybudován v září. Protože se tak nestalo, zajímalo ho, kdy k tomu
skutečně dojde.
Ing. J. Wolf - řekl, že již došlo k podpisu materiálů týkajících se této veřejné zakázky. Uvedl, že příprava
projektu měla určitý stanovený průběh, který bylo nutné dodržet. V současné době probíhá výběr firmy, která
bude zakázku realizovat s tím, že cca do měsíce by mohla vybraná společnost na daném projektu pracovat. Tím
bylo na interpelaci odpovězeno.
p. P. Letocha - Karvinská kapela Benjamin - vznesl dotaz, proč karvinské kapele Benjamin, která pravidelně
hraje na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě, nebude v letošním roce umožněno vystupovat. Domníval se,
že karvinská kultura by se měla ve městě podporovat.
Mgr. O. Humplíková, ředitelka MěDK - řekla, že v letošním roce byly „Dny Karviné“ zrušeny, takže nebude
vystupovat žádná kapela. V rámci „Karvinského kulturního léta“ je připravený program s tím, že již byl
uzavřen. Uvedla, že se MěDK snaží dávat možnost vystupovat různým hudebním skupinám, různých žánrů.
Neznamená to však, že pokud nebyla uvedená kapela zařazena do letošního programu hudebního léta, že
nemohou vystupovat v roce příštím. Dodala, že bude ráda za každé doporučení, neboť zájem kapel o
vystupování je velký. Nevyloučila ani možnost, že pokud bude zájem, mohou kapely vystupovat opakovaně
s tím, že se ale musí střídat.
Ing. J. Wolf - vznesl dotaz, zda se kapela Benjamin v letošním roce hlásila o vystupování, nebo to bylo pouze
jejich přání.
p. P. Letocha - měl za to, že se o vystoupení hlásili.
Mgr. O. Humplíková, ředitelka MěDK - nemohla se k danému dotazu vyjádřit, protože dramaturgii programu
(jednotlivých vystoupení) tvoří kolegové z MěDK s tím, že informaci ověří a panu Letochovi jí podá
telefonicky. Tím bylo na interpelaci odpovězeno.
24) Různé - MMK
p. P. Letocha - přednesl tyto dva náměty:
Fond spravedlivé transformace – vznesl dotaz týkající se projektů města zařazených do Fondu spravedlivé
transformace. Vzhledem k dané možnosti, že peníze z uvedeného fondu by mohlo získat také město Karviná,
zajímalo ho, zda vedení města již vyjednává s nějakým větším investorem, který by byl pro naše město
přínosem.
Ing. L. Raszyk - řekl, že bylo podáno několik projektů, které by měly být realizovány na území města. V této
fázi se jedná pouze o strategické projekty s tím, že projekt spravedlivé transformace je poněkud složitější.
Oficiální schvalování projektů by mělo proběhnout dne 24.06.2021 na regionální konferenci. Na zasedání ZM
v září by měla být provedena krátká prezentace o strategických projektech, které byly schváleny.
Případně další projekty, které budou předloženy v rámci jednotlivých tematických výzev spravedlivé
transformace. Protože dosud nebylo nic schváleno, nerad by konkrétně o nějakém investorovi hovořil.
Ing. J. Wolf - k Fondu spravedlivé transformace dodal, že se jedná o tzv. běh na dlouho trať. Ve hře je boj o
spoustu peněz a dále je to také o tom, jak dobře budou dané projekty připraveny. V první fázi má město
připraveno pár strategických projektů, ve kterých jsou zapojeni soukromí investoři, OPF Karviná, město
Karviná a KÚ MS kraje. Dne 24.06.2021 proběhne další fáze schvalovacího procesu, která bude pokračovat na
ministerstvech v Praze a bude končit na úrovni EU. Pokud tyto naše projekty projdou, bude muset na nich dále
pracovat speciální projektové týmy. Je to tedy jedna z možností, která by mohla nejen Karviné, ale celému
karvinskému regionu pomoci.
Udělení čestného občanství - za klub Starostové a nezávislý sdělil, že by chtěl při nejbližší příležitosti udělit
čestné občanství paní Karin Lednické za činnost, kterou pro město Karviná udělala.
Ing. Wolf - na námět bude odpovězeno písemně.

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ � Magistrát města Karviné
Adresa sídla: Fryštátská 72/1, 733 24 KarvináFryštát | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534
Telefon: 596 387 111 | Fax: 596 387 264 | Email: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: es5bv8q | Web: www.karvina.cz

Stránka 10 / 11

Mgr. P. Juras – vyjádřil se k dopisu, který byl adresovaný zastupitelům města starostou Obce Sokolská a týkal
se mládežnického ledního hokeje v Karviné. Po seznámení se s ním navštívil pana náměstka Mgr. Bizońě a o
dané problematice spolu diskutovali. Řekl, že Radou města Karviné bylo rozhodnuto, že pan Kytka v rámci
spolku povede nějakou menší skupinu dětí mládežnického hokeje, neboť tuto možnost starosta Obce Sokolská
(Mgr. Hamrus) nezískal. Domníval se, že se tímto rozhodnutím nic moc nezměnilo, protože pan Boniatti má
lední hokej stále na starost. Dodal, že kdokoliv by chtěl lední hokej převzít, musel by se vším začat od začátku.
Požádal pana primátora o vyjádření k této záležitosti.
Ing. J. Wolf - neměl zájem se k dané věci již vyjadřovat. Protože se o této problematice jedná již 15 let, bylo
třeba nějakým způsobem rozhodnout a provést zásadní změnu. Pokud pan Boniatti nebude chtít převést
mládežnický hokej na spolek HC Karviná 2020, který je veden bývalými hokejisty, tak ať si ho nechá. Ti, kteří
budou chtít být podporováni dotačně, tak přejdou, budou trénovat a hrát nějaká přátelská utkání. Jak bude
situace nakonec vyřešena, se uvidí. Záleží také na tom, jak se s touto záležitostí vypořádá zakládající spolek HC
Karviná 2020. Proto jen na nich bude záležet, jak situaci zvládnou
25) Různé - občané
Na zasedání ZM nikdo z občanů v bodě "Různé občané" nevystoupil.

Ing. J. Wolf - protože byly projednány všechny body programu, jednání 20. zasedání Zastupitelstva města
Karviné ukončil.
Řekl, že na dalším zasedání ZM se zastupitele sejdou v pondělí 13.09.2021 v 17:00 hodin ve velkém sále OPF
Karviná.
Ing. Jan Wolf, v. r.
..........................
Ing. Jan Wolf
primátor

Ověřovaté zápisu:
Ing. Vladimír Franta, v. r.
..................................
Ing. Vladimír Franta
Mgr. Aleš Hujík, v. r.
..................................
Mgr. Aleš Hujík
Zapsala: Jana Nekardová, v. r., zaměstnankyně Oddělení KP
Karviná dne 18.06.2021
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ � Magistrát města Karviné
Adresa sídla: Fryštátská 72/1, 733 24 KarvináFryštát | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534
Telefon: 596 387 111 | Fax: 596 387 264 | Email: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: es5bv8q | Web: www.karvina.cz

Stránka 11 / 11

