
Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

1 

 

  

11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, 

konaného dne 17.12.2015 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Helena Wieluchová - starostka 

- schválení programu zasedání s úpravou 

- určení ověřovatelů zápisu 11. zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

 

 

1. Zpráva o vývoji rozpočtu za 1 – 9/2015 

2. Návrh na vázání finančních prostředků do rozpočtu na rok 2016 na akci „Obnova 

sociálního zázemí na házenkářském hřišti TJ Sokol Svinov“ 

3. Rezignace a volba předsedy a členů finančního výboru ZMOb Svinov 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

5. Návrh na uzavření dohody o splátkách 

6. Navýšení účelové dotace na přednádraţí příspěvkové organizaci Technický dvůr                       

O.-Svinov pro rok 2015 

7. Návrh rozpočtu MOb Svinov pro rok 2016 a rozpočtového výhledu na léta 2017 – 2019 

8. Návrh zásad pro poskytování dotací z rozpočtu MOb Svinov pro rok 2016 

9. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemků pod stavbami garáţí                           

v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

10. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 2672 a parc. č. 2671, 

jehoţ součástí je stavba s č. p. 443 vše v k. p. Svinov, obec Ostrava 

11. Návrh na znovu projednání prodeje části pozemku parc. č. 1537/1 a pozemku parc.                     

č.  1567/12 vše v k. p. Svinov, obec Ostrava 

12. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 740/3, části 

pozemku parc. č. 802/335, části parcely parc. č. 802/383 a pozemku parc. č. 802/334 vše 

v k. ú. Svinov, Obec Ostrava 

13. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemků parc. č. 2105/3, parc. č. 2105/7, 

parc. č. 2105/9 a parc. č. 2105/15 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

14. Návrh prodeje pozemků parc. č. 69/2 a parc. č. 69/3 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

15. Návrh na vydání stanoviska k investičnímu záměru vybudování a provozování 

Komunitního domu seniorů 

16. Návrh prodeje pozemku parc. č. 659/93 v k. p. Svinov, obec Ostrava 

17. Zápis z 6. jednání finančního výboru ZMOb Svinov 

 

Různé 

 

 

Začátek jednání zastupitelstva v 16:00 hodin 

 

Starostka Ing. Helena Wieluchová zahájila 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov  

 

Zápis z dnešního zasedání ZMOb Svinov provede paní Lucie Fucimanová. 
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Celkem přítomno členů: 18 zvolených zastupitelů 

Pan Dvorský dorazí později. 

 

Paní starostka: Dostali jste pár informací přímo na stůl. Chtěla bych poprosit paní 

Bonkovou, aby k materiálu č. 17 měla úvodní slovo. Má někdo návrhy nebo připomínky 

k programu? Nikdo? Takţe já bych měla připomínky. Navrhuji takovou to změnu. Bod 1 a 2 

zůstává. Paní sekretářka vám roznese úpravu, aby to bylo jednodušší pro sledování. Bod 3 

bude „Úprava počtu členů finančního a kontrolního výboru na 5“. Bod 4 „Rezignace a volba 

předsedy a členů finančního výboru ZMOb Svinov“ a bod 5 „Odvolání a volba předsedy a 

členů kontrolního výboru“. Dále to pokračuje podle programu. Máte to tam barevně 

vyznačeno, takţe je to totoţné, jen se tam vkládají 2 nové body. Mělo by být celkem 19 bodů 

programu.  

 

Ing. Poštová: Tři, ne? 

 

Paní starostka: Jen dva. Jeden bod tam uţ byl, jen jsme tomu dali jinou číselnou řadu. 

 

Ing. Poštová: Dobře. 

 

Hlasování o upraveném programu. 

Pro: 17     Proti: 1    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen. 

 

 

Paní starostka: Ověřování zápisu z 10. zasedání ze dne 30.9.2015 ověřili paní Broulíková a 

Kuráňová. Prosím o jejich vyjádření. 

 

Ing. Broulíková: Zápis jsem přečetla a souhlasím. 

 

Ing. Kuráňová: Já samozřejmě mám nějaké připomínky, které jsem v zápise uvedla. Ráda 

bych vám je přečetla. Při volbě starosty byl neplatný lístek započítán špatně. V pokynech 

volební komise zaznělo „vybraného kandidáta zakrouţkujte“. Na lístku je jasně uveden 

krouţek pro Mgr. Hruškovou. V souvislosti s tím, ţe nebyli dovoleni členové výboru, byl 

porušen paragraf 118/2 zákona o obcích, navíc tím bylo porušeno usnesení zastupitelstva 

konaného dne 6.11.2014, kdy byly schváleny 7 členné výbory. Výbory nejsou z tohoto 

důvodu usnášeníschopné.  

 

Paní starostka: Děkuji a dávám hlasovat, kdo souhlasí, abychom schválili zápis z 10. 

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov?  

 

Mgr. Hrušková: S těmito připomínkami? 

 

Paní starostka: Samozřejmě. 

 

Hlasování. 

Pro: 17     Proti: 0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen. 
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Ověřovatelé zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
Návrhy: Ing. Daniel Ţitník, Ing. Radim Smetana 

Hlasování o návrhu 

Pro:  18                                                 Proti:  0    Zdržel se: 0 

Ověřovatelé byli určeni. 

 

Volba návrhové a mandátová komise 
Návrhy: Hana Muţíková, Ing. Eva Poštová, CSc., Ing. Simona Bonková 

Hlasování o návrhu 

Pro:  18                                                Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Paní starostka: Chtěla bych poţádat pana Ţitníka, aby před programem podal informace o 

sponzorských darech za období 1.10.2015 aţ 17.12.2015. 

 

Ing. Žitník: V podstatě to přečtu. Zastupitelstvo městského obvodu Svinov bere na vědomí 

informaci o přijetí finančních a věcných sponzorských darech za období 1.10.2015 aţ 

16.12.2015.  

Finanční dary: 

Ing. Helena Wieluchová  47.000,-- (5.000,- setkání s podnikateli, 25.000,- tisk kalendáře,    

                                                        10.000,- Vánoční jarmark, 7.000,- Svinovská pouť 2016) 

Staba-servis spol. s r.o.   10.000,-- Vánoční jarmark 

TMAS CZ, s.r.o.  5.000,-- kulturně společenské akce MOb Svinov 

 

Věcné dary: 

Ing. Daniel Žitník   5.500,--  bannery Vánoční jarmark 

MUDr. Ludmila Gelnarová   2.500,-- perníky pro vystupující děti na Vánočním jarmarku 

Zdeňka Popková    500,-- sladkosti pro děti  

 

Mgr. Hrušková: Můţu se zeptat pana místostarosty Ţitníka, jak se jmenuje jeho firma?  

 

Ing. Žitník: Máte to tam napsáno. 

 

Mgr. Hrušková: Ne. Vaše firma jak se jmenuje? 

 

Ing. Poštová: Fyzická osoba. 

 

Ing. Žitník: Ano.  

 

Mgr. Hrušková: Chtěla bych se zeptat, na kolik vaše firma participuje na veřejných 

zakázkách příspěvkových organizací?  

 

Ing. Žitník: Co máte na mysli? 

 

Mgr. Hrušková: MŠ Polanecká.  

 

Ing. Žitník: Takţe se jedná o ty cedulky? Cedulky dělám zdarma. Veřejně říkám tady 

zastupitelstvu, dělám práci večer, dělám to zdarma. Nemůţu si dovolit na takové zakázce 

vydělat ani korunu. Chápu, ţe mi to okamţitě napadnete.  
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Mgr. Hrušková: Takţe při vyúčtování, aţ uvidíme Daniel Ţitník, tak je to název vaší firmy. 

 

Ing. Žitník: Pravděpodobně neuvidíte. Záleţí na tom, co ta realizační firma zveřejní. 

 

Mgr. Hrušková: Aha, takţe se vţdycky skryjete za název jiné firmy. 

 

Ing. Žitník: Paní magistro, pojďme se bavit věcně. Já vám říkám, ţe tam Ţitníka nikde 

neuvidíte ani skrytého Ţitníka neuvidíte. Aţ mě někdy skrytého nebo veřejně uvidíte, tak se 

bavme o tom, ţe jsem něco provedl. Zatím jsem nic neudělal. Jenom zadarmo pracuji pro 

někoho cizího.  

 

Paní starostka: Jen dodám, ţe ty cedulky byly na poţádání pana ředitele školy.  

 

Přišel Ing. Eduard Dvorský. 

 

K bodu 1) programu: bez úvodního slova předkladatele   

Bez diskuse. 

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o vývoji rozpočtu za 1-9/2015 

 

K bodu 2) programu: bez úvodního slova předkladatele   

Bez diskuse. 

Hlasování o návrhu 

Pro:  19                                                 Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 3) programu: bez úvodního slova předkladatele   

Diskuse. 

Paní starostka: Úprava počtu členů finančního a kontrolního výboru. Navrhujeme, aby počet 

členů nebyl 7, ale 5. 

Hlasování o návrhu 

Pro:  13                                                 Proti:  1    Zdržel se: 5 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 4) programu: bez úvodního slova předkladatele   

Paní starostka: Ve věci finančního výboru jsme obdrţeli 3 abdikace, kdy rezignovala 

předsedkyně paní Bonková, paní Radmila Macháčová a pan Jakub Kuráň. Finanční výbor je  

nefunkční, protoţe jsme obdrţeli rezignace, které bereme na vědomí a budeme navrhovat 

nové členy finančního výboru. Prosím o návrhy. Předseda.  

 

Ing. Broulíková: Navrhuji Ing. Evu Poštovou. 

 

Paní starostka: Teď členy. 

 

Paní Popková: Navrhuji Ing. Ludmilu Lankočí. 

 

Ing. Poštová: Navrhuji Ing. Zuzanu Kotarovou. 

 

Paní starostka: Já navrhuji Ing. Staňka. Chybí nám ještě jeden člen. 
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Ing. Poštová: Tam zůstala paní Ing. Podgorská. 

 

Paní starostka: Ta nedala rezignaci, takţe necháme paní Ing. Podgorskou.  

 

Ing. Bonková: Chtěla bych poprosit pana Kojdeckého, aby rezignoval tady před celým 

zastupitelstvem nebo, aby ho zastupitelstvo odvolalo. Zákon neurčuje, která funkce, kdy a za 

jakých podmínek, kterou jinou funkci vylučuje. Rada například není povinná pro obce, které 

má meně neţ 15 členů zastupitelstva. A co se týká finančního výboru, ten je povinný vţdy. 

Ani si netroufám z ničeho odvodit prioritu a myslím si, ţe není pravda, ţe pan Kojdecký 

vstupem do funkce místostarosty automaticky odešel z funkce člena finančního výboru. 

Zastupitelstvo má právo odvolávat členy výborů, má právo volit členy výborů a jiný způsob je 

jen vlastní rezignace. 

 

Paní starostka: Podle § 119 zákona o obcích nemohou být členy výborů starosta, 

místostarosta a tajemník, takţe automaticky, kdyţ se stane místostarostou, tak není členem. 

 

Ing. Kuráňová: Ne, v tom zákoně není priorita, co je nadřazené.  

 

Mgr. Kojdecký: Rád bych oznámil, ţe rezignuji na funkci člena finančního výboru.  

 

Ing. Bonková: Děkuji. 

 

Paní starostka: Ptám se paní Poštové, zda souhlasí s návrhem.  

 

Ing. Poštová: Ano. 

 

Paní starostka: Paní Ing. Lankočí souhlasí? Ví o tom něco? 

 

Ing. Poštová: Ano souhlasí. 

 

Paní starostka: Paní Kotarová? 

 

Ing. Poštová: Ano. 

 

Paní starostka: Pan Staněk? 

 

Ing. Staněk: Ano souhlasím. 

 

Paní starostka: Paní Poštovou, Lankočí a Kotarovou známe. Snad jen pan Staněk, kdyby 

mohl o sobě něco říct. 

 

Dr. Ing. Staněk: Dobrý den. Jsem ekonom, mám doktorát z obecné ekonomie. Jednak mám 

zkušenosti s obecní ekonomikou z období, kdy jsem dělal primátora Opavy. Obecně mám 

dnes vzdělávací agenturu v oblasti územně správních celků, takţe jsem pořád v segmentu 

obci. Mám za sebou praxi asi 15 let z finančního ředitele ve velkých firmách. Víc bych asi 

neříkal, tu práci budu dělat rád. 

 

Paní starostka: Děkuji.  
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Paní starostka: Nechávám hlasovat o návrhu. 

Předsedkyně paní Poštová, členové paní Ing.  Lankočí, paní Ing. Kotarová, pan Dr. Ing. 

Staněk 

Hlasování o návrhu 

Pro:  14                                                 Proti:  0    Zdržel se: 5 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 5) programu: bez úvodního slova předkladatele   

Paní starostka: Prosím o návrhy. 

 

Ing. Poštová: Kontrolní výbor byl pětičlenný na rozdíl od finančního. Pokud se nepletu, tak 

předsedkyní paní Ing. Hauptová, členové pan Andrle, Štěpánová, Horáček, Krmášek. Já 

navrhuji odvolání paní předsedkyně Hauptové a členů Štěpánové, Horáčka, Krmáška a 

Andrleho. Co jsem přečetla, tak tam zůstala paní Mgr. Kotulanová.  

 

Ing. Hauptová: Proč jsem z funkce předsedkyně kontrolního výboru odvolána? Kdyţ při 

volbě jste měli námitku proti tomu, ţe jsem ze stejné politické strany jako starostka. 

V současné době bych nebyla. Je nějaký jiný důvod? 

 

Ing. Poštová: Tak si to myslím, a tak to navrhuji.  

 

Ing. Hauptová: Takţe bezdůvodně? 

 

Ing. Poštová: Já jsem nepochopila důvod 6.11.2014, proč jsem já nemohla být členem 

finančního výboru? Jestli jsem měla málo zkušeností, kdyţ dělám v krajském finančním 

výboru a v městském finančním výboru jsem byla dvakrát.   

 

Ing. Hauptová: My se bavíme o kontrolním výboru. 

 

Ing. Poštová: Já vím, dávám jen příklad, ţe jste nebrali v potaz praxi a zkušenosti. 

  

Mgr. Hrušková: Chtěla bych se zeptat, jestli paní Kotulanová ví, ţe má zůstat tady v této 

partě. A jestli s tím souhlasí. 

 

Ing. Poštová: Paní Kotulanová je členkou kontrolního výboru, nerezignovala, tak není důvod 

ji odvolat. 

 

Mgr. Hrušková: Chtěla bych připomenout, ţe v okamţiku, kdy byla zvolena nová paní 

starostka, tak někdo z úřadu obtelefonovával všechny členy komise pro občanské záleţitosti 

bez vědomí paní předsedkyně tehdejší a všech se ptal, jestli chtějí nebo nechtějí zůstat 

v komisi. A najednou se tato praxe nedělá? 

 

Paní starostka: Výbory a komise je rozdíl. Řeknu vám jen jednu věc. Ano členové se 

obvolávali, protoţe někteří podávali rezignace, tak se velice slušně paní sekretářka zeptala, 

kdyţ někteří dali rezignaci, jestli jsou ochotni pracovat dál a ţe bychom byli velice rádi, 

kdyby zůstali. Takţe forma je asi dost podstatná a byla to velice slušná forma. A teď jsme 

tady u výboru, tak bych se jim chtěla věnovat.  
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Ing. Bonková: Evi, já si vůbec neuvědomuji, ţe by tě někdo odvolával z výboru. Nepamatuji 

si, ţe bych byla proti.  

 

 

Paní starostka: Nemůţeme brát v úvahu vůči komu, kdo hlasoval jak. Po volbách se 

kompletně všechny výbory a komise volily nové. Z 90 i více %.  

 

Ing. Bonková: Jen by mě zajímaly důvody. Kdyţ se odvolávaly rady, tak jste argumenty a 

důvody neměli, tak by mě zajímaly teď. 

 

Ing. Dvorský: Na minulém zastupitelstvu se mohutně oháněli demokratičností. V kaţdé 

demokratické společnosti je, ţe opozice má kontrolní výbor. 

 

Ing. Poštová: Ptám se tedy, proč byla paní Hauptová předsedkyní kontrolního výboru, kdyţ 

byla starostka z ČSSD?  

 

Mgr. Hrušková: Protoţe jste neměli ţádného předsedu. Pan Kusýn odmítl být předsedou v té 

době.  

 

Paní Jančíková: Nabízeli jsme pana Teteru a pan Tetera nebyl schválen. 

 

Mgr. Hrušková: Pan Tetera nemohl být předsedou. 

 

Ing. Bonková: Předsedou můţe být pouze člen zastupitelstva.  

 

Paní starostka: Prosím vás, půjdeme dál. Má ještě někdo nějaké návrhy? 

Dávám hlasovat o odvolání paní Hauptové, pana Andrleho, paní Štěpánové, pana Horáčka a 

pana Krmáška.  

Hlasování o návrhu 

Pro:  11                                                 Proti:  7    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

Paní starostka: Přijímám návrhy na předsedu kontrolního výboru. 

 

Pan Ivan: Paní Muţíková. 

 

Paní starostka: Navrhuji pana Teteru jako člena. 

 

Ing. Poštová: Navrhuji pana Lukáše Křupalu. 

 

Paní Jančíková: Pan Jiří Vonšík. 

 

Paní starostka: Paní Kotulanová zůstává. To znamená, ţe volíme předsedu paní Muţíkovou. 

Souhlasíte? 

 

Paní Mužíková: Souhlasím. 

 

Paní starostka: Dále člena pana Teteru. Ten souhlasí. Pan Křupala souhlasí? 

 

Ing. Poštová: Ano. 
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Paní starostka: A posledního člena pana Vonšíka. Souhlasí? 

 

Paní Jančíková: Souhlasí. 

 

Paní starostka: Dávám hlasovat o těchto návrzích. Paní Muţíková předsedkyní kontrolního 

výbory a členy pana Teteru, Křupalu a Vonšíka.  

 

Mgr. Hrušková: Ještě před hlasováním máme dotaz.  

 

Ing. Dvorský: Zjišťovali jste si, zda není ve střetu zájmu zaměstnání pana Muţíka, i kdyţ je 

zastupující tajemník a předsedkyně kontrolního výboru paní Muţíková? 

 

Paní starostka: Není to ve střetu. 

 

Ing. Dvorský: Víte to 100%? Výborně. 

 

Hlasování o návrhu 

Pro:  11                                                 Proti:  4    Zdržel se: 4 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 6) programu: bez úvodního slova předkladatele   

Zastupitelstvo projednalo Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov. 

 

K bodu 7) programu: bez úvodního slova předkladatele   

Diskuse. 

Ing. Hauptová: V důvodové zprávě je zřejmé, ţe od listopadu 2015 bydlí Jaana Hašpicová 

v Ostravě-Porubě. Přesto nájem bytu končí k 31.12.2015. Prosila bych pana předsedu bytové 

komise, zda by nešlo vyjít vstříc paní Hašpicové s tím, ţe by se s ní uzavřela dohoda o 

ukončení nájmu souvisle s tím, kdy ten byt uţívala.  

 

Pan Ivan: Sama poţádal o ukončení nájmu k 31.12.2015.  

 

Paní starostka: Nechávám hlasovat o návrhu. 

Hlasování o návrhu 

Pro:  17                                                 Proti:  0    Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 8) programu: bez úvodního slova předkladatele   

Bez diskuse. 

Paní starostka: Nechávám hlasovat o návrhu. 

Hlasování o návrhu 

Pro:  19                                                Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 9) programu: bez úvodního slova předkladatele   

Diskuse. 

Ing. Bonková: Chci se zeptat jak je počítána rezerva na běţné výdaje, protoţe tam je schod 

asi o 2/3 nahoru. 

 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

9 

 

 

 

Bc. Horváthová: Ne, pokryly se běţné výdaje a to co zbývá je v rezervách na operativní 

výdaje.  

 

Ing. Dvorský: Příloha č. 4.1, proč se jmenuje Rozpočtové provizorium? 

 

Ing. Poštová: Tak je to kaţdý rok. 

 

Ing. Hauptová: Ráda bych se zeptala na text na stránce 2 krizové stavy. 

 

Bc. Horváthová: Kdyby byly povodně nebo jiné krizové stavy. 

 

Ing. Bonková: Mám ještě jeden dotaz. Na straně 8 další navrhované investice tam je 

spolufinancování sportovního hřiště Rošického. Kdyţ tam je spolufinancování ve výši milion 

s jakými jinými financemi se na to hřiště počítá a kdy? 

 

Paní starostka: Byla jste v radě paní Bonková. Počítá se s magistrátem města Ostravy. 

 

Ing. Bonková: Tam je schválený jiný projekt nebo se počítá s původním? 

 

Paní starostka: Jedná se o původním projekt.  

 

Mgr. Hrušková: To znamená, ţe uţ jste se dotazovali na ministerstvu školství, mládeţe a 

tělovýchovy v jakém je to stavu? Protoţe určitě víte, protoţe jste byla v té radě, ţe 2 miliony 

nám má dát magistrát a zbytek má být dofinancován z dotace ministerstva školství. 

 

Paní starostka: Je to rozděleno na dvě etapy. První etapa je pouze 2,6 mil., 1,6 mil. a druhá 

etapa ještě není. 

 

Mgr. Hrušková: A 2,6 mil. do toho bude investovat kdo?  

 

Paní starostka: Magistrát.  

 

Mgr. Hrušková: To uţ je jisté? 

 

Paní starostka: Jisté to není. Je to pouze předpoklad, ţe ze svých zdrojů dáme milion a 2 600 

tis. dá magistrát. Vy to moc dobře víte, protoţe jste to sama řešila. 

 

Mgr. Hrušková: Ano vím. A někdo uţ podal na ten magistrát ţádost? 

 

Paní starostka: Samozřejmě.  

 

Mgr. Hrušková: A v jakém je stádiu celá tato zakázka, kdyţ uţ jste vybírali firmu, která to 

bude realizovat. 

 

Paní starostka: Dali jsme návrh na vybrání firmy. Firma se vybrala, s tím, ţe má dva roky 

termín, neţ začne stavět. Máme to ošetřené tak, aby ta firma dva roky respektovala v případě, 

ţe by se nepodařilo získat finanční prostředky. Máme ji připravenou, takţe jak získáme 

prostředky, tak sto spustíme. 
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Mgr. Hrušková: Takţe je to jako u sokolovny. Máme firmu, máme projekt, ale nemáme 

peníze. 

 

Paní starostka: Asi tak. 

 

Ing. Poštová: Měla bych technickou k poznámce paní Hruškové. Sokolovna byla 

vypracovaný projekt, my jsme měli rezervu na spolufinancování a čekali jsme, jak to 

dopadne. Ţádná firma nebyla vybraná. To říkáte špatně. 

 

Mgr. Hrušková: Právě proto. Mě zarazilo, ţe uţ vybíráte firmu a ještě nemáte peníze. 

 

Ing. Poštová: Je to ošetřeno v té výzvě. 

 

Mgr. Hrušková: Za dva roky se mohou změnit třeba ceny dodavatelské. 

 

Ing. Poštová: Ty tam jsou vázány.  

 

Ing. Dvorský: Za dva roky můţe být ta firma neexistující.  

 

Ing. Poštová: Tak nebude vybraná, to je jasné. Kdyţ nebude existovat, tak to asi nepostaví.  

 

Ing. Žitník: Je to postup, který nám byl nějak naznačen, ţe patří k těm efektivním. Budeme 

věřit v to, ţe ta rada byla dobrá a ţe nám budoucnost ukáţe, ţe se nám díky tomu podaří 

rychleji stavbu dodělat.  

 

Ing. Bonková: V případě, ţe by tam bylo zpoţdění, tak se ty firmy bude znovu vybírat?  

 

Ing. Žitník: Ta firma je vázána tou nabídkou po dobu těch dvou let. V podstatě na to 

přistoupila. 

 

Ing. Bonková: Je tam sloţená nějaká jistina? 

 

Ing. Žitník: Jistina není sloţená a v podstatě je tam jediné riziko, které tam vidím, je to, ţe 

ceny stavebních prací půjdu dramaticky dolů a my budeme mít nabídku, která bude 

v budoucnu nadhodnocena. Nejsem si 100% jistý, ţe by to mohlo nastat.  

 

Ing. Bonková: V opačném případě to zase můţe dojet na kvalitu. Myslím si, ţe je tam 

spousta rizik. Je něco jiného, pokud se to podaří do roka. 

 

Mgr. Hrušková: Můţu se zeptat, jak se ta firma jmenuje? 

 

Ing. Žitník: Ještě není vyhodnoceno výběrové řízení.  

 

Ing. Kuráňová: Bývá dobrým zvykem, ţe k rozpočtu se vyjadřuje finanční výbor. 

 

Paní starostka: Těţko se k tomu mohl vyjádřit finanční výbor, kdyţ neexistuje. Je to poradní 

orgán, který se můţe vyjádřit následně, ale nemohl se vyjádřit, kdyţ neexistuje a kvůli tomu 

nemůţeme odsouvat všechno.  
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Mgr. Hrušková: Myslím, ţe v moci starostky je svolat mimořádné zastupitelstvo a myslím, 

ţe to byla mimořádná situace, kdyţ neexistoval funkční finanční výbor.  

 

Paní starostka: U této situace nebylo nutné svolávat mimořádné zastupitelstvo. 

 

Paní starostka: Nechávám hlasovat o všech bodech návrhu. 

Hlasování o návrhu 

Pro:  14                                                Proti:  0    Zdržel se: 5 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 10) programu: bez úvodního slova předkladatele   

Bez diskuse. 

 

Paní starostka: Nechávám hlasovat o návrhu. 

Hlasování o návrhu 

Pro:  17                                               Proti:  0    Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 11) programu: bez úvodního slova předkladatele   

Bez diskuse. 

 

Paní starostka: Nechávám hlasovat o návrhu – Varianta I. 

Hlasování o návrhu 

Pro:  19                                                 Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 12) programu: bez úvodního slova předkladatele   

Diskuse. 

Ing. Hauptová: Tento dům byl vykoupen, aby se v něm nebydlelo. Proto mě zaráţí tady 

v důvodové zprávě, ţe budova by byla určena k bydlení. Jak je to tedy ošetřeno při koupi? 

 

Paní starostka: Chce tam mít sídlo firmy a chce tam bydlet.  

 

Ing. Hauptová: Tak proč to bylo vykoupeno? 

 

Paní starostka: Kvůli dálnice to bylo vykoupeno, ne? 

 

Ing. Kuráňová: Proti záměru nic nemám a vím, ţe to Svinov zatěţuje, ale ta cena mi přijde 

taková směšná.  

 

Ing. Poštová: V roce 2003 to byl celý záměr, o který jsme se snaţili. Vykoupí se celá oblast a 

bude to průmyslová zóna. Podle mě to město velmi zpackalo, protoţe měli mít všechny 

smlouvy o budoucích smlouvách kupních a aţ by byl ten poslední, tak měli začít vykupovat. 

Oni začali vykupovat jednotlivě. Bylo vykoupeno 10 nemovitostí moţná ze 40, takové, které 

stejně nebyly obývané. Zbytek zůstal a tím pádem se nevyřešilo vůbec nic a bydlí se tam. Čili 

to bude jeden z těchto případů a není nic proti ničemu, kdyţ tam bydlí zbylých 30, kteří nebyli  
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vykoupeni a nesouhlasili s výkupem. To byla ta varianta, proč se vykupovalo. Město to 

vykoupilo, některé okamţitě zdemolovalo a některé zřejmě asi převedlo na Svinov. 

 

Ing. Smetana: V době, kdy jsme byli na radnici jako radní, tak pan Vltavský předkládal 

územní studii, kdy tam chtěl udělat velkou zástavbu a chtěl zbourat polovinu domů. Ty 

územní studie tam jsou a prodávat pozemek, který patří obci, prodávat soukromníkovi, 

vytváříme budoucímu městu problém s výkupem opět znovu, budou chtít vykoupit za vyšší 

cenu neţ to koupí. Je to podle mě nesmysl to udělat. Je to proti těm zásadám, které byly 

původně nastavené.  

 

Ing. Mužík: Ten pozemek s tím rodinným domem je mimo tu oblast. 

 

Ing. Smetana: Je, ale obecně byla řešena i doprava, jestli si vzpomínáš, tak tam byla i 

křiţovatka, ţe tam nejsou přístupy. Ty sám si bojoval, ţe tam bylo plno komunikací, které 

nebyly ještě navrţené a oni tam neměli vůbec přístupy u té územní studie. Tu lokalitu obecně 

chtějí na lehký průmysl, to znamená, ţe pokud budu uvaţovat tímto způsobem, a jako obvod 

prodáme majetek, který oni budou zpětně vykupovat, tak je to nesmysl.  

 

Ing. Poštová: Město se k tomu vyjádří. 

 

Paní starostka: Nechávám hlasovat o návrhu – Varianta I. 

Hlasování o návrhu 

Pro:  11                                                 Proti:  6    Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 13) programu: bez úvodního slova předkladatele   

Bez diskuse. 

 

Paní starostka: Nechávám hlasovat o návrhu – Varianta I. 

Hlasování o návrhu 

Pro:  13                                                 Proti:  0    Zdržel se: 6 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 14) programu: bez úvodního slova předkladatele   

Diskuse. 

 

Ing. Smetana: Pozemek parcela č. 802/342 a 802/383 není v našem vlastnictví, nýbrţ 

soukromého vlastníka. Důvod odkupu druhého pozemku je, ţe ti majitelé chtějí na tomto 

pozemku parkovat. Nemají důvod to oplocovat. Druhá část, o které jste teď mluvili, pozemek 

802/334 je opěrná zeď, takţe tam asi chodník taky nebude.  

 

Paní starostka: V kaţdém případě, kdyţ tam budou mít parkoviště a bude to její soukromé, 

tak bude asi problém tam dostat oficiálně chodník, aby tam lidé mohli chodit. 

 

Ing. Smetana: Ještě jednou. To parkoviště, které je vzadu, patří soukromému vlastníkovi, 

takţe ten chodník tam nelze udělat.  

 

Ing. Mužík: To není na soukromém pozemku. 
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Ing. Smetana: Půlka parkoviště, o kterém se tady bavíme, je soukromý pozemek.  

 

Ing. Mužík: Toto je soukromá parcela, tady je úzký pás, který je náš, zde je opěrná zeď, ten 

pozemek je taky náš a toto je parcela městského obvodu.  

 

Ing. Smetana: Souhlasím, ale ta šíře toho co, vy tam chcete udělat chodník, tam se nedá 

projít. Jestli jste tam byli někdo fyzicky se postavit, tak musíte vědět, ţe tam nejde projít.  

 

Ing. Mužík: Tady máme minimálně 1, 3 m širokou parcelu. 

 

Ing. Smetana: Jsi přesvědčen, ţe je tam 1, 3 m? Jsou tam sloupy veřejného osvětlení v tom 

místě, které jsi ukazoval.  

 

Ing. Bonková: Já mám informaci, ţe to chce pán koupit, kvůli tomu, aby tam měli soukromí a 

mohli si to osadit tújemi. Nedá se tam najít nějaké jiné řešení?  

 

Paní starostka: Tam asi ţádné jiné řešení není.  

 

Ing. Žitník: Víme, ţe se v té oblasti připravuje výstavba, ţe tam budou změny pozic celé té 

oblasti. Zatím bych to nechal takto. Budoucnost ukáţe, zda li se dá někomu nějaká část 

pozemku prodat, ale hlavně ať si neuděláme nějaký zbytečný problém, který by nás mohl 

v budoucnu omezit. 

 

Ing. Bonková: Právě proto chci, tento materiál odloţit. 

 

Paní starostka: My máme záměr neprodat.  

 

Paní starostka: Nechávám hlasovat o návrhu – Varianta I. 

Hlasování o návrhu 

Pro:  17                                                 Proti:  0    Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 15) programu: bez úvodního slova předkladatele   

Bez diskuse. 

 

Paní starostka: Nechávám hlasovat o návrhu – Varianta I. 

Hlasování o návrhu 

Pro:  18                                               Proti:  0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 16) programu: bez úvodního slova předkladatele   

Diskuse. 

 

Ing. Poštová: Jeden nabízí 246 000 Kč a druhý 246 500 Kč. Tady si myslím, ţe to určitě 

nehraje roli. Nás směruje odhad, ţe nesmíme prodat pod cenou a můţeme samozřejmě prodat 

výše. Já bych navrhovala, ať stanovíme cenu vyšší a prodali to vlastníkovi té bývalé 

spořitelny. To je zcela logické, ţe pozemek by měl patřit k té stavbě.  
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Mgr. Kovalský: Dobrý den, všechny vás zdravím. Já bych chtěl k tomuto návrhu říct, ţe jsme 

respektovali znalecký posudek a neznali jsme návrh druhého zájemce, tak abych to ulehčil 

zastupitelstvu, tak bychom chtěli tu cenu dorovnat, tedy o těch 500 Kč výše.  

 

Ing. Poštová: Já jsem chtěla navrhnout 250 000 Kč.  

 

Paní Popková: Já bych navrhovala, ţe bychom mu to prodali za těch 250 000 Kč.  

 

Paní starostka: Je tady jeden návrh a to, prodat za 250 000 Kč společnosti Czech Cool Trade 

s.r.o., která vlastní nemovitost.  

 

Paní starostka: Nechávám hlasovat o návrhu, aby Zastupitelstvo městského obvodu 

doporučilo prodej pozemku ve výši 250 000 Kč společnosti Czech Cool Trade s.r.o. 

Hlasování o návrhu 

Pro:  19                                               Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 17) programu: bez úvodního slova předkladatele   

Bez diskuse. 

 

Paní starostka: Nechávám hlasovat o návrhu. 

Hlasování o návrhu 

Pro:  19                                               Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Paní starostka: Já k tomu dodám ještě nějaké informace. Záměr bude viset 14 dní na úřední 

desce, tam bude do 4.1.2016. Toho dne bude muset proběhnout rada, která odsouhlasí prodej 

pozemku panu Plačkovi a do 7 dnů bude muset být mimořádné zastupitelstvo, takţe 

předběţně vám oznamuji, ţe 12.1.2016 bude mimořádné zastupitelstvo, právě kvůli prodeji 

pozemku panu Plačkovi.  

 

K bodu 18) programu: bez úvodního slova předkladatele   

Diskuse. 

 

Pan Blažek: Dobrý den, jedná se o pozemek před naším domem, který bychom chtěli koupit. 

Někdy v létě jste si tady odsouhlasili, ţe pokud se budou prodávat tyto předzahrádky, ţe se 

sejde někdo z obce s těmi, co to chtějí koupit, a dojedná se odhadce. K tomu nedošlo.  Těch 

zájemců je hodně a za ty peníze se to nedá koupit. Abych si koupil chodník k baráku za 

80 000 Kč s poplatky, tak mi to přijde trochu přehnané. Dá se s tím něco udělat? Pokud mi to 

schválíte, tak poţádáme na městě, zda oni jsou schopni nám cenu poníţit, protoţe vy ji poníţit 

nemůţete.  

 

Paní starostka: Já vám rozumím, ale problém je v tom, ţe obec nemůţe jít pod znalecký 

posudek.  

 

Pan Blažek: Dobře, ale město můţe, jestli se nemýlím. 

 

Paní starostka: Ano město můţe. 
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Pan Blažek:  Dalo by se, ţe by obec zaintervenovala na městě, ţe je tady ten problém s těmi 

zahrádkami?  

 

Paní starostka: Dobře.  

 

Mgr. Hrušková: Ono by stačilo, kdyby obec dodrţovala usnesení zastupitelstva. V červnu 

bylo jasně řečeno, ţe stejně jako u jiného případu budou přizvány obě strany a pokud se 

budou schopné domluvit na stejném odhadci, takţe bude ta stranu cenu akceptovat. Proč jste 

to neudělali? 

 

Paní Figarová: Takové usnesení ţádné nebylo. To se týkalo jednoho případu. 

 

Mgr. Hrušková: Ano, ale tak jsme uvaţovali. 

 

Paní Figarová: Ano a dělal to stejný odhadce, jako předtím.  

 

Mgr. Hrušková: Pan Blaţek říká, ţe nebyl přizván k ţádnému jednání na úřadě.  

 

Ing. Žitník: Jestli tomu správně rozumím, pane Blaţku, primární problém je s výškou ceny, 

nikoliv se jménem odhadce. Je to tak? 

 

Pan Blažek: Ano. 

 

Ing. Žitník: Takţe i kdyby to byl jiný odhadce, tak byste tu cenu neakceptoval? My tady 

máme znalecký posudek, který je z roku 2013, a ten ocenil pozemek na 1 100 Kč za m
2
. 

V dnešní době jsme u nového znaleckého posudku, který ten pozemek ocenil za 800 Kč za 

m
2
. Myslím si, ţe je tady jakýsi vývoj, ale ten vývoj není nikým směřován. Chtěl bych 

poukázat, ţe těch 500 Kč není úplně reálná cena.  

 

Pan Blažek: Dobře, odhad je jedna věc, ale jestli není moţné to přes město protlačit. Jak 

můţe někdo odhadnout za 1 100 Kč, kdyţ se tam ten člověk nebyl ani podívat? Tam vedou 

sítě. On vzal cenovou mapu a šup 1 100 Kč, dal razítko a vy jste zaplatili 5 000 Kč a bylo 

hotovo. To jsou vyhozené peníze. Já neříkám, ţe si seţenu nějakého odhadce, aby mi dal 

nějakou niţší cenu, to ne. Jen jsem připomněl, ţe jste si to tady odsouhlasili a neproběhlo to. 

 

Paní starostka: Můţeme udělat to, ţe obec napíše na magistrát nebo můţete napsat i vy a 

poţádat o sníţení. 

 

Ing. Poštová: My určitě ne. 

 

Paní starostka: Pokud dá znalec takovou cenu, tak my s tím nemůţeme nic udělat. 

 

Pan Blažek: Myslím si, ţe ty pozemky nemají pro obec ţádný význam. My si to tam 

udrţujeme a měla by to udrţovat obec.  

 

Ing. Poštová: Myslím, ţe není úplně vhodné pouţít slovo „nebyl se tam podívat“, protoţe my 

nevíme, jestli se tam byl podívat nebo ne, ale berme to, ţe to je závazné stanovisko. Pozemky 

v tomto místě jsou hodnoceny dosti vysoko a máme řadu případů, kdy se prodává za 1 100 Kč 

a ti lidé to chtějí. Kolikrát máme zkoušet odhady, aby to vyhovovalo? 
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Ing. Dvorský: Já bych tu problematiku trochu zobecnil. Myslím si, ţe by rada měla jít na 

město vyjednávat s majetkovým odborem ohledně celé té lokality jiţních svahů, ať je to 

stanovisko závaznější a pro všechny stejně platné, protoţe kdyţ dojde k extrémnímu případu, 

tak všichni tito nájemci nebo nemajitelé těch předzahrádek se mohou vzbouřit, přestat je 

udrţovat a pan Mitura se z toho zblázní. To bude jednoznačný argument na to město, aby 

řeklo, ano my tyto zasíťované na nic pouţitelné pozemky prodáme, střelím za takovou nebo 

takovou cenu. Je to teorie, ale je třeba to někam posunout.  

 

Ing. Smetana: Já k tomu dám jednoznačné stanovisko. Pan Blaţek to zmiňoval, ale neřekl 

ještě jednu věc, ţe polovina těch řadovek má smlouvu na dobu 99 let nebo 49 let, aniţ by se o 

to obec starala, se starali ti vlastníci. Tam není problém v tom, jestli tam jsou nebo nejsou sítě, 

tam je problém ten, kdyţ ty předzahrádky prodáme, teď nejsem proti panu Blaţkovi, problém 

je vtom, ţe kdyţ napadne metr sněhu a projede tam pluh, tak v tu chvíli vlastník pozemku 

zavolá na technický dvůr, přijeďte to hned odklidit.  

 

Paní starostka: Samozřejmě by se tam prodávalo 1m nebo 1,2m se to nechalo od cesty, aby 

tam ten problém se sněhem nebyl.  

 

Ing. Smetana: Vy jste zmiňovali, ţe cena je 1 100 Kč. Kdyţ si vezmete do ruky cenovou 

mapu podle www.ostrava.cz, tak zjistíte, ţe ta cenová mapa naskakuje, ne ţe se tam něco 

prodalo, koupilo, ale ona vyskakuje automaticky kaţdým rokem, se povyšuje cena. Před pěti 

lety byla cena 450 Kč, dneska je 1 200 Kč. Ţádný pozemek se tam neprodal a v té lokalitě 

vyskakuje automaticky cena nahoru. Pan Blaţek zmínil další věc, která tam je a to, ţe jsou 

tam všude věcná břemena, ale rozdíl mezi 1 100 Kč a 800 Kč vůbec nezohledňuje ty sítě. Ty 

sítě pro vás znamenají, ţe tu předzahrádku nikdy nebudete vyuţívat. Na té předzahrádce si 

nesmíte postavit oplocení, nesmíte vysadit strom, nesmíte udělat nic, protoţe musíte umoţnit 

přístup k těm sítím. 

 

Paní starostka: Ten člověk, co to má pronajaté si je toho vědom. Kdyby to koupil, tak by 

musel koupit i to věcné břemeno. 

 

Ing. Mužík: V posudku jsou zohledněny sítě. 

 

Ing. Mitura: Lidé, kteří bydlí na těch jiţních svazích, tak se na nás obracejí, ţe uţ ty 

předzahrádky nechtějí udrţovat. Lidé si sázejí stromy a potom nám volají, ať si to přijdeme 

pokácet.  

 

Z důvodu hluku není rozumět. 

 

Paní starostka: Nechávám hlasovat o návrhu. 

Hlasování o návrhu 

Pro:  14                                               Proti:  0    Zdržel se: 5 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 19) programu: s úvodním slovem předkladatele   

 

Ing. Bonková: Finanční výbor na své poslední schůzce projednával rozpočet za 3. kvartál 

roku 2015 zn. za 1-9/2015 
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Ing. Smetana: Mohu tě, ještě Simono přerušit? Tady máte na srovnání cen. Zjištěné ceny 

v letech 2014-2015 v rozpětí od 600 do 880 Kč za m
2
.  

 

Paní starostka: Prosím paní Bonkovou, aby pokračovala.  

 

Ing. Bonková: Rozpočet byl v rozpracovaném stavu. Nenašli jsme ţádné pochybení. Co se 

týká toho druhého bodu, kdy finanční výbor měl překontrolovat stav technického dvora, tak 

vzhledem ke stavu toho finančního výboru, jsem se rozhodla, ţe tu práci pozastavíme, protoţe 

se jedná o práce v podstatě navíc, oproti zákonným povinnostem a podle metodického pokynu 

jsou opravdu nad rámec. Proto proběhla jen první schůzka, na které jsem byla já a pan 

Kojdecký. O té schůzce jsem vám říkala uţ na minulém zastupitelstvu. Jedná se o dílčí 

postup, první krok o přezkumu technického dvora. Na první pohled si myslím, ţe tam bylo 

všechno v pořádku, evidence byla vedena strukturovaně, doklady byly vedeny správně, 

zaměstnanci byli přístupní k informacím. Nevidím tam ţádný alarmující problém, i kdyţ si 

myslím, ţe z mého pohledu mi tam chybí komunikace mezi úřadem a technickým dvorem. Já 

za sebe bych navrhla pana tajemníka, ten by nějakou dobu v časových intervalech práci 

monitoroval.  

 

Ing. Poštová: Chtěla bych říct, ţe technický dvůr řídí rada a nejeví se mi schůdné, aby ho 

kontroloval tajemník. Musí to být rada. 

 

Paní starostka: Souhlasím.  

 

Ing. Bonková: To byl můj osobní návrh, nemám s tím ţádný problém. Jen jsem chtěla říct, ţe 

by to chtělo na nějakou dobu koordinátora.  

 

Paní starostka: Měla bych další bod programu a můţeme pokračovat do různého. Vyzvala 

bych pana ředitele školy, protoţe tady máme hotovou zahradu v mateřské škole na ul. 

Polanecké a pozvala bych vás na 11 hodin na slavnostní otevření této zahrady. Pan ředitel 

udělal takový soubor fotek, který vám promítneme, a on řekne pár slov. 

 

Mgr. Ivančo: Představil zahradu MŠ ul. Polanecká. 

 

Mgr. Ivančo: Chtěl bych vás velmi vyzvat, uţ nemám za 5 ani za minutu 12, ale za sekundu 

12. Jde o stavbu mateřské školky na ul. Stanislavského. Tato stavba pokud nebude provedeno 

ve velmi rychlém období výběrové řízení, tak nejméně 12 týdnů bude trvat výběrové řízení, 

budeme-li uvaţovat, ţe se nikdo neodvolá, to bude ideální. My ZŠ a MŠ musíme provést 

nejpozději v květnu provést zápis do mateřské školy. Bude-li se v květnu stavět, budeme 

muset připravit na červen opuštění zaměstnanců ve stávající školce na ul. Bílovecká. Zároveň 

budeme muset nepřijmout 26 dětí do budoucího školního roku, protoţe školní rok podle 

školského zákona začíná 1. září, není moţno toto nechat do konce roku. Vyzývám vás 

všechny, dejme politikaření bokem, snaţme se opravdu co nejrychleji postavit tuto mateřskou 

školku do 31.8.2016, kdy by měl být závěrečný termín. Děkuji. Přeji vám všem krásné svátky 

vánoční, přeji vám pevné zdraví, hodně pracovních i osobních úspěchů. 

 

Různé: 

 

Paní starostka: Poţádal bych pana Ţitníka, který vám řekne něco o digitalizaci materiálu pro 

Zastupitelstvo městského obvodu Svinov. 
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Ing. Žitník: Posunuli jsme se k digitálním podkladům pro radu a zastupitelstvo. Zatím 

orientačně, je představa taková, ţe bude tady zřízen signál, aby se dalo připojit na internet. 

S největší pravděpodobností na metropolitní síť, abychom mohli následně vyuţívat aplikaci, 

která bude obsluhovat zasedání zastupitelstva, ve které budou materiály přístupny v PDF 

formě. Samozřejmě všechno to bude přes zabezpečený přístup. Termín je někdy začátkem 

roku, ale v souvislosti s tím nás ještě čeká schvalování jednacího řádu, tak vám to dávám 

dopředu na vědomí, abyste věděli, ţe se chystá změna jednacího řádu. Nebude to znamenat, 

ţe budou mít všichni materiály digitálně, je to libovolné. Kdo bude chtít v papírové formě, 

není to problém.  

 

Ing. Bonková: Chtěla bych se zeptat na stav v Dubí, protoţe vím, ţe tam je nějakou dobu 

opravovaný rozhlas, tak jestli uţ je opraven. Také bych se chtěla zeptat, v jaké stavu jsou 

jízdní řády a záchod nebo další právní podmínky řidičů, tak aby mohli být zprovozněny ty 

jízdní řády a ty linky, které mají to Dubí obsluhovat.  

 

Ing. Mužík: V Dubí jsou tři bezdrátová hnízda místního rozhlasu a o tom jednom nefunkčním 

vím, ţe tam zatéká voda. Minulý týden to pan mechanik rozebral, ale nemá náhradní díl. Ten 

objednal a čekáme, aţ dorazí. 

 

Ing. Bonková: To uţ je ale dlouho? 

 

Ing. Mužík: Minulý týden mi to ukazoval.  

 

Ing. Bonková: Tak je to opakovaně, protoţe vím, ţe jsme se o tom my dva bavili, ţe tam se 

čekalo na náhradní díly, tak si teoreticky myslím, ţe to mohlo být opraveno. Asi by to chtělo 

jiné opatření. Ti lidé jsou tam poměrně odřezaní a pokud tam nejde rozhlas, aby se dozvěděli 

o nějakých případných varování, tak si myslím, ţe to není správně. 

 

Ing. Mužík: Nevím o té předchozí závadě.   

 

Mgr. Kojdecký: Chtěl bych poznamenat, ţe tady ve Svinově máme starý typ analogového 

vysílání rozhlasu.  Náhradní díly, se v podstatě nevyrábí a jsou těţko k sehnání. Některé díly 

jsou nutné repasovat, proto jsou ty termíny oprav tak dlouhé. 

 

Ing. Bonková: Máme jinou variantu, kdyţ jsou ty opravy, tak dlouhé, jak ty lidi informujeme 

o věcech, o kterých jsou informováni ostatní občané Svinova? 

 

Mgr. Kojdecký: My máme i trošku delší informaci o tom, ţe ten rozhlas nefunguje, více 

méně ta zpětná vazba těch občanů záleţí opravdu na nich, kdy tady toto sdělí. Nikdo nemůţe 

ze zaměstnanců úřadu jezdit po Svinově a zjišťovat, kde rozhlas nejde, to by muselo být 

nonstop vysílání. 

 

Ing. Bonková: Tomu rozumím. Nic méně svůj první dotaz jsem posílala emailem 27.10.  coţ 

si myslím, ţe je dost dlouhá doba na to, aby se minimálně hledalo řešení nebo případě jak ty 

lidi jinak informovat. Máme řešení, kdyby nastal nějaký krizový stav, ţe vyjede snad nějaké 

auto nebo něco podobného? Nebo pokud bude vyhlášen nějaký povodňový stupeň. Obecně si 

myslím, ţe je spousta aktivit, o kterých se snaţíme ty lidi informovat. Zatím jsem se 

nedozvěděla, ţe by měli nějakou variantu, jak se dozvědět o ţivotě v obci.  
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Mgr. Kojdecký: Jsou situace, kdy technika zklame a musí se opravit. S tím nenaděláme nic.  

 

Ing. Bonková: Chtěla bych poţádat o navázání komunikace buď s dopravním podnikem, 

nebo s někým, kdo má pod sebou dopravní podnik, protoţe předpokládám, ţe je to 

příspěvková organizace města, aby se tam hledalo řešení, aby ti lidé měli posílené ty linky.  

 

Paní starostka: V Dubí měla být posílena linka 79, všechno bylo vyjednané, měla se spustit 

asi 18. prosince, nic méně 14 dní zpátky jsme měli poslední jednání, kdy se vzbudil dopravní 

podnik, který tam musí zabezpečit pro toho řidiče komfortní podmínky, tzn. ten řidič tam 

musí mít nějakou místnost, nebo unimobuňku, kde můţe posvačit, uvařit si kávu, zajít si na 

záchod, musí být v teple. Skončilo to tak, ţe dopravní podnik zjistil, ţe tam ţádnou 

unimobuňku nemá, ţe nemá kde toho řidiče v podstatě na té konečné posadit, tak jsme 

deklarovali, ať nám dodá nějakou novou nebo repasovanou unimobuňku, aby splňovala 

všechny ty podmínky, které ten řidič potřebuje a včera mi bylo řečeno, ţe toto dopravní 

podnik zamítl, ţe unimobuňku máme koupit sami, je to cca 120-130 tis. Kč. Budeme znovu 

jednat, protoţe si myslíme, ţe je to věc dopravního podniku ne věc obvodu. 

 

Ing. Bonková: Budete jednat v tomto případu? 

 

Paní starostka: Ano. 

 

Ing. Bonková: Pak bych měla dotaz na web, protoţe vím z mnoha míst, ţe je problém 

s připojením na oficiální stránky úřadu. Údajně se jedná o poskytovatele O2. Myslím si, ţe se 

to prošetřovalo. Podnikly si nějaké kroky k tomu, aby O2 nebo popřípadě pokud to není na 

straně O2, ale na naší straně, aby se to opravilo? 

 

Ing. Žitník: V podstatě se neustále pátrá, řeší se to s OvaCloudem. Nikdo zatím neumí říct 

přesně v čem to je.  

 

Mgr. Hrušková: Pan Ţitník tady 2x avizoval nové webové stránky, v jaké je to fázi? 

 

Ing. Žitník: Nové webové stránky se zatím neřeší. Čeká se, jak dopadne rozpočet města. Byla 

by to záleţitost příštího roku.  

 

Mgr. Hrušková: V tom případě by bylo fajn reagovat na připomínky občanů aspoň na 

facebooku úřadu, který uţ skomírá, téměř uţ nikdo tam nechodí. Kromě pozvánek na různé 

akce, tam nic není.  

 

Ing. Žitník: Cítím to do jisté míry podobně, ale je třeba se na to podívat i z druhé stránky. 

Narazil jsem na to v okamţiku, kdyţ jsme se s panem Muţíkem bavili o tom, kdyţ tam dával 

informaci o Bílovecké. Musíme si uvědomit, ţe na jedné straně ta informovanost občanů, co 

se týče facebooku nadstandardní.  Nad úrovní zákona. A na druhé straně je nějaký pracovní 

prostor pracovníka a teď si řekněme, zda li chceme, aby úředník odpovídal na facebooku 

nebo, aby ten úředník dělal svou práci.  V podstatě 4300 občanů se můţe na facebooku na 

cokoli zeptat, bude jim odpovídat jen ta radnice, která tady je. Na jedné straně je 

nadstandardní informovanost občanů a na druhé straně jenom počet lidí, kteří toto mohou 

splnit. Myslím si, ţe co se týče facebooku posunuli jsme kousek jinak, jak graficky, tak 

obsahově. Co se týče skomírání, nejsem si tak docela jist, kdyţ se dívám na statistiky.  
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Paní starostka: Z 21 obvodů mají facebook pouze 3 obvody. 

 

Mgr. Hrušková: Takţe jste určitě rádi, ţe máme taky a bylo by fajn, kdybyste na dotazy 

občanů odpovídali.  

 

Ing. Dvorský: Chtěl bych mluvit o těch retardérech, které byly v posledních týdne 

instalovány na ul. Psohlavců. Umělecký dojem perfektní. Praktická účelnost 0 bodů. Přes tyto 

retardéry se dá projet 80 km/h a ţádné auto nenaštve. Třetí věc ţivotnost. První dva, které se 

dělaly se v -8 C° ráno. Nic méně byl jsem v kontaktu s panem Muţíkem a jeho kolegyně 

zjišťovala, ţe do betonu byly přidávány nějaké směsi, které ten beton nějakým způsobem 

chránily před mrazy. Předevčírem jsem se na ty retardéry byl podívat a uţ jsou některé 

uvolněné. Bylo by dobré realizátora této stavby, upozornit, ţe ze strany Svinova přijdou 

reklamace. Další věc na pany místostarosty. Nevím, který z vás by měl znovu oprášit 

problematiku pana Haškovce. Nevím, jaký je aktuální stav projednávání. Já jsem se 

informoval na místě. Ptal jsem se Mgr. Kolkové z právního oddělení, která je ochotná nám 

v té věci pomáhat. Pokud je tam něco otevřené, tak by bylo dobré pokračovat v projednávání. 

Věc, která mě hodně mrzí, ţe jsme jako zastupitelé nebyli vedením radnice oficiálně 

informováni, kdy se otevírá nová Bílovecká. Spousta zastupitelů, kteří tady v zastupitelstvu 

nesedí, kteří na tom mají nějaký podíl, by se to dozvědět mohli, protoţe radní, kteří na radnici 

dneska sedí, nevím, jestli mají ten pocit, ţe pro to něco udělali. Pane Ţitníku, uţ jsme to tady 

probírali. Způsob ukončení nebo oslovení členů komisí. Nebylo to šťastné řešení, jak 

oslovovala, ač určitě slušně paní sekretářka úřadu členy komisí. Někteří v nich pracují od 

doby, kdy se Svinov stal obvodem. Tito lidé mi telefonovali, byli z toho rozpačití, byli z toho 

smutní, někteří byli naštvaní. To jsou lidé, kteří vůbec nemají páru o tom, co se tady děje, 

nějaké ţabomyší války, opozice, koalice. Bylo vhodné to trochu jinak řešit. Mohl jste komisi 

sezvat a na té komisi je oslovit. Řešili jsme tady před pár měsíci termín vázání adventních 

věnců tady v této místnosti a jarmarku. Akce se nějakým způsobem zrealizovaly. Vy jste 

tenkrát argumentovali s tím, ţe nebude ţádný problém. Ten opravdu nebyl. Jarmark proběhl. 

Říkali jste, ţe je to jen 500 m, ţe lidé mohou korzovat. Lidé opravdu korzovali, ale mě mrzí, 

ţe nikdo z radních se na naši akci nepřišel podívat.  

 

Ing. Žitník: Mě jako člena rady mrzí, ţe mě nikdo na tu akci nikdo nepozval.  

 

Ing. Dvorský: Viselo 12 pozvánek po celém Svinově. 

 

Ing. Bonková: Chtěla jsem se zeptat na případnou náplň členů komisí pro kulturu a občanské 

komise. Přestoţe respektuji rozhodnutí rady, a ţe komise jsou poradním orgánem rady, tak 

hospodaří s nějakým stanoveným rozpočtem. Na rok 2016 jedna komise má 90 tis., druhá 

zhruba 80 tis., tak si myslím, ţe by byla minimálně slušnost představit ty členy a říct tedy 

jakou náplň očekáváte a co se v novém roce bude dít. 

 

Paní starostka: Myslím si, ţe tady v té věci není nic proti ničemu. Pravděpodobně to bude 

nová věc. Myslím si, ţe nebude problém vám na další zastupitelstvo připravit materiál. 

 

Paní Jančíková: Já bych se k tomu vyjádřila za občanské záleţitosti. My máme komisi 

v lednu, takţe my to tam budeme řešit, čekali jsme na schválení rozpočtu. Nějaké akce uţ 

máme zhruba naplánované. To všechno záleţí na rozpočtu a na počtu seniorů ve Svinově, 

nejen seniorů, pro které akce děláme.  
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Pan Macháč: Chtěl bych se zeptat, jestli si někdo všiml, ţe se ve Svinově přemnoţili holubi a 

sedí na tom zdravotnickém středisku na střeše. Pokud se s tím nezačne dělat, tak bude Svinov 

muset hledat prostředky na opravu celé střechy. Na tom baráku ještě roste přísavník, který 

ničí tu fasádu.  

 

RNDr. Heroutová: Ohledně těch holubů, chtěli jsme to zasíťovat, měli jsme jednání kvůli 

tomu, aby neseděli aspoň na těch mostech, ţe by se zasíťovali ze spodu, jak sedí na tom 

širokém íčku. Problém je v tom, ţe stavba není naše. Problém je v tom, ţe Magistrát města 

Ostravy, který jsme je poţádali o ten zásah na ty holubi, tak nám odpověděli, ţe se tam 

vyskytuje rorýs, který je chráněný a ţe bychom ho ohrozili. Poţádali jsme ornitologa, aby 

nám k tomu udělal stanovisko. Během dvou měsíců, co jsem mu psala, se neozval. Takţe 

v lednu pravděpodobně s agenturou Ochrany přírody a krajiny naváţeme spojení s jiným 

ornitologem. 

 

Pan Macháč: Tím, ţe se zasíťují mosty, přibude těch holubů více na té střeše. Ptal jsem se, 

jestli je nějaké opatření, aby holubi nesedali na tu střechu.  

 

RNDr. Heroutová: Opatření na střechu, to je týrání zvířat.  

 

Pan Macháč: Týrání je, kdybyste je trávila, střílela a podobně, ale dát zábranu na střechu 

není týrání. 

 

RNDr. Heroutová: Je pravda, ţe tohle jsme neřešili.  

 

Ing. Dvorský: Osobně mi paní doktorky říkaly, ţe jsou nešťastné z toho, ţe mají okna 

zarostené tím břečťanem. Takţe bychom mohli najít prostředky na příští rok a břečťan 

odstranit.  

 

Pan Blažek: Kdyţ uţ jste tady zmínili stavbu pana Haškovce, tak bych chtěl poţádat paní 

doktorku, ať nám k tomu něco řekne. 

 

RNDr. Heroutová: Jsem ráda, ţe jsme to víceméně otevřeli, protoţe pan Haškovec je sice 

soukromá stavba, ale všichni všeobecně víme, o co jde, ţe o tom mohu hovořit, ţe mě pan 

Haškovec neobviní z ničeho. Pan Haškovec bohuţel stavěl jinak, neţ měl povoleno, proto se 

tam odvolali ti sousedi. Stavební úřad jednou přikázal stavbu zbourat, magistrát to v odvolání 

vrátil. Potom jsme to dodatečně povolili, opět se odvolali sousedi. Nakonec jsme došli 

k nějakému konsensu, ţe dá do pořádku všechny věci týkající se té změny stavby. Pan 

Haškovec 4x během dvou let neustále ţádal o prodlouţení, protoţe politika je bohuţel taková, 

ţe stavba, která má určitou hodnotu a ten stavebník má snahu ji dokončit, tak my mu ji 

nemůţeme přikázat zbourat, kdyţ on stále ţádá o prodlouţení termínu. 4x byl termín 

prodlouţen, poslední termín, který mu byl prodlouţen byl datum k 31.10.2015. V současné 

době o prodlouţení pan Haškovec nepoţádal. My jsme jako stavební úřad ještě měsíc čekali, 

jestli se ozve, ten se ovšem neozval. Začátkem prosince mu bylo nařízeno odstranění stavby. 

Toto rozhodnutí ještě není v právní moci, myslím si, ţe si to dokonce ani nepřevzal. Byl tam 

dán rok, kdy tu stavbu musí odstranit. Předpokládám, ţe koncem roku bych mohla vědět, zda 

je toto rozhodnutí v právní moci, bylo tam více účastníků řízení, ti sousedé okolo, samozřejmě 

i městský obvod byl účastníkem řízení. Pokud pan Haškovec dopis nepřevezme, ale stále 

bydlí na adrese, která je uvedena v katastru a udal ji jako adresu pro doručování, existuje fikce 

doručení 10 dnů + 15 dnů nabytí právní moci, takţe i kdyby to nepřevzal, tak to rozhodnutí  
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bude pravomocné a má vlastně celý příští rok na to, aby stavbu odstranil. Ještě se můţe 

odvolat.  

 

Ing. Poštová: Je to definitivní, ţe musí stavbu odstranit nebo má ještě nějaké moţnosti? 

 

RNDr. Heroutová: Popravdě nevím, jak bych to řešila, kdyby o to teď poţádal, protoţe 

kdyby to rozhodnutí nabylo právní moci, tak uţ nesmí poţádat, tak se to zamítne.  

 

Ing. Poštová: Kdyţ bude doručeno a v právní moci, tak uţ nemůţe nic? 

 

RNDr. Heroutová: Podle mě ne. Jedině se obrátit na soud nebo na odvolací orgán, ale uţ to 

bude v rámci přezkumu. 

 

Pan Noga: Uţ 13 roků se snaţíme o rekonstrukci naší ulice Hrabyňské. Teď uţ je takový 

stav, ţe po ní jezdí 2x v týdnu cisterna, která čerpá ty výkaly a údajně by se mělo začít 

začátkem příštího roku. Tak mě velice překvapilo, kdyţ koncem minulého roku se na naší 

ulici začalo kopat. Rozkopala se kanalizační vpusť, dělal se tam nový koberec asi 60m, coţ 

jsme měli za to, ţe je to zbytečné, kdyţ příští rok má být rekonstrukce celé té kanalizace. 

Podle toho jak jsme zjišťovali, proč se to dělalo, tak údajně proto, ţe z té kanalizační vpusti, 

která patří obci, šel zápach. Ano šel, ale to z té kanalizace, která patří OVAKu. Nicméně pan 

Macháč si stěţoval před 10 lety, tak si to nakonec vyřešil, tak ţe si tam dal lepenku, tím 

pádem byl zápach odstraněn. Ta kanalizační vpusť nikdy nefungovala. Teď se ptáme, proč 

byly vynaloţené prostředky, kdyţ se ví, ţe se bude opravovat celá kanalizace? Kolik to stálo? 

Údajně to mělo být na dvě objednávky, jedna na vpusť, jedna na koberec. Takţe chceme, aby 

nová kontrolní komise, měla první úkol, a prověřila tento stav. Pokud se tak nestane po 

dohodě se státním ţalobcem, podáme trestní oznámení, tedy potom na přesné ty podklady. To 

bude v první kole a ve druhém kole se budeme ptát ještě dál, protoţe víme, proč asi se tak 

rekonstrukce dělala zbytečně. A chci písemnou odpověď z kontrolní komise. 

 

Ing. Mužík: Ta vpusť se opravovala, protoţe tam rodičům pana Machače opravdu smrděla 

pod okny. Kanalizační vpusť není ve vlastnictví OVAKu. Jedná se o současné odvodnění 

komunikace a odvodnění je vlastnictvím městského obvodu. Na základě připomínek, ţe tam 

stále musí dýchat zápach, tak jsme jim nechali, udělat tu kanalizační vpusť novou. Od té doby 

nemám od manţelů Macháčových informaci, ţe by ten zápach trval. Součástí opravy byla i 

vysprávka povrchu. Máme samozřejmě zdokumentovaný stav před i po opravě. Nevím dneska 

z hlavy po dvou letech, kolik to stálo, ale není to problém dohledat. 

 

Pan Noga: No to by mě zajímalo, aby se tam někdo šel podívat, protoţe to je autodrom, to 

není povrch. Kaluţe jsou všude jinde, neteče to do té kanalizační vpusti. Proč jste nepoţádali 

OVAK, ať ten zápach odstraní, protoţe to jde od nich ne z té čisté vody.  

 

Ing. Mužík: Navíc, ani nemám informaci, ţe by se ta kanalizace měla opravovat. 

 

Ing. Hauptová: Pan Noga mě předběhl. Já jsem si hromadila všechny dokumenty, které se 

týkají kanalizace, a došli jsme k závěru, ţe je třeba doplnit náklady, které OVAK vynakládá 

na čerpání vody z jedné i z druhé cesty i na to, ţe je kanalizační vpusť nově zbudovaná a 

neplní svou funkci. To je jedna věc, která se v naší oblasti děje. Druhá věc je, ţe nevíme o  
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stavu Mlýnky, protoţe část, která se týkala přeloţky Bílovecké, je hotová a ta druhá část, 

nevím, co se s ní děje. U nás se prolínají tři akce. Přeloţka Bílovecké, dopravní značení, a  

dále co se udělalo s protihlukovou stěnou? To je vše k přeloţce Bílovecká. Druhá je 

k Mlýnce, protoţe nevíme, jak to postupuje. Zatím jsou suché roky, ale příroda nás můţe 

překvapit a je nevyšší čas, kdyţ je suché období, dělat něco ve vodních tocích. A za třetí je 

tato kanalizace, kdy náklady na odstranění důsledku poddolování, jsou stále vyšší a nevíme, 

zda li opravdu byl ten termín, který tu byl naslibován, jako je v těchto dopisech. Myslím si, ţe 

je tady moţnost pro pana předsedu investiční, grantové, výstavby a další jiné komise, aby se 

těmto věcem věnoval a informoval radu, jak je třeba postupovat. Řekne mi k tomu něco pan 

předseda? 

 

Ing. Pastrňák: Seznámím se s materiálem.  

 

Paní starostka: Protihluková stěna, myslím, ţe tam nejsou, pane Muţíku ţádné domy, ne? 

 

Ing. Mužík: Nezaregistroval jsem nějaký poţadavek na protihlukovou stěnu. 

 

Pan Macháč: Ţeleznice postavila protihlukovou stěnu, tam kde jsou domy. Samozřejmě bylo 

řečeno, ţe bude probíhat měření před spuštěním a během spuštění. 

 

Ing. Mužík: Proběhlo měření před spuštěním a další měření hluku by mělo proběhnout někdy 

v dubnu nebo květnu příštího roku a následně se přijmou opatření. Technik, který vypracoval 

protihlukovou studii, říkal, ţe nepředpokládá navýšení hluku. Jsou tam jen tři domy, které 

skutečně nemají tu protihlukovou stěnu, ale jsou dostatečně daleko. Na minulém 

zastupitelstvu jsem taky říkal, ţe by se tam mohly vysadit nějaké stromy, které by vytvořily 

určitou protihlukovou a protiprašnou bariéru.  

 

Ing. Hauptová: To není jen protihlučné, protiprašné, ale taky hlavně bezpečnostní. Je několik 

důvodů, proč by tam ta stěna měla stát. Vidím, ţe se jen pokračuje v měření. Potom co se týká 

Mlýnky, to nevím, co se teď děje a co se týká té kanalizace, to dáme asi na modlení. 

 

Ing. Poštová: Chtěla bych říct k té Mlýnce, ţe jsme se tomu intenzivně věnovali v období 

2010-2014. V listopadu 2014 byla Mlýnka nachystaná se vším všudy. Byl tam jediný 

nevypořádaný pozemek a to pozemek pana Bogdalíka, který je okrajový a bylo jasně řečeno, 

ţe se stavba rozdělí na dvě etapy. Ten pozemek pan Bogdalíka můţe pokračovat, jak je 

vyprojektováno. Ta část, naštěstí krajní pozemek se musí strpět z vodního zákona. Vy víte, 

jak snaha o odkoupení pozemku pana Bogalíka probíhala. Na kaţdém zastupitelstvu v letech 

2010-2014 jsem říkala, jaký je stav s Mlýnkou. Od listopadu do července jsem nezaznamenala 

ani jednou jakoukoliv poznámku o Mlýnce. 

 

Mgr. Hrušková: Od listopadu do června 2015 se jednalo s firmou Diamo, která se 

vymlouvala na to, aţ bude hotová přeloţka Bílovecké, mohou dořešit projekt Mlýnky. 

V tomto okamţiku, kdy je hotová přeloţka Bílovecké, se ptejte, co bude dál paní Wieluchové. 

 

Paní starostka: Přeloţka Bílovecké je hotová. Měli jsem jednání s projektantem z Diamo a 

vím, ţe tam byl problém přímo na kraji té Mlýnky, kde na Axmanově ulici je postavená 

nějaká hospodářská budova, která je poměrně dost velká, tak tam řešili tu protipovodňovou 

bariéru, tu vyřešili. Paní doktorka Heroutová vám to dopoví. 
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RNDr. Heroutová: Problém je v tom, jak dojde k výkupu těch pozemků, tak ty pozemky 

budou naše, takţe se budou muset obhospodařovat. Uvaţovalo se za minulého vedení, ţe tam 

bude sjezd na té Bílovecké, ţe se dostanou na ty pozemky, to vlastník komunikace zamítl. 

Navíc by to byl sjezd přes více pozemků. Projednávali jsme tedy moţnost vjezdu na ty 

pozemky, které se musí zapracovat do projektové dokumentace pro územní řízení. Vyřešilo se 

to, říká se tomu „beneš“, jako průchod přes tu Mlýnku, aby se tam dostala alespoň sekačka 

nebo multikára, aby se tam pan Mitura mohl dostat. To bylo to jednání, které bylo cca před 4 

týdny. Setkali jsme se tam z důvodu té hospodářské budovy, jestli se tam vleze ta 

protipovodňová stěna. Projektant řekl, ţe to tam neprojektuje na nějakých pilotech, ţe se to 

tam vleze a druhá věc byla to přemostění té přeloţené Mlýnky, aby se tam dostala ta technika. 

Všechny podklady dostali a říkali, ţe teď uţ je to všechno, ţe zpracovávají projektovou 

dokumentaci s těmi dvěma změnami. Další setkání bude někdy po vánocích. 

 

Ing. Hauptová: Mohla bych tuto odpověď dostat písemně, ať si ji mohu zaloţit ke své 

sesbírané dokumentaci? Chtěla bych upozornit, ţe toto území toho proţilo opravdu hodně.  

 

Mgr. Hrušková: Já bych ráda navázala na dotaz, co se děje s kanalizací Svinov centrum. Na 

konci tohoto roku se mělo Ministerstvo pro místní rozvoj vyjádřit.  

 

Paní starostka: Zatím nemáme vyjádření. 

 

Ing. Mužík: Zkoušeli jsme to podpořit dopisem na pana senátora Kolibu, ani pan senátor nám 

neopověděl.  

 

Ing. Bonková: Chtěla bych upozornit na to, ţe pan Noga ţádal o stanovisko kontrolního 

výboru a ţe kontrolní výbor úkoluje zastupitelstvo, takţe bychom měli odhlasovat úkol pro 

kontrolní výbor.  

 

Mgr. Hrušková: Já bych chtěla, aby návrhová komise do zápisu dala, ţe paní Muţíková bude 

kontrolovat pana Muţíka. Děkuji. 

 

Paní starostka: Prosím nerozprchněte se, ráda bych vás pozvala na malé občerstvení. 

 

Mgr. Hrušková: Ještě neţ bude občerstvení, tak bylo dobrým zvykem, ţe jsme se dozvěděli o 

činnosti starostky. Znamená to, ţe je starostka nečinná? 

 

Paní starostka: Zpráva o činnosti vám všem byla zaslána emailem. 

 

Mgr. Hrušková: Všem přítomným hostům? 

 

Paní starostka: Hostům ne, nemyslím si, ţe je to standardní postup.  

 

Mgr. Hrušková: To teda není. Já jsem činnost tady taky vţdycky četla. 

 

Přestávka. 

 

Paní starostka: Poţádala bych mandátovou a návrhovou komisi, aby přednesla znění úkolu. 
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Ing. Bonková: Zastupitelstvo městského obvodu ukládá Kontrolnímu výboru prošetřit stav 

opravy kanalizační vpusti a povrchu komunikace na ul. Hrabyňská. 

 

Paní starostka: Mě připadá docela zvláštní, kdyţ na jedné ulici vyhovíme jednomu obyvateli 

a druhý nás za to chce ţalovat. Takţe budeme hlasovat, zda li bude mít tento poţadavek na 

programu kontrolní výbor.  

 

Hlasování o návrhu 

Pro:  7                                                Proti:  6    Zdržel se: 5 

Návrh nebyl schválen 

 

Ing. Dvorský: Jak tady sedíte a ten problém byl na místě, kde bydlíte vy, tak se chováte úplně 

jinak.  

 

Paní starostka: Tady nejde o ulici. Tady jde o to, ţe se opravila vpusť, která dělala nějaký 

problém člověku, v dobré víře, byl to náš majetek a jiný člověk, který bydlí o kousek dál nás 

chce ţalovat za to, ţe jsme mu to tam opravili.  

 

Pan Macháč: Pan Noga to špatně formuloval. Kanalizační vpusť je opravena dobře, špatně je 

opravený ten povrch kolem té vpusti. Je to zvolena ze špatného materiálu, ţe kdyţ svítí 

slunce, tak se to lepí. Byla tam jedna kaluţ, teď uţ jsou to 4 malé kaluţe. Takţe se bude 

reklamovat jenom ten povrchu. Kanalizační vpusť je pořádku.  

 

Paní starostka: Jak je dlouho ta stavba, pane Muţíku? 

 

Ing. Mužík: Asi dva roky. 

 

Paní starostka: Je moţná ještě nějaká reklamace? 

 

Ing. Mužík: Je. 

 

Paní starostka: Tak to budeme samozřejmě reklamovat.  

 

Mgr. Hrušková: Dále bych se chtěla zeptat, na kolik byla pokutována firma, realizující 

zakázku „Parkoviště na ul. Evţena Rošického“ v souvislosti s pozdním odevzdáním díla? 

 

Ing. Mužík: Nevím to z hlavy, podíváme se. 

 

Mgr. Hrušková: A byla pokutována? 

 

Ing. Mužík: Ano byla. Byla to firma, která pro nás dělala dvě veřejné zakázky parkoviště na 

Rošického a parkoviště před Krůtou, za obě stavby pro nedodrţení termínu byla firma 

pokutována.  

 

Ing. Hauptová: Chtěla bych se vrátit k té přípojce. To, ţe to páchlo, byla jsem upozorněna, ţe 

tato přípojka, která se dělala je dešťová a to co páchlo je kanalizace odpadních vod.  

 

Paní starostka: Pane Machači, vysvětlete to prosím paní Hauptové. 
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Pan Macháč: Tam nejsou dvě kanalizace, dešťová a splašková. Ta dešťová je svedena do 

splaškové. Pokud není u kanalizační vpusti udělaný dobře ten sifon, tak ta kanalizační vpusť 

smrdí. Opravoval se tam sifon a vyměnila se ta vpusť. 

 

Ing. Mužík: Proti zápachová uzavíra. 

 

Paní starostka: Školka na ulici Stanislavského. Poslední informace je taková, ţe upravený 

projekt byl schválen komisí a hlavním architektem na magistrátu a připravuje se územní 

řízení. Nebylo ţádné velké zdrţení, asi týden nebo 14 dní. Byli jsme se podívat v takzvané 

dřevěné školce v Krásném Poli. Je to školka zděná, má pouze dřevěné obloţení.  

 

Ing. Kuráňová: Ještě k přeloţce Bílovecké. Já po ní jezdím a jsem tam sama. Děkuji, ţe jste 

mi postavili cestu, ale tam nikdo nejezdí. Je tam špatné značení.  

 

Paní starostka: Je pozdě to značení. Lidé nejsou zvyklí. Dáme to do podvědomí víc těm 

lidem. Domluvíme se s policií, ţe tam budou stát a odklánět ty auta, ať nejezdí po staré 

Bílovecké.  

 

Ing. Mužík: Dneska na Ostravských komunikacích proběhlo jednání k organizaci a řízení 

dopravy, kde se mimo jiné projednávalo doplnění dočasného dopravního značení na ul. 

Bílovecké, které by mělo navádět auta od svinovských mostů, aby odbočili vlevo na 

kruhovém objezdu na přeloţku Bílovecké. Bohuţel jsme nebyli přizváni do komise. Nic méně 

oznámil jsem dneska na dopravní policii, ţe v lednu budeme iniciovat změnu toho, co dneska 

odsouhlasili, protoţe neodsouhlasili ţádnou změnu ve směru od Polanky na Polanecké a 

budeme iniciovat změnu toho, aby na Polaneckou nebyla auta naváděna směrem do Poruby. 

 

Mgr. Hrušková: Já bych se chtěla zeptat, kdo za to můţe, ţe se o té cestě neví? Myslím, ţe to 

byla tak důleţitá akce, ţe se o tom mělo vědět. Co vím, tak za Svinov, tam byly 4 zástupci. 

Coţ je smutné v souvislosti s tím, ţe určitě by se rád pan Planka účastnil, paní Poštová by se 

ráda účastnila a mnoho dalších. Proto měla být propagace v médiích, v Ostravské radnici. 

 

Paní Jančíková: I v televizi to bylo. 

 

Paní starostka: Samozřejmě otevření Bílovecké, tak to byla akce kraje, tzn. oni poslali 

nějaké pozvánky. Já jsem to samozřejmě nevzala na sebe, ţe je to moje zásluha. Řekla jsem 

tam, ţe je to otázka 12 let od myšlenky do činu. Bylo tam pár lidí, protoţe tak to kraj zařídil.  

 

Paní Popková: Chtěla jsem popřát všem za náš klub Ostravak do nového roku hodně zdraví a 

příjemné proţití svátků vánočních.  

  

Mgr. Hrušková: Mockrát děkujeme, ale já bych se ještě vrátila k projednávání komisí a 

výborů a odstoupení vších členů, jakým způsobem jim bude kompenzována odměna, kterou si 

za ten rok práce zaslouţili a kdy to budou mít vyplacené.  

 

Paní starostka: Abych řekla pravdu, tak nad tím jsme neuvaţovali. Myslíte odměnu oficiálně 

nebo odměnu navíc? 

 

Mgr. Hrušková: Ne odměna navíc. My jsme si odsouhlasili, ţe za kaţdé jednání je 50 Kč. 
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Paní starostka: Výbory se samozřejmě vyplácejí, podle toho jaká je účast a bude to 

v nejbliţším moţném termínu. Pokud jsou odevzdány všechny zápisy, tak se to udělá. 

 

Ing. Poštová: Prezenční listiny. 

 

Paní starostka: Z prezenční listiny se udělá výpočet a vyzvou se, aby si to vyzvedli. 

 

Ing. Vašek: Bavíme se o komisích nebo výborech? 

 

Paní starostka: O výborech. 

 

Ing. Vašek: Aha, takţe paní Hrušková o komisích nebyla ani řeč.  

 

Mgr. Hrušková: Já jsem mluvila i o členech komisí.  

 

Ing. Vašek: Kdyţ před rokem byly volby, změnilo se vedení na radnici, skončila práce 

původních komisí, byli jsme vyzváni jednotlivé politické strany a hnutí ať navrhneme. Ano 

my jsme navrhovali a tehdejší rada řekla, ţe bude akceptovat jenom některé návrhy. My jsme 

to vzali na vědomí. Kdyţ se ptáte na poděkování, tak si nepamatuji a to jsem v komisi byl 10 

let. Ani já ani řada z nás, ţe by nám někdo poslal z tehdejší radnice, ţe nám děkuje za 

odvedenou práci. Kdyţ uţ mám slovo, tak chci říct, ţe jsme proţili hektický rok. Bohuţel z té 

první poloviny jsem neměl vůbec radost a já si myslím, ţe bychom měli vzít tu situaci 

takovou jaká je a být vstřícní a dělat pro lidi, tak jak jsme kaţdý slibovali.  A ne se tu snaţit 

navzájem napadat atd. Co mám bohuţel takové informace a poznatky, nechtěl jsem původně 

vystoupit, ale mrzí mě, ţe zrovna naší stranu a naše zastupitele, si někteří z vás berou na pře 

třesk, myslím, ţe je to nedůstojné. Doufám, ţe to odezní, ţe jsme se zklidnili a v tom příštím 

roce budeme víc táhnout za jeden provaz. A je jedno, jestli je to tak zvaná koalice nebo 

opozice.  

 

Paní starostka: Chtěla bych vám poděkovat za dosavadní práci a popřát hodně osobních i 

pracovních úspěchů v roce 2016. 

 

 

  

Konec v 19:15 hodin. 

Zapsala: Lucie Fucimanová  

 

 

 

 

 

Ing. Helena Wieluchová            Mgr. Viktor Kojdecký 

             starostka            II. místostarosta 
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Ověřovatelé:  

 

 

Ing. Daniel Ţitník  

 

 

 

 

 

Ing. Radim Smetana 

 

 

 

 

 

 


