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17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, 

konaného dne 31.8.2016 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Helena Wieluchová – starostka 

- schválení programu zasedání s úpravou 

- určení ověřovatelů zápisu 15. zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

 

ZMOb/0018/16 

ZMOb/0019/16 

Schválení programu 

Návrh „Obecně závazné vyhlášky č. xx/2016 o stanovení koeficientu pro 

výpočet daně z nemovitých věcí“ 

 

Začátek jednání zastupitelstva v 16:00 hodin 

 

Zápis z dnešního zasedání ZMOb Svinov provede paní Lucie Fucimanová. 

 

Celkem přítomno členů: 18 zvolených zastupitelů  

 

Omluvena: Ing. Jiřina Broulíková 

 

Starostka: Máte před sebou program, který má jen jeden bod, tj. Návrh obecně závazné 

vyhlášky: „Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí“. Má někdo 

z přítomných připomínku k programu? 

 

Starostka: Dávám hlasovat o programu dnešního zasedání. 

Hlasování o návrhu 

Pro:  18                                               Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Starostka: Ověření zápisů z minulých zastupitelstev, bude ověřeno na řádném zastupitelstvu 

3.10.2016.   

 

Ověřovatelé zápisu z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
Návrhy: Radmila Jančíková, Ing. Radim Smetana 

 

Ověřovatelé zápisu z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
Návrhy: Radmila Jančíková, Ing. Radim Smetana 

Hlasování o návrhu 

Pro:  18                                                Proti:  0    Zdržel se: 0 

Ověřovatelé byli určeni. 

 

Volba návrhové komise 
Návrhy: Ing. Eva Poštová, CSc., Ing. Daniel Žitník, MUDr. Ludmila Gelnarová 

Hlasování o návrhu 

Pro:  18                                               Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 
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Volba mandátové komise 
Návrhy: Zdeňka Popková 

 

Ing. Bonková: Paní starostko, my už budeme mívat dvě komise pravidelně? 

 

Starostka: Vy jste minule říkali, že je to podle zákona. 

 

Ing. Bonková: My jsme právě rozporovali dvě a chtěli jsme jednu. 

 

Starostka: Vy jste chtěli minule dvě. 

 

Volba mandátové komise  

Návrhy: Zdeňka Popková, Mgr. Viktor Kojdecký, Jaromír Ivan 

Hlasování o návrhu 

Pro:  18                                               Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Starostka: Chtěla bych upozornit zastupitele, že dneska budeme opravdu probírat jen návrh 

obecně závazné vyhlášky. Byla bych ráda, abyste to respektovali.  

 

K bodu 1) programu: s úvodním slovem předkladatele   

Starostka: Na úvod bych řekla, že změna této vyhlášky - stanovení koeficientu pro výpočet 

daně z nemovitosti, byla navržena magistrátem města Ostravy a to z důvodu, že v podstatě 

budou chybět příjmy z hazardu. Současný stav je takový, že jsou dva koeficienty a to místní, 

který dává Ostrava pro celé území a potom koeficient městských obvodů. Současný stav je: 

místní koeficient Ostravy je 1 a koeficient městského obvodu je 3,5 s výjimkou určitých ulic. 

Daň je de facto příjmem obce a zákonodárce nám umožňuje, abychom si daňovou sazbu 

upravili vlastním koeficientem. Z tohoto důvodu jste dostali tabulku, která orientačně ukazuje, 

když se nějaký koeficient navrhne, co to udělá ve finančním vyjádření. Myslím si, že jste si to 

dobře prostudovali, abychom se mohli už přímo začít zabývat návrhy eventuelně diskuzí 

k této vyhlášce. Prosím o návrhy. 

 

Ing. Žitník: Ať už zvolíme kterýkoliv koeficient, tak dojde ke zvýšení příjmů z daně 

nemovitosti do rozpočtu městského obvodu Svinov. To o čem se tady budeme bavit, jsou 

koeficienty, které se vztahují pouze na část z těch daňových příjmů. Drtivá většina toho 

nárůstu je z důvodu nárůstu daně z nemovitosti, které souvisí s podnikáním. My se tady 

budeme bavit o změně koeficientu, které jsou vztaženy ke stavebním pozemkům, k obytným 

budovám, ostatním budovám a bytovým jednotkám. V současné době je koeficient ve 

Svinově 3,5 a pro vybrané ulice 2. V okamžiku, kdy město schválí místní koeficient 2, pokud 

my neuděláme nic, tak to fakticky bude znamenat zdvojnásobení daně z nemovitosti pro 

občany ve Svinově. Proto jsme na radě navrhli jednu z variant. Já osobně bych chtěl předložit 

ještě druhou variantu. Návrh z rady byl ten koeficient pro městský obvod ponechán na 1,6 pro 

celé území obvodu, což bude fakticky znamenat, díky místnímu koeficientu nárůst pro 

podnikatele na dvojnásobek. Díky tomu, že 1,6 nejnižší koeficient, který podle zákona 

můžeme zvolit, tak pro obyvatele, kteří žijí dneska na těch ulicích, které jsou ve výjimkách a 

které mají koeficient 2, to bude znamenat nárůst z koeficientu 2 na koeficient 3,2 a pro ostatní 

obyvatele, kteří žijí v oblastech, kde je dneska koeficient 3,5, to bude znamenat pokles toho 

koeficientu z 3,5 na 3,2. Je nesprávné, aby byly veřejné rozpočty dotovány z příjmů. Které  
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jsou čerpány v souvislosti ze závislostí některých lidí, tak bych navrhoval, aby se to zvýšení 

dotklo všech. To znamená, varianta, se kterou přicházím je ta, navrhnout koeficient obvodu ve 

výši 2, pro ty výjimky nechat koeficient 1,6 nejnižší, který můžeme. Když to takto chválíme, 

tak to může znamenat, že pro většinu obyvatel Svinova dojde k nárůstu koeficientu z 3,5 na 4 

a pro ty, kteří jsou v těch oblastech, které mají výjimku, tak dojde k tomu nárůstu z 2 na 3,2. 

Toto je návrh, který by se týkal vyhlášky s tím, že v rámci diskuze by vyplynulo, že by bylo 

vhodné do budoucna odstranit výjimky, protože dneska lze asi dost těžko říct, která z ulic ve 

Svinově je více postižená než kterákoliv další. To už budou otázkou až někdy jindy. Takže na 

závěr můj návrh je zvolit ve Svinově koeficient ve výši 2 a pro vybrané ulice ve výši 1,6. 

 

Starostka: Já bych s dovolením upřesnila, že vybrané ulice jsou: F. a A. Ryšových, U Hráze, 

Luční, Bílovecká, Nad Porubkou a Polanecká. Ještě bych upozornila, že jestli dneska nedojde 

k dohodě a nezměníme koeficient, tak nám zůstane navržený koeficient 3,5, což by byl velký 

nárůst.   

  

Ing. Smetana: Já bych doporučoval, dát protinávrh na 1,6.  

 

Ing. Dvorský: Já bych chtěl tu diskuzi trochu rozvinout. Poslanec parlamentu pan Kubera, 

jestli ho někdo sledujete, tak před pár měsíci se vyjadřoval k daňovému systému České 

republiky a daň z nemovitosti označil za nehoráznost. Je to z pohledu každého řadového 

člověka opravdu nehoráznost, protože je to daň, kterou lidé by platit neměli, protože veškeré 

nemovitosti, které si pořizovali, tak platili pozemky z daní, ať to bylo formou nákupu, 

dědictví nebo nějakého prodeje. Stavěli si nemovitosti, kde platili daně z přidané hodnoty atd. 

Tato daň je nesmyslná jako taková. Když vezmu v potaz a my to musíme ctít, jako poplatníci 

a jako občané České republiky, tak se podívejme, kde žijeme. Žijeme ve Svinově, který 

dneska má poslední měsíce krásné rozptylové podmínky, ale jakmile začneme topit, jsme 

v kotlině, jsme obklíčení Rudnou, dálnicí, železnicí, Opavskou a nežije se tady vždy moc 

příjemně, ještě když k tomu připočtu lokální topeniště.  Tyto všechny parametry bychom my 

zastupitelé městského obvodu už měli brát v úvahu, protože naši voliči, naši spoluobčané 

v tomto Svinově žijí a budou se nás ptát, v případě, že dojde k navýšení nějaké daně, kdo 

v tom má prsty. Jakmile připustíme, že to budeme my, tak se na nás budou hodně škaredě 

dívat a budou mít pravdu. Já absolutně nesouhlasím s žádným opatřením, které by vedlo 

k navýšení daně z nemovitosti.  

 

Mgr. Hrušková: Toto jsme řešili před více než rokem a v té době pan Macura tvrdil, že 

pokud všechny městské obvody neschválí navýšení daní ve svých městských částech, takže na 

jakékoliv zvyšování daní v Ostravě v souvislosti s vylidňováním špatnými životními 

podmínkami atd. nepřistoupí. Tři městské obvody včetně Svinova s tím nesouhlasily. Tady 

nás 19 odhlasovalo, že nesouhlasíme s jakýmkoli navyšováním daní, tak bych chtěla vědět, 

kdy a kde nastala změna. 

 

Starostka: Myšlení magistrátu je trošku jiné a určitě to není tak postaveno, že když jeden 

nebo dva nebo tři nebudou souhlasit, tak se daně nezvednou, není to pravda. Magistrát dá 

koeficient 2 a my tím, že jsme si neodsouhlasili žádný koeficient, tak dneska se na nějakém 

musíme dohodnout, jinak budeme mít 3,5. Musí to udělat všechny 4 obvody. Ty, které to 

schválily, mají nějaký koeficient, tak jenom potvrdily to, že si před rokem schválily koeficient 

a na něm trvají. Ty 4, které neodsouhlasily nic, musí reagovat. V případě, že nechceme 

reagovat, dostaneme koeficient 3,5, což je ohromný nárůst. 
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Mgr. Hrušková: Ještě bych to doplnila. Město před rokem akceptovalo tu vizi, že pokud ne 

všechny městské obvody, tak se daně zvyšovat nebudou, tak se ptám, kdy nastala ta změna, ta 

myšlenka pana Macury a najednou chce plošně zvedat daň. 

 

Starostka: Ta vyhláška je taková, jaká je. Prostě se musí na ni reagovat. 

 

Ing. Žitník: Paní kolegyně Hrušková jakožto předsedkyně organizace ČSSD, má nejlepší 

příležitost zeptat se svých zastupitelů města, jak oni se staví k tomu návrhu té vyhlášky a zda 

li návrh vyhlášky schválí. Ptát se nás na změnu myšlení pana primátora, jistě chápete, že to 

není na místě. Teď bych zkusil zareagovat na pana Dvorského. Vy jste říkal, že jste proti 

jakémukoliv zvyšování daně z nemovitosti. Váš konkrétní návrh je jaký? 

 

Ing. Dvorský: Odhlasovat takový koeficient, který by ukázal 1,6. 

 

Ing. Žitník: Takže váš návrh je 1,6? 

 

Ing. Dvorský: prostě takový, který nepovede k žádnému zvýšení.  

 

Ing. Žitník: On povede k zvýšení určitě. 

 

Ing. Dvorský: K minimálnímu zvýšení. 

 

Komentář k přiložené tabulce 

 

Ing. Poštová: Pokud to bude 1,6, tak je zvýšení o 3.421.000 Kč, takže když vezmu k 4 

miliónům necelých 800.000 Kč, tak je to 80%-90%. To zásadní a zcela markantní zvýšení je, 

to že město mění svůj místní koeficient z 1 na 2.  

 

Komentář k přiložené tabulce 

 

Starostka: Když si vezmete stavební pozemek, výnos je 10 tis. Kč v roce 2014 při koeficientu 

2 je to 11.452 Kč děleno pozemky, to není žádny nárůst, tisíc korun a něco. Když se podíváte 

na byty 207 tis. Kč v roce 2014 při koeficientu 2, je to 236 tis. Kč, tzn. tady taky navíc 

nějakých 20 tis. Kč. Ten nárůst je hlavně v podnikatelských nemovitostech.  

 

Ing. Smetana: Když jsme ty materiály dostaly, tak v té obecně závazné vyhlášce bylo, že 

většina, tedy 90% většina obvodů, které jsou zastavěny rodinnými domky, tak si odsouhlasili 

1,6. Řekněte mi jediný důvod, proč máme hlasovat pro 2? 

 

Komentář k přiložené tabulce 

 

Starostka: Jednak z toho důvodu, že je nárůst, když si vezmeme výnos v roce 2014 činí 4.779 

tis. Kč a koeficient 2 činí 8.450 tis. Kč a tento výnos daně, zůstane tady u nás v městském 

obvodě. Tzn., že si tím můžeme nějakým způsobem pomoct, ve věcech o které máme zájem, 

postavit nebo opravit a měli bychom mít trošičku zvýšený příjem. Není to zas takový příjem, 

když vezmeme, kolik z toho zaplatí podnikatelé a kolik lidé za rodinný domek a za byt. 

 

Ing. Smetana: Nemůže se stát to, že pokud my zvýšíme tarif, tak nám město dá menší peníze 

na provoz úřadu? 
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Starostka: Stát se může cokoliv. Daně jako takové musí zůstat v obvodě, kde byly vybrány.  

 

Mgr. Hrušková: Chci se zeptat, jak vám město zdůvodnilo, že Svinovu přiřklo 3,5. 

 

Starostka: Tím, že jsme nedali žádné stanovisko loni, zůstal koeficient 3,5. 

 

Mgr. Hrušková: Takže všichni 4 mají koeficient 3,5. 

 

Starostka: Ano, tak to je. 

 

Ing. Žitník: V příloze k materiálu, který jste dostala, je znění zákona a z něho vyplývá, že 

obce nad 50 000 obyvatel, statutární města, lázně mají ze zákona ten koeficient 3,5.  

 

Starostka: Já bych si dovolila udělat tři minuty přestávku a navrhla bych hlasování.  

 

Ing. Smetana: Proč přestávku? 

 

Přestávka 3 minuty 

 

Starostka: Teď tady máme takovou zvláštní situaci, kdy návrh pana Smetany a pana 

Dvorského byl de facto totožný, tedy 1,6.  

 

Starostka: Dávám hlasovat o zvýšení koeficientu pro městský obvod Svinov ve výši 1,6 

Hlasování o návrhu  

Pro: 10      Proti: 0     Zdržel se: 8  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

Starostka: Jelikož jsme vyčerpali program zastupitelstva, prohlašuji dnešní zasedání za 

ukončené. 

 

Konec v 16:25 hodin. 

Zapsala: Lucie Fucimanová  

 

 

 

 

Ing. Helena Wieluchová            Ing. Daniel Žitník 

             starostka                        I. místostarosta 

 

 

 

Ověřovatelé:  

 

Radmila Jančíková  

 

 

Ing. Radim Smetana 


