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19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, 

konaného dne 15.12.2016 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Helena Wieluchová – starostka 

- schválení programu zasedání s úpravou 

- určení ověřovatelů zápisu 19. zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

 

ZMOb/0034/16 Schválení programu 

ZMOb/0044/16 Zápis z 11. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov o vývoji rozpočtu za 1-9/2016 a rozpočtový výhled na léta 2018-

2020 

ZMOb/0035/16 Zpráva o vývoji rozpočtu za 1-9/2016 

ZMOb/0043/16 Návrh rozpočtu MOb Svinov pro rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 

2018-2020 

ZMOb/0042/16 Návrh zásad pro poskytování dotací z rozpočtu MOb Svinov pro rok 2017 

ZMOb/0037/16 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 555/2 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0041/16 Návrh na uzavření kupní smlouvy či smlouvy o zřízení věcného břemene k 

pozemkům parc. č. 2445 a parc. č. 2449/5 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0039/16 Návrh koupit pozemky parc. č. 2449/1, parc. č. 2449/3, parc. č. 2452/1, 

parc. č. 2452/2 a parc. č. 2452/3 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0038/16 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 563/1 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0036/16 Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

ZMOb/0040/16 Úhrada pokuty, vyměřené Českou inspekcí životního prostředí 

Technickému dvoru Svinov, p.o. za porušení zákona o odpadech 

ZMOb/0046/16 Návrh úpravy Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

Různé 

 

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. Simona Bonková 
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Proběhla minuta ticha za zemřelého pana Milana Krestu, bývalého dlouholetého člena 

zastupitelstva městského obvodu. 

 

Starostka: Chtěla bych doplnit program jednání o „Různé“ 

 

Starostka: Dávám hlasovat o upraveném programu  

Hlasování o návrhu 

Pro:  18                                               Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Starostka: Přistoupíme k ověření zápisů z minulého zastupitelstva, které se konalo dne 

19.9.2016, kdy ověřovateli byli Ing. Pavlína Kuráňová a Ing. Daniel Ţitník.  

 

Ing. Kuráňová: Bez připomínek. 

 

Ing. Ţitník: Bez připomínek. 

 

Starostka: Dávám hlasovat o schválení zápisu ze zastupitelstva  ze dne 19.9.2016  

Hlasování o návrhu 

Pro:  18                                              Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Ověřovatelé zápisu ze 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
Návrhy: Ing. Jiřina Broulíková, Ing. Radim Smetana 

Hlasování o návrhu 

Pro:  18                                                Proti:  0    Zdržel se: 0 

Ověřovatelé byli určeni. 

 

Volba návrhové komise 
Návrhy: Ing. Eva Poštová, CSc., MUDr. Ludmila Gelnarová, Ing. Hana Hauptová 

Hlasování o návrhu 

Pro:  18                                               Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Činnost starostky ÚMOb Svinov od 15.9.2016 –  7.12.2016 

15.9.2016 

 jednání  ve věci povolení stavby- Mlýnka  se zástupci společnosti DIAMO, 

 Magistrát města Ostravy - jednání  ve věci financování oprav komunikací po 

„Rekonstrukci kanalizace, vodovodu a plynovodu v Ostravě-Svinově“ 

 

16.9.2016 

 jednání  se zástupci Městské policie ve věci parkovacího místa u nové sluţebny na ul.  

Bílovecká 
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19.9.2016 

 jednání se zástupci Policie ČR, Ostravských komunikací, a.s. ve věci vytvoření parkovací 

zóny  nad 2,5 t na ul. Rošického  

 

21.9.2016 

 jednání s Ing. Mariánkem ve věci uvolnění pozemků pro výstavbu domů pro 

příspěvkovou organizaci Čtyřlístek 

 

26.9.2016 

 jednání s ředitelem školy Mgr. Ivančem ve věci předfinancování akce „ Mezi námi“ 

 

4.10.2016 

 jednání se zástupcem společnosti STAVEX Ostrava s.r.o. ve věci realizace „Výměna 

dlaţby před nádraţím ve Svinově“, 

 jednání ve věci údrţby kruhových objezdů v katastru MOb Svinov 

 

5.10.2016 

 jednání s p. Lednickou ohledně výsadby zeleně na ul. Kuršova 

 

7.10., 4.11., 9.12.2016 

 jednání se zástupci Městské policie 

 

11.10.2016 

 jednání se zástupci Policie ČR, správou silnic Moravskoslezského kraje, odborem 

dopravy Magistrátu města Ostravy ve věci řešení  dopravy na „nové Bílovecké“ 

 

12.10.2016 

 jednání s p. Machačem ve věci parkování na ul. Kuršova 

 

13.10.2016 

 jednání s náměstkem primátora Ing. Mariánkem ve věci výstavby domu pro příspěvkovou 

organizaci Čtyřlístek, 

 jednání ve věci pronájmu pozemků a výstavby ruční myčky 

 

17.10., 8.11, 12.12.2016 

 Sbor starostů 

 

19.10, 14.11, 14.12.2016 

 Zastupitelstvo města Ostravy 

 

19.10., 16.11.2016 

 koordinační schůzka s  Eurovia CS a.s., RWE Česká republika a.s., Hydrospor spol. 

s r.o., zástupci odboru investic Magistrátu města Ostravy ve věci „Rekonstrukce 

kanalizace,  vodovodu   a plynovodu v Ostravě-Svinově“ 

 

24.-25.10.2016 

 audit společnosti TOP AUDITING 
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27.10.2016 

 jednání s investičním náměstkem Ing. Riegrem  ve věci financování oprav komunikací  

po akci „Rekonstrukce kanalizace,  vodovodu   a plynovodu v Ostravě-Svinově“ 

 

31.10.2016 

 Jednání na Magistrátu města Ostravy ve věci prodeje pozemků na ul. Jelínkova 

 

1.11.2016 

 koordinační schůzka se zástupci společností Eurovia CS a.s. a SWIETELSKY stavební 

s.r.o.  

 

2.11.2016 

 jednání ve věci výstavby multifunkční stavby Sokolovna ve Svinově 

 

9.11.2016 

 jednání ve věci rekonstrukce areálu TD Svinov 

 

10.11.2016 

 jednání s p.  Balšínkem ve věci výstavby školky 

 

15.11.2016 

 jednání se zástupcem společnosti Neogenia s.r.o. ve věci mobilního rozhlasu 

 

18.11.2016 

 jednání se společností Mikes s.r.o. ve věci prodeje pozemku 

 

21.11.2016 

 jednání se zástupci společnosti Eurovia CS a.s. ve věci oprav komunikací po 

„Rekonstrukci kanalizace, vodovodu   a plynovodu v Ostravě-Svinově“ 

 

22.11.2016 

 jednání s Městskou policíí ve věci úpravy sluţebny na ul. Bílovecká 

 jednání na  MOb Poruba ve věci navýšení financování provozu hřbitova 

 

23.11.2016 

 jednání se zástupcem společnosti Opel ADOP car a.s. ve věci odkupu pozemků 

 

28.11.2016 

 jednání na Magistrátu města Ostravy ve věci rozdělení územního rozhodnutí prací při 

výstavbě Mlýnky 

 

30.11.2016 

 jednání se zástupci společnosti Eurovia CS a.s. ve věci oprav komunikací po 

„Rekonstrukci kanalizace, vodovodu a plynovodu v Ostravě-Svinově“ 
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5.12.2016 

 jednání  se zástupci magistrátu města ve věci zapojení se do  projektu “Inkluzivní 

vzdělání pro KPSVL 

 jednání s ing. Mariánkem ohledně pozemků ve věci výstavby domů pro příspěvkovou 

organizaci Čtyřlístek 

 

6.12.2016 

 jednání se zástupci společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. ve věci postupu prací na ul. 

Kuršova a Mičurinova 

 

7.12.2016 

 jednání se zástupci společnosti Eurovia CS a.s. ve věci oprav komunikací po 

„Rekonstrukci kanalizace, vodovodu a plynovodu v Ostravě-Svinově“ 

 

dále pak účast v komisích pro otvírání obálek, na kontrolních dnech týkajících se výstavby 

Mateřské školy  na ul. Stanislavského a  realizace  akce „Opravy komunikací a chodníků“  

 

Starostka: Máte dotazy? 

 

Pan Macháč: Jde o klasickou sluţebnu nebo jenom o převlíkárnu? 

 

Starostka: Je to převlíkárna i sluţebna. Zatím tam mají jen hodinu denně pro obyvatele, ale 

jsme dohodnuti, ţe se to podle potřeb bude rozšiřovat. 

 

Pan Macháč: Děkuji. 

Ing. Tomáš Mužík přednesl správu o činnosti Úřadu městského obvodu Svinov. 

 

K bodu 44) programu: s úvodním slovem předkladatele 
Ing. Poštová:  

Bod 1:   Vývoj rozpočtu za 1-9/2016 

 

Za období 1-9/2016 došlo k navýšení rozpočtu o 15,8 tis.Kč ( 26%). Jedná se zejména o 

transfery ze SMO a také o vrácení finančních prostředků zapůjčených ZŠ a MŠ na 

předfinancování projektu. 

V průběhu jednání bylo členy FV vzneseno několik připomínek a dotazů: 

- nízké čerpání   *  Silnice    1,06%     

*  Ostatní záleţitosti poz. komunikací (chodníky )  0% 

*  MŠ     0,43%   

*  ZUŠ    0 % 

*  Rozhlas a televize  46,85 % 

                        *  TD revitalizace zeleně   0% 

   *   Ochrana obyvatelstva, Bezpečnost  0% 

   *   Ostatní činnosti jinde nezařazené  0,16% 

a naopak 

       -   vysoké čerpání  v poloţce 5023  Odměny členům zastupitelstva 

 

Všechny dotazy na náplň jednotlivých poloţek a důvody výše čerpání zcela uspokojivě, 

vyčerpávajícím způsobem vysvětlila Bc. Jana Horváthová.  
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Celkově je rozpočet rovnoměrně naplňován v příjmech a čerpán ve výdajích, nejsou patrná 

ţádná rizika v hospodaření MOb Svinov 

 

Bod 2:  Projednání návrhu rozpočtu MOb Svinov 2017 a  

           rozpočtového výhledu na léta 2018-2020  

 

Návrh rozpočtu je sestavován konzervativně, s veškerou odpovědností v predikci příjmové 

části. Celkové zdroje cca + mil. Kč, procentuálně jsou předpokládány v celkové výši 61,714 

tis. Kč oproti r. 2016, kdy činily 60,659 tis. Kč.  Je předpokládán nárůst příjmů, coţ činí cca 1 

mil. Kč (1,74%).  Vzhledem k mandatorním výdajům městského obvodu je to velmi malé 

zvýšení a navrhnout vyrovnaný rozpočet bylo velmi obtíţné.  Proběhla diskuse k jednotlivým 

poloţkám, zejména k výrazně podhodnoceným plánovaným výdajům na Silnice a některým 

dalším nezařazeným poţadovaným poloţkám. 

FV  po vysvětlení a doplnění informací nemá k návrhu rozpočtu připomínky a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Svinov předloţený návrh rozpočtu ke schválení. 
 

Ing. Hauptová: Ohledně čerpání jednotlivých poloţek a pro vývoj rozpočtu za 1-9/2016, jak bude 

vypořádána záleţitost finanční ztráty Technického dvora ve věci pouţití dlaţebních kostek na 

parkovišti, s tím, ţe Technický dvůr je má vedeny ve stavu. Byly pouţity na parkoviště u Krůty a 

dosud nebyly Technickému dvoru uhrazeny. Kdyţ jsou ty poloţky tak nízko čerpány, zda li se do 

konce roku dostane na tuto poloţku? 

 

Ing. Poštová: Tam se nejednalo o platbu, ale o účetní operaci. Byly vyskladněny, a kdyţ byly 

vyskladněny, tak šly do nákladů. To není záleţitost nějakých úhrad. Kostky byly pouţity při 

různých rekonstrukcích a bouracích pracích ve Svinově. Byly naskladněny a kdyţ byly 

naskladněny, tak byly v příjmech a v době spotřeby měly být ve výdajích. To byla ta ztráta, která 

byla způsobena na Technickém dvoře. Jednalo se o účetní operace, nikoliv o platby. 

 

Starostka: Bereme na vědomí zápis z 11. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského 

obvodu Svinov. 

 

K bodu 35) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuse. 
Starostka: Jak říkala předsedkyně finančního výboru paní Poštová údaje za 1-9/2016 jsou jiţ 

překonány, je tam spoustu věcí, které byly dofakturovány, tato čísla jsou v reálu k tomuto datu, 

ale uţ vypadají úplně jinak. 

 

Pan Ozner: A jak vypadají? Vy vţdycky řeknete jinak, ale nikdy neřeknete jak. 

 

Starostka: Já bych chtěla, aby se kaţdý představil a řekl, odkud je. 

 

Pan Ozner: Ozner Milan, Kolofíkova 670. Vy vţdycky řeknete jinak, ale nikdy neřeknete jak.Tak 

se ptám jak? 

 

Starostka: Je tady spousta činností, které se na úřadě realizují a samozřejmě se postupně fakturují. 

Některé jsou vyfakturovány 1-9/2016, některé v 10. měsíci, některé v 11. měsíci nebo ve 12. 

měsíci. Ten rozpočet se mění, kaţdým dnem, kaţdým měsícem. Kdyţ se teď bavíme v prosinci o 

rozpočtu za 1-9/2016, tak opravdu je spousta věcí, které uţ proběhly a jsou zaúčtované.  

 

Pan Ozner: Ten rozpočet je v mínusu nebo v plusu?  
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Starostka: To je v plusu a je to skutečnost 1-9/2016. 

 

Pan Ozner: Číslo? Nevíte. Dobrá v pohodě. 

 

Starostka: Celkové zdroje 30 mil. Kč, celkové výdaje 30 mil. Kč 

 

Pan Ozner: Děkuji. 

 

Starostka: Bereme na vědomí zprávu o vývoji rozpočtu za 1-9/2016. 

 

K bodu 43) programu: Bez úvodního slova předkladatele 
Diskuse. 

 

Pan Pščolka: Chtěl jsem se zeptat, tady jak máme materiál zpráva o vývoji rozpočtu a na konci 

v rezervě kapitálových výdajů spolufinancování akce obnova sociálního zařízení TJ Sokol Svinov 

500 tis. Kč. V navrhovaném rozpočtu jsem tuto částku neviděl, našel jsem tam pouze rozpočtovou 

rezervu na spolufinancování sokolovna Svinov. Nemělo by to být oddělené? Jak rezerva na 

spolufinancování projektu sokolovna Svinov a také spolufinancování výstavby šaten? 500 tis. Kč 

měli loni i předloni v plánu tam zafinancovat. 

 

Starostka: Rada sestavila rozpočet dle finančních moţností městského obvodu a jeho potřeb. 

V rámci investičního plánu je v dlouhodobých záměrech náhrada vyhořelé sokolovny, která 

dlouhodobě plnila tělovýchovný a sdruţovací účel. Ze strany rady byla vyvinuta poměrně velká 

iniciativa k tomu, abychom získali nějaké finanční zdroje na novou multifunkční halu. Investiční 

výstavba v tomto rozsahu tj. 23 mil. Kč je nad rámec moţnosti obvodu. Rozumíme snaze 

házenkářského oddílu o provizorní řešení situace a náhrady starých buněk novými. K tomuto 

tématu proběhlo několik jednání mezi zástupci házené a radou, probírali jsme několik variant, 

které mohly připadat v úvahu. Nyní je situace taková, ţe na základě iniciativy házenkáři získali 

z rozpočtu města 1 mil. Kč. Městský obvod v roce 2016 počítal s podporou těchto buněk ve výši 

půl miliónu korun. Situace je v současné době taková, ţe na jedné straně je k dispozici jeden 

milión korun z rozpočtu města a radě se podařilo získat 10 mil. Kč na městský obvod, zavázat se 

financováním dalších 5 mil. Kč, abychom byli schopni postavit multifunkční halu. Takţe je na 

nás, abychom posoudili, zda na jedné straně budeme mít provizorium, anebo vytvoříme 

sportovně- kulturní zařízení, které dlouhodobě nabídne řešení výstavby multifunkční haly. 

Zároveň chci podotknout, ţe je zapotřebí provést opravdu rozsáhlou opravu komunikací a 

chodníků, tyto věci nejsou pokryty v rozpočtu. V rozpočtu je současně počítáno s opravou 

hřbitovní zdi, která je nestabilní a je v těsné blízkosti náhrobků, takţe při neřešení tohoto 

problému můţe dojít ke škodám na majetku jednotlivých občanů. Prostředky, které máme 

v rozpočtu, nejsou dostatečné na pokrytí všech těchto věcí. Současně probíhá jednání s Porubou 

ve věci finanční spolupráce při opravě této zdi. Dle mého názoru bychom měli vědět, jaká je 

situace v oblastech Svinova, jak občané víceméně strpí to, co se tam děje, jaké mají chodníky, 

jaké mají komunikace. Měli bychom zváţit, co je opravdu zásadní. Teď jsou tam staré buňky, jsou 

tam 4 šatny. Kdyby nebyla sokolovna, jsou tam nové buňky a jsou tam zase jenom 4 šatny. Kdyţ 

postavíme sokolovnu a nebudou ţádné buňky, tak jsou zase jenom 4 šatny. My jsme navrhovali, 

aby se postavily 4 buňky, kde budou dvě šatny a sokolovna, kde budou 4 šatny, tím pádem by 

bylo 6 šaten. To by se pokrylo z toho miliónu, který je z města a zbytek bychom potom pouţili na 

výstavbu sokolovny. Takţe kdyţ zváţíme, jaké podmínky budou mít veškeré organizace v nové 

sportovní hale, bude to budova, která bude všem vyhovovat, tak je třeba si uvědomit, co bychom 

jako zastupitelé chtěli a my bychom chtěli najít nějaké rozumné řešení.  
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Mgr. Hrušková: Můţu se zeptat, zda byl včera schválen rozpočet města? 

 

Starostka: Včera byl schválen rozpočet města a městský obvod Svinov dostal na rok 2017 10 mil. 

Kč na výstavbu multifunkční haly, 5 mil. Kč dá ze svého a na rok 2018 má dalších 8 mil. Kč. 

Takţe by se to mělo začít stavět v létě 2017 a dokončeno jaro, léto 2018. 

 

Mgr. Hrušková: Takţe jenom 10 mil. Kč, ne 20 mil. Kč? 

 

Starostka: 10 mil. Kč dáme my a příští rok 8 mil. Kč. 

 

Mgr. Hrušková: Kolik dá magistrát?  

 

Starostka: Deset letos a v roce 2018 osm. 

 

Mgr. Hrušková: Takţe rozpočet na tu sokolovnu je 23 mil. Kč v projektu? 

 

Starostka: Ano.  

 

Mgr. Hrušková: Je velký předpoklad, ţe se vysoutěţí za niţší částku. 

 

Starostka: To je sice moţné, ale my jsme tam měnili poměrně dost parametrů, chtěli bychom 

rekuperaci, aby náklady na údrţbu byly co nejniţší. Takţe tam asi tak vysoká úspora nebude. 

Moţná, ţe to bude draţší. 

 

Mgr. Hrušková: Mluvila jste o tom, ţe teď mají házenkáři 4 šatny, ale v případě, ţe by byla 

postavena sokolovna, určitě by byla pronajímána a v tom okamţiku by se jim ta šance dostat se do 

těch šaten sníţila, pokud by tam probíhaly nějaké jiné akce, zpoplatněné třeba. 

 

Starostka: Kaţdá multifunkční hala v kaţdém obvodu má samozřejmě nějaký rozpis, kde se prostě 

nahlásí jednotlivé organizace, jednotlivé spolky nebo soukromníci. Samozřejmě se dává přednost 

místním, určí se časy, potom se to doplní cizími organizacemi, soukromníky, aby hala nebyla aţ 

tak prodělečná. Tak to funguje v kaţdém obvodu.  

 

Mgr. Hrušková: Pořád platí ten předpoklad, ţe to bude multifunkční záleţitost, ţe tam budou 

pořádány různé kulturní akce? 

 

Starostka: To jsme říkali. 

 

Mgr. Hrušková: Kde budete skladovat stoly a ţidle během roku? 

 

Starostka: Tam. 

 

Mgr. Hrušková: Tam? Kde tam? Viděla jste projekt? 

 

Starostka: Viděla jsem projekt. Já nevím, proč jsme se teda snaţili 13 let všechny strany, všechna 

hnutí, aby tady bylo nějaké zařízení. Já mám tedy někdy pocit, jako by o to nikdo nestál. Máme 

slíbené finanční prostředky, máme naše prostředky a teď je samozřejmě problém v tom, ţe hala 

vlastně nikomu nevyhovuje. 

 

Mgr. Hrušková: Ale všem samozřejmě vyhovuje, ale proč vracet magistrátu jeden milión korun. 
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Starostka: My jsme neřekli „vracet“. 

 

Mgr. Hrušková: Házenkáři mají milión. Řekla jste, ţe je to vázáno…… 

 

Starostka: Nic není vázáno. Milión zůstává na sociální zázemí. Házenkáři to nemají na nic 

vázáno, ani o tom nikdo nebude rozhodovat. My jsme navrhli kompromisní řešení, 4 buňky tzn. 2 

šatny, 2 sociálky a 4 šatny a 4 sociálky v hale. Nikdo nebude vracet ţádné peníze. 

 

Ing. Dvorský: Mně jsou ty počty naprosto jasné, korunové i ty rozměrové, ale s tou variantou, ţe 

můţe dojít k souběhu akcí na tomto sportovišti venkovním i vnitřním. V té chvíli my budeme i ti 

sportovci před tímto problémem, nemáme se kde převlíkat. Sportovci počítali, ţe těch 500 tis. Kč 

v rozpočtu měli, tak si to napočítali. Tyto prostory jsou podle mě nutné a jsem za to těch 500 tis. 

Kč sebrat a doinvestovat. To je jedna věc. Druhá věc. Hala, jak je tady na projektu, co se týče 

rozměrů a geometrického plánu, bude krásná tělocvična. Já vzhledem k tomu, ţe mám zkušenosti 

s pořádáním různých kulturních akcí, podotýkám, ţe tato hala není vhodná jako kulturní stánek 

pro Svinov. Já budu rád, kdyţ se postaví něco nového ve Svinově. Díky vám, ţe jste tu aktivitu 

vyvinuli, ţe nám město šlo na ruku, ţe máme finance blokované, ano, ale odpovězme si jako 

rozumní zastupitelé. My budeme mít krásnou třetí tělocvičnu, ale stále nám chybí kulturní stánek. 

 

Ing. Smetana: Já bych k tomu řekl jediný komentář. Jestliţe Sokoli dostali milión korun a my 

jsme měli alokované peníze pro ně půl miliónu, tak zcela nechápou, o čem se tady bavíme, dejme 

jim ty peníze, aby si to mohli postavit, protoţe v návaznosti na to jste řekla, ţe schválili na 

včerejším zastupitelstvu města pro nás dotaci na výstavbu sokolovny. Postavme jim šatny, my 

postavíme sokolovnu a pořád máme stejné peníze. Půl miliónu, který byl alokovaný, asi těţko 

s ním mohl obvod počítat, ţe ho dá někam jinam, kdyţ ho pro něj vlastně drţí. Jestli tomu 

rozumím správně 

 

Ing. Poštová: Jako zastupitelé bychom měli mít nadhled a akceptovat potřeby celého Svinova, 

nikoliv jedné vybrané skupiny. Těch 500 tis. Kč bylo v době, kdy byly zcela nevyhovující sociální 

buňky venku, v době kdy vůbec nebylo jisté, jestli někdy ta sokolovna bude stát, zda ty finance 

seţeneme. V té době bylo řečeno, ţe to tak dále nelze provozovat. Bylo to nedokonalé řešení. Jak 

bylo řečeno, ten rozpočet je velmi napjatý, jsou rozestavěné věci, rozestavěná školka. Všichni 

máme zkušenosti, ţe se můţe stát, ţe budou nějaké vícepráce, nepředpokládané výdaje. Chceme, 

aby sokolovna byla multifunkční, aby tam mohly být kulturní věci. Paní starostka tady zmínila 

rekuperaci. Taky není jisté, ţe 23 mil. Kč bude stačit. Všimněte si, v rozpočtu nemáme 5 mil. Kč 

spoluúčast, ale pouze 4 mil. Kč. Zkuste se zamyslet i doma, jestli nezměníte své rozhodnutí a 

nepřesunete ty finance někde jinde, kdyţ ty potřeby byly naplněny jinak. 

 

Ing. Smetana: Můţu to doplnit? Jestli ta rekuperace nejde udělat posléze? Čili ta částka, která tam 

byla alokována, jako já pořád nechápu, o čem se tady bavíme. Vy říkáte kulturní akce, 

společenské akce a najednou říkáte „šetřeme“ je to pro jednu cílovou skupinu. Není to přeci pro 

jednu cílovou skupinu. Je to pro všechny svinovské občany. Jestliţe tam budu dělat kulturní akce, 

tak to není pro cílovou skupinu. Rekuperace je sice krásný nápad, ale ta rekuperace se dá dodělat 

dodatečně,  my můţeme v rozpočtu dalších let najít prostředky na to, abychom to dofinancovali. 

Od začátku se hovoří s nějakou částkou na sokolovnu a my dneska řekneme, my jsme si to 

rozmysleli, ale bylo by to lepší na rekuperaci. 

 

Ing. Poštová: Ne na sokolovnu. 
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Ing. Smetana: O té sokolovně se tady mluví 20 let. Od té doby co vyhořela, se řeší, ţe se postaví 

nová sokolovna. Vy sama jste kdysi s panem Plankou předkládala a my jsme seděli na radnici a 

ukazovali jste nám postavení za 15 mil. Kč jenom sociální zařízení pro Sokoly na házenkáře. 

 

Ing. Poštová: Ne, ne. 

 

Ing. Smetana: Pane Planko, vy jste u toho seděl se mnou. Abychom to uzavřeli, myslím si já, 

Sokolům půl miliónu rozhodně, jestli jsou to peníze vázané na to, ţe oni ten milión dostanou, díky 

tomu, ţe to městský obvod dostane, taky jsem nedostal tu informaci, jestli jsou vázané nebo ne. 

 

Starostka: To co bylo, bylo. Situace se posouvá dopředu, měli bychom řešit to, co bude.  

 

Ing. Planka: Já jsem si tedy dovolil připravit také pár slov za TJ Sokol Svinov oddíl házené k této 

vzniklé situaci. Výstavbou nového sociálního zařízení se oddíl NH zabývá jiţ od roku 2008, 

kdy jsme si začali uvědomovat, ţe ţivotnost stávajícího sociálního zařízení se blíţí pomalu ke 

svému konci. V roce 2001 byla stavba postavena jako stavba dočasná, s tím, ţe v budoucnu 

můţe poslouţit jako zařízení staveniště při výstavbě nové haly. Jednání tedy s vedením 

městského obvodu Svinov probíhají jiţ třetí volební období, a proţili jsme si několik veletočů 

ohledně výstavby tohoto sociálního zařízení. Nechci tady zdrţovat, a všechny tyto veletoče 

vyjmenovávat. De facto všechny starostky a většina členů tehdejších rad městského obvodu,  

jsou členy současného zastupitelstva a sedí na tomto jednání.  

Zásadní je to, v jaké situaci se nacházíme v současné době. A myslím, ţe ta situace je pro 

městský obvod Svinov velmi příznivá. Oddíl NH obdrţel od Města Ostravy dotaci ve výši 1 

mil. Kč na výstavbu nového sociálního zařízení, a dle neoficiálních informací ze včerejšího 

dne byla výstavba haly zařazena do investic rozpočtu města Ostravy na rok 2017 a 

předpokládám, ţe i na rok následující.  

Myslím, ţe tyto příznivé zprávy oceňují minimálně všichni sportovně zaloţení občané 

městského obvodu Svinov. Oddíl NH při TJ Sokol Svinov má určitě zájem vyuţívat novou 

sportovní halu k tréninkové činnosti v zimním období. Co se týče období duben – říjen se 

však bude činnost oddílu NH odehrávat především na venkovním házenkářském hřišti, jelikoţ 

soutěţní zápasy v tomto období se odehrávají dle pravidel NH na venkovním hřišti a dle mého 

názoru tak tomu ještě určitě několik let či spíše desítek let bude. A k provozu venkovního 

hřiště potřebuje oddíl NH i důstojné sociální zařízení, o kterém se tady chceme bavit. Námi 

navrhovaná varianta 4 šaten, 2x sprchy a 2x toalety má několik výhod, které v následujících 

letech určitě oceníme: jedná se především o komfort pro sportovce, kdy kaţdý tým, bude mít 

svou vlastní šatnu. Dalšími nespornými výhodami jsou samostatnost obou těchto sportovišť, a 

zastupitelnost (tzn. ţe v případě větších akcí je moţno si vzájemně vypomoci poskytnutím 

části sociálního zařízení tomu sportovišti, kde se akce bude odehrávat). Další výhodou by byla 

skutečnost, ţe při výstavbě nové haly by jiţ oddíl NH měl vyřešen problém se sociálním 

zařízením a nebylo by třeba hledat náhradní prostory pro hráče a hráčky. Poslední výhoda, 

nebo spíše záměr je v tom, ţe sportoviště musí být maximálně vyuţívána. A k co největšímu 

vyuţití haly je potřeba případným zájemcům poskytnout určitý komfort, který spočívá 

především ve velikosti haly, moţnosti provozovat v hale různé sporty, a poskytnutí 

pohodlného sociálního zázemí v hale. Problém asi nebude ve vyuţití haly v odpoledních a 

večerních hodinách pracovních dnů. Problém obsazenosti haly však můţe nastat o víkendech, 

kdy je potřeba vyvinout úsilí o maximální vyuţití haly a přitáhnout do haly potencionální 

zájemce o pronájem haly. Domníváme se, ţe pro provoz haly je potřeba minimálně 4 šaten, 

ale určitě se najdou i akce, kdy bude potřeba šaten více. Rozhodně si nemyslíme, ţe budou 

případní zájemci o pořádání turnajů nadšení skutečností, ţe se budou dva týmy dělit o jednu  
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šatnu. Jistě se shodneme na tom, ţe v případě maximálního vyuţití haly budou i příjmy 

z pronájmu vyšší a tím pádem i provozovatel haly bude mít lepší hospodářské výsledky. 

Zvaţte, proto prosím váţení zastupitelé předloţené argumenty, a také zda dodrţíte slib, který 

máme od vedení městského obvodu Svinov a potaţmo i Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov ohledně dofinancování stavby sociálního zařízení ve výši 500 tis. Kč. Tyto prostředky 

totiţ byly zahrnuty do rozpočtů městského obvodu Svinov jak v roce 2015, tak i v roce 2016. 

Po různých úpravách vyţádaných vyjádřeními různých úřadů se cena sociálního zařízení 

šplhá k částce ve výši 1,8 mil. Kč. Jelikoţ cena nového sociálního zařízení je vyšší neţ zdroje 

z uvaţovaných dotací, tak je oddíl NH připraven zbytek dofinancovat z vlastních zdrojů (např. 

výběrem vyšších členských a oddílových příspěvků, anebo bankovní půjčkou).  Dále bychom 

vás ještě jednou chtěli poţádat o pomoc při vyřizování územního souhlasu se stavbou a všech 

dalších dokumentů, které vyţaduje stavební úřad – jedná se například o Smlouvu o právu 

provést stavbu s vlastníkem pozemků, kterou dle zákona o obcích musí schválit 

zastupitelstvo. Dále je potřeba získat Potvrzení investora Víceúčelové haly, ţe daný záměr 

instalace sociálního zařízení nekoliduje se stavbou této haly.   

Na závěr svého vystoupení vyuţiji slova jedné známé české písně, ve které se říká „ţe sliby se 

mají plnit nejen o Vánocích“  

Děkuji za pozornost 

 

Starostka: Děkuji. 

 

Pan Ozner: Prosím vás, já jsem tady poprvé, řada lidí mě tady zná. Já bych se chtěl zeptat, jak 

vy máte nastavené priority? Je krásné, ţe mluvíte o hale, jsou tady sportovci, ti podporují 

oddíl, mají nějaké přání, ale uvědomujete si někdo, ţe já bydlím na ulici, kde se třičtvrtě roku 

kope, ţe do konce roku se ty práce nedokončí, ţe chodím po kotníky v bahně, ţe si brzy 

dolámu nohy, ţe si ničím auto, mám zničený dům od prachu. Uvědomuje si tady toto někdo? 

Kde máte ty priority? Bude krásné, kdyţ tady budete mít sportovní oddíl a budete mít šatny, 

ale nebude krásné, kdyţ já dva roky nebo rok budu ţít v takovém hnusu, v jakém dneska ţiju.  

 

Ing. Smetana: Můţu mít připomínku? 

 

Pan Ozner: Ano. 

 

Ing. Smetana: Kolika lidem pomůţe to, ţe budete mít hezkou cestu před domem a také 

chodník a kolika lidem pomůţe to, ţe se postaví sokolovna a dostaví se šatny? Zkuste na to 

odpovědět. 

 

Pan Ozner: Ţe jste blázen. 

 

Ing. Ţitník: Ano včera byl schválen rozpočet. Na základě naší aktivity směrem k panu 

primátorovi a k náměstku za hnutí Ostravak se do toho rozpočtu dostalo 10 mil. Kč pro příští 

rok a 8 mil. Kč pro přespříští rok. Bude to investiční akce města, tudíţ jestli rekuperace ano 

nebo ne, je bezpředmětné. Svinov proţil jednu generaci bez sportoviště, kde by mohly děti 

v zimě sportovat. Tak jsme se dostali do bodu 0, kdy je šance na to, ţe toto neblahé období 

konečně ukončíme a promítlo se to do rozpočtu příštího roku do rozpočtu městského obvodu 

Svinov, tak ţe je tam určeno pro tuto akci 4 mil. Kč. Ti zastupitelé vědí, ţe se obvod zavázal, 

ţe se bude podílet na financování částkou 5 mil. Kč. Tady máme první deficit, který musíme 

nějakým způsobem nahradit. Další deficit, jak jste správně řekl, jsou povrchy  
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v  ulicích Kuršova, Stanislavského, Kolofíkova, Malátova. Proč k tomu stavu došlo? Kdyţ se 

plánovala celá ta investiční akce, protoţe je to akce správců sítí, tak bylo dohodnuto, ţe 

jednotliví správci sítí opraví povrchy jenom v těch částech, kde je prokopou. Následně a 

myslím si, ţe je to ku prospěchu věci, bylo rozhodnuto na městě, ţe se budou opravovat 

povrchy v celých délkách i šířkách, ale má to nějaké dopady do rozpočtu města i obvodu. Je 

tady nepochybně dobrý směr, kterým se ta akce ubírá, ale je tady další deficit - finanční. 

Správně jste to řekl, ţe vy nechcete ţít další rok nebo další dva roky v tom stavu, ve kterém 

ţijete dneska. Máme tady další deficit. Je to hřbitov se svou opěrnou zdí. Víme, ţe ten stav 

není dobrý. Projekt na rekonstrukci toho plotu ještě nebyl zpracován, ale předběţně 

přepokládáme, ţe tam je dalšího půl miliónu, který bychom potřebovali. Takţe jsme se tu 

dneska sešli a bavíme se……. 

 

Pan Ozner: Víte pane, já si teda vezmu slovo sám.  

 

Starostka: Já bych byla ráda, kdyby pan Ţitník dokončil myšlenku, a vy okamţitě dostanete 

slovo.  

 

Pan Ozner: Ovšem ať je trošku rychlejší v té komunikaci.  

 

Ing. Smetana: Zastupitelstvo není omezeno časem, klidně tady můţeme být do dvou do rána.  

 

Ing. Ţitník: (popisuje promítaný projekt sokolovny) Na této straně jsou umístěny 4 šatny. 

Vstup do těch šaten je tady. Kdyţ jsme se poprvé setkali s házenkáři, tak jsme se bavili o tom, 

ţe budou buňky v této oblasti, tak jak jsou dneska a naštěstí jsme uţ v této době zjistili, ţe tam 

ty buňky být nemůţou, v okamţiku, kdy se bude sokolovna nebo multifunkční hala stavět. Na 

základě toho zjištění přišli házenkáři s řešením, ţe přemístí ty buňky zhruba do této oblasti. 

Tzn., ţe je to zhruba na úrovni těch šaten, které jsou v  hale, by měly stát buňky, o kterých se 

tady bavíme. Vzdálenost z hřiště je na obě místa stejná. Bavíme se o půl miliónu, který bude 

umístěn zhruba zde o patro výš. Bavíme se o tom půl miliónu, který my musíme zváţit, zda je 

důleţitější pro lidi, kteří potřebují spravit cestu nebo je důleţitější pro lidi, kteří potřebují 

zrekonstruovat plot na hřbitově nebo jestli je důleţitější pro jiné projekty, které jsou v tom 

rozpočtu. Proto je naše stanovisko takové, ţe v daném čase a prostoru, jsou pro nás 

komunikace ve Svinově přednější a umíme se bavit o tom, ţe půl miliónu na další buňky pro 

házenkáře, můţe být uvolněno, jakmile pominou investičně náročné akce. Řekněme v roce 

2019, 2020. Není tady stanovisko vedení obvodu, ţe peníze nechce uvolnit, ale je tady 

stanovisko takové, ţe říká, ţe v daném čase jsou věci, které ten obvod pálí více neţ 7. a 8. 

šatna v areálu. Děkuji. 

 

Pan Ozner: Já jsem rád, ţe jste od toho veselého přešel k tomu smutnému, ţe jste pouţil slova 

deficit. Jaký je váš podnikatelský záměr? Jaká je vaše strategie? Máte to v nějakém 

dokumentu toto všechno zaznamenáno?  

 

Starostka: To je rozpočet roku 2017. 

 

Pan Ozner: To není strategický záměr. 

 

Starostka: Městský obvod Svinov nemá zpracovaný strategický záměr.  
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Pan Ozner: Děkuji, ještě budu pokračovat. Tak pane Ţitník, tedy jestli jsem slyšel správně 

vaše jméno, kde máte ty priority? Jsou to ty cesty nebo je to ta hala? Ukaţte mi fotografii na 

ulici Kuršova. 

 

Ing. Ţitník: Já bych vás nejlépe pozval k osobnímu setkání na radnici, abychom tady nemuseli 

ostatní zdrţovat. 

 

Pan Ozner: Oni si to tady velice rádi poslechnou. Jenom jim to řekněte. 

 

Ing. Ţitník: Dobře k strategickému plánu. My jako městský obvod Svinov strategický plán 

zpracovat nemůţeme. Městský obvod Svinov je součástí statutárního města Ostravy, které 

zpracovává strategický plán samo. V okamţiku, kdy my tady máme nějaké priority, tak je 

můţeme odprezentovat na magistrátu, ale v okamţiku, kdy se velké zastupitelstvo rozhodne 

nějakým způsobem, tak my s tím nemůţeme nic dělat. Tak je to ve statutu. 

 

Pan Ozner: Já mám poslední dotaz a uţ se nebudu ptát. Kdy budou dokončeny komunikace, 

které jsou dneska jak tankodrom? 

 

Starostka: Veškeré práce by měly být ukončeny příští rok v červenci.  

 

Pan Ozner: Liniové sítě se dělaly na jaře a v létě tohoto roku. Potom se nedělo nic. 

 

Starostka: To není pravda, tam je 10 ulic, dělali jednu ulici po druhé. Cesty se ani upravovat 

nemohly, protoţe by tam jezdily těţké mechanismy. Tam to opravdu systematicky na sebe 

navazuje. Ne ţe bychom nechtěli, ale nešlo to takto udělat.  

 

Mgr. Hrušková: Pane Oznere, já samozřejmě chápu vaše rozhořčení, ţe teď máte 

komplikovanou situaci na vaší cestě, ale zase máte určitou vizi toho, ţe dalších několik 

desítek let budete mít klid. Svinov jih čeká na rekonstrukci kanalizace, uţ si ani nepamatuji, 

jak dlouho. Topíme se tam ve vlastních sračkách s odpuštěním a stavební povolení za 

chviličku skončí a my budeme čekat dalších desítky let, neţ se tam kanalizace bude 

upravovat. Chápu, ţe teď máte těţkou situaci. Myslím si, ţe hlavní problém je v komunikaci 

radnice a občanů, ţe kdyby byli lidé více informováni, kdyby ty práce probíhaly jiným 

způsobem, byly rozloţeny na nějaké etapy. 

 

Pan Ozner: Potom vám přinesu účty za zničené tlumiče, pneumatiky, boty, okna. Nechápete 

to. 

 

Mgr. Hrušková: Těším se, aţ budeme takové problémy řešit my. 

 

Pan Ozner: Chci vám říct. Já nemluvím za sebe, já mluvím moţná za ty občany, kteří jsou na 

té ulici uţ přestárlí a neměli moţnost tady přijít. Ta situace je skutečně katastrofální. 

 

Mgr. Hrušková: Rozumím tomu a ještě bych to tady dokončila a navrhuji úpravu rozpočtu 

s tím, ţe půl miliónu, tak jak bylo slíbeno TJ Svinov zde přítomným, přesunout z rozpočtové 

rezervy na spolufinancování projektu sokolovna Svinov, tudíţ by tam bylo 3,5 mil. Kč a 500 

tis. Kč by šlo na TJ Svinov.  
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Ing. Dvorský: Pane Oznere, paní Hrušková tady řekla, jaký problém má Svinov jih a já bych 

vám chtěl říct, jaká situace byla na ulici Psohlavců v letech 2003-2004. Úplně stejná jako u 

vás a to byla jedna komunikace a ta komunikace trvala rok a půl. Tím nikoho neomlouvám. 

Samozřejmě koordinace prací je nutná. Teď to řeknu blbě „Kdyţ se kácí les, lítají třísky“. U 

vás se poměrně rychle udělá 10 ulic a udělá se tam úplně všechno. Budete tam mít nové sítě, 

nové chodníky, povrchy. Opravdu vám nezbude nic jiného, neţ se s tím srovnat. Je to kruté, 

znám to z vlastní zkušenosti. Taky jsme tam měli bordel, auta zničená, boty atd. Bohuţel. 

Dneska jsme rádi, ţe Psohlavců je taková, jaká je.  

 

Pan Kirschner: Chci se zeptat, kdo tu stavbu dozoruje? Ty výkopy, co tam jsou ohledně těch 

chodníků, vůbec nejsou ohraničené. Před bránami díry zasypané, nechané tak. Skáču tam jak 

kamzík. Já bydlím na Mičurinové, kde ty světla nedopadnou, tak oni opravují poslepu. Kdyţ 

se tam někomu něco stane, ţalovat město nebo obec? 

 

Ing. Muţík: Společně s přítomnou kolegyní Soldánovou dozorujeme za městský obvod tuto 

stavbu. Paní starostka v úvodu četla svůj program, který prošla, ţe jsme měli několik jednání 

s firmou SWIETELSKY. Můţu vám říct, ţe za 20 let praxe, tak jsem se s takovým přístupem 

stavbyvedoucího nesetkal. Ten stavbyvedoucí přesto, ţe má ve stavebním deníku několikrát 

zapsáno, ţe musí vţdy zajistit, aby byly přístupy a příjezdy zajištěny, tak prostě to trvale 

nedodrţuje. Kdyţ jsem to řekl řediteli firmy, který byl u nás na jednání několikrát, tak řekl, ţe 

to není moţné, ţe všechny bezpečnostní předpisy dodrţují. Přišli jsme na stavbu, vystoupili 

jsme z auta, tak před námi jel ten traktorbagr, který vezl asi 20 palet a v té lţíci vezl chlapa ze 

stavby. Takţe takto si firma SWIETELSKY představuje dodrţování bezpečnostních předpisů. 

Bohuţel ji nemůţeme vyměnit, protoţe nás tlačí čas. Nicméně ty připomínky, které byly 

vznášeny, má kolegyně zapsány a zítra bude činit nápravu. Pane Oznere, pokud vám nebo 

někomu jinému vznikla škoda, prokazatelně způsobená při výstavbě kanalizace, můţeme vám 

dát kontakty na stavební firmu, která má převzaté staveniště, buď na vodaře, nebo nevím, kdo 

vám způsobil ty škody, protoţe u vás ještě chodník nedělal a můţete si s nimi promluvit, 

protoţe my jsme vám ţádnou škodu nezpůsobili. Já nevím, od čeho máte špinavý dům? 

 

Pan Ozner: Vy nevíte, od čeho já mám špinavý dům? 

 

Ing. Muţík: Ne. 

 

Pan Ozner: Tak se prosím vás přijďte podívat. Od prachu víte. 

 

Ing. Muţík: Dobře, můţete ho mít zašpiněný od bláta, od sloţeného materiálu. 

 

Pan Ozner: Vy si vůbec nedovedete představit, jaká tam byla, a kdyţ bude zima, jaká tam 

bude prašnost. Vůbec si to nedovedete představit. Vy jste tam nikdy nebyli. Nikdy jste tam 

nebyl, byla tam paní Soldánová, tu chci pochválit, ţe mi vyšla vstříc, ţe aspoň ty 20 cm díry 

nechali zasypat takovou tou drtí. Dělají se stavební práce, jsou technologické předpisy a 

postupy. To co předvádí firma SWIETELSKY je opravdu proti zdravému rozumu. Chci vidět, 

jak chodníky, které kladou v tomto počasí, vlhku, mokru budou vypadat za rok za dva roky. 

To jsem zvědavý, jak to budete reklamovat. Děkuji vám za to, ţe jste mě navedl, ţe si mám 

stěţovat u dodavatelských firem. To jste v podstatě přehodil problém na mě.  
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Ing. Muţík: Prosím vás, jestli vám někdo způsobil škodu při rekonstrukci kanalizace, tak 

nemůţeme brát odpovědnost na sebe.  

 

Pan Ozner: My se v podstatě bavíme, kde jsou priority, bavíme se o tom, ţe chceme mít ty 

cesty co nejdříve v pořádku a abyste nás nenechali ve štichu ještě rok. Minulý týden nabourali 

auto, které tam stálo. Jezdíme u školy přes bahno, protoţe tam stojí nákladní auta. Nákladní 

auta nám parkují před domem. To je jedno vedle druhého, co nám stěţuje a znepříjemňuje 

ţivot ve Svinově.  

 

Starostka: Máte naprostou pravdu. Na mojí ulici ještě nekopou, ale haldy, co tam oni vozí, ta 

špína, bláto, prach, tak to já mám před domem celou dobu. To tam ještě nekopli, vozí tam 

věci z vedlejších ulic, které vykopou. Vím, ţe to je špatné, ale opravdu firma SWIETELSKY, 

je firma, s jakou jsme se ještě nesetkali. 

 

Pan Ozner: Nezlobte se, ale vy jste vysoutěţili nějakou firmu a vidíte, ţe kvalita nestojí za 

nic.  

 

Pan Macháč: Já se musím zastat pana Muţíka. On byl na té stavbě několikrát. Nic méně se 

chci zeptat, jaké jsou sankce, reklamační řády, protoţe do půl centimetrového poprašku sněhu 

klást v deset hodin zámkovou dlaţbu bez vibrační desky, bude to hrozné a koordinace prací je 

fakt špatná. Oni nemají ti řemeslníci metr, mají nějaký rezavý metr, kterým měří. Jak kladou 

obrubníky, tak je to obdélníková dlaţba, úplně jednoduše si spočtu, jak je široký chodník a ne 

ţe budu dořezávat 3 cm ke kraji, jako zbytečně úplně. A na druhé straně, jak jsou ty bývalé 

dráţní baráky, do dneška tam jsou udělané výkopy, lidé se nemají jak dostávat na cestu. Chci 

se zeptat, jaké jsou postihy pro firmy, které nedodrţují to, co mají? 

 

Ing. Muţík: Ve smlouvě jsou sankce a ve smlouvě je myslím 60. měsíční záruka. 

 

Ing. Dvorský: Abychom se nějak dopídili cíle, navrhuji pokud moţno zítra vyzvat pracovníka 

magistrátu města Ostravy, který jakýmsi způsobem zakrývá tuto investiční akci, aby bylo 

okamţitě vyvolané jednání s dodavatelem, městským obvodem a městem a byly jednoznačně 

nastaveny parametry tak, aby byla dodrţena kvalita, termín. 

 

Pan Ozner: Ta firma dělá aţ do noci. Oni nemají osvětlení, kladou tam obrubníky. Svítí si 

mobilem. 

 

Starostka: Děkuji za podnětné připomínky.  

 

Pan Ozner: Prosím vás, vy ostatní k tomu nemáte ţádné připomínky? 

 

Starostka: Já bych se ráda vrátila k tomu problému rozpočtu 2017. 

 

Pan Pščolka: Jak jsme se bavili o těch stávajících třech buňkách, ţe se to tam potom dodá, 

kdyţ tam bude stát hala, tak tam uţ nic nedodáme. Tam není příjezd, kdyţ se podíváte na tu 

fotografii, tak si tu cestu zastavíte tou halou.  

 

Ing. Ţitník: Pokud se dostaneme do nějakých technických parametrů, já nevím, jestli se tam 

dají dát nebo ne. Pravděpodobně celá ta věc naráţí i na nějaká další technická omezení. Uţ  
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moţná realizace toho spodního patra ve vztahu na přípojky, ve vztahu na vyjádření, nevím 

v jakém stádiu, je to dneska. Jestli je to vůbec reálné v tom čase, ve kterém se mají ty peníze 

vyčerpat, aby proběhlo stavební řízení, aby se to povedlo.  

 

Ing. Planka: Ještě se vrátím k firmě SWIETELSKY, to je konkurent firmy, ve které pracuji. 

Myslím si, ţe máte aspoň jednu výhodu, ta firma nezanikne tak brzo, aby se nedaly potom 

řešit reklamace. Předpokládám, ţe ve smlouvě jsou sankce za nedodrţení různých věcí, 

technologických předpisů a nevím, čeho všeho a předpokládám, ţe je všechno zapsané ve 

stavebních denících a samozřejmě můţou být tyto sankce uplatněny, započteny a třeba 

budeme mít toho půl miliónu korun na ty buňky. Ještě budu reagovat na pana Ţitníka. Ano 

proběhlo několik jednání. Některá jednání byla klidná, některá velmi vzrušená. Upozorňovali 

jsme na věci typu, jak řekl pan Pščolka, tzn. v okamţiku, kdy se tam ta hala postaví, bude 

velký problém, ne-li jestli to vůbec půjde, tam ty buňky dostat, protoţe se dostaneme do 

prostoru, kde ţádné auto neprojede, bude se moţná řešit nějaký velký jeřáb, který se tam zase 

neobrátí, protoţe tam máme z druhé strany lesík, z jedné strany je barák, stromy, lípy, na  

které nikdo nenechá sáhnout, takţe bude to velký problém. Samozřejmě, kdyţ to budeme řešit 

v roce 2020, tak asi ta cena bude vyšší, uţ nebude 500 tis. Kč, ale bude to třeba 700 tis. Kč. 

To je třeba si taky uvědomit. Poslední věc a na tu jsem uţ upozorňoval zástupce rady, prosím 

vás, musíme vyuţít tu halu. Pokud ta hala nebude vyuţita, a ty víkendy budou prázdné, tak ty 

peníze nebudou. Pokud hala bude vyuţita, tak ta ztráta, která tam asi nějaká bude, bude menší 

a můţeme dofinancovat ty buňky. Dejte to tam dneska a bude klid. Házená bude mít vyřešený 

problém sociálního zázemí. Zvaţte to ještě jednou. 

 

Ing. Dvorský: Já to tady řeknu uţ potřetí. Psal jsem to i v článku do hlasatele, který nebyl 

otištěn. Kdyţ se dívám na ten půdorys, prosím vás, počítejte se mnou. To zázemí haly, které 

tady je, tak řádově jsem odhadl na 220 m
2
. Do těchto 220 m

2
 musíme umístit technickou 

místnost, tzn. vytápění, kotel, nějaké rozvody, úklidovou místnost, chceme tam dát 4 šatny, 4 

sprchy, umyvadlo a záchody. Toto všechno je akorát jak to tady máte nakresleno pro potřeby 

této haly. Já stále opakuji, výstavba této krásné tělocvičny vůbec nevyřeší problém městského 

obvodu Svinov, co se týče kulturního zařízení. My to postavíme, zkolaudujeme, sportovci na 

to budou mít nějaký svůj názor. Já jsem si tady vypsal rozměry určitých hřišť, které by se tam 

daly pouţít, je jich strašně málo, ty plochy jsou všechny větší, nic méně to neřeším. Budeme 

mít krásnou tělocvičnu, ale bude nám zase chybět kultura. Proč nejdeme cestou, jak to tady uţ 

bylo, kdy jsme byli i my na radnici, pojďme se podívat o místo naproti, kde je plocha, která je 

rozměrově mnohem výhodnější pro výstavbu, je to majetkem ostravských lesů. Ti by se 

tohoto lesa určitě rádi zbavili, s tím, ţe můţeme uvaţovat o dalším příspěvku z magistrátu, 

navýšení této finanční dotace. Ty moţnosti jsou na městě, je to sloţité, ale jsou a udělejme to, 

co Svinov potřebuje. Udělat opravdu multifunkční halu. Já říkám, ţe toto je pro kulturu málo.  

 

Starostka: Pane Dvorský, kdyby to bylo tak jednoduché s financemi, tak ten kulturák uţ stojí. 

17 let se o tom mluví, shání se peníze, nesehnaly se. Takţe my můţeme postavit něco, co nám 

bude slouţit a my to vlastně nechceme. Mě to dost překvapuje. Pracovala na tom minulá rada 

4 roky, pan Pščolka u toho byl aktivní, pan Planka u toho byl aktivní, udělala se nějaká hala 

na základě nějakých potřeb. Všechno se to dělalo víceméně na míru a najednou zjistíme, ţe to 

vlastně nepotřebujeme, ţe nám stačí buňky a nic víc. Zkusme získat za nějakých deset let 

peníze znovu a postavme stánek, abychom tady něco měli. Mě teda uvaţování zastupitele 

překvapuje.  
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Ing. Poštová: Tady se argumentuje nevyuţitím haly a dofinancováním obvodu. Kdyţ by se 

tady realizoval, coţ je fantazie, takzvaný kulturní dům, tak ho neprofinancujeme vůbec. Kolik 

je plesů, kolik je akcí? Jak chcete ţivit kulturák? Můţeme jít cestou, ţe to bude pro oboje 

vyuţití. Dneska je situace daleko lepší, neţ jsme ji měli my, kdyţ jsme uvaţovali o dotačních 

financích. Dneska ty parametry jsou tak, ţe uţ teď jsou, co se týká podlahových krytin, 

nosnost atd. Určitě se tam dá najít místo, kde se dají schovat věci, uloţit je.  

 

Ing. Ţitník: To ţe se získaly peníze na sokolovnu nebo na multifunkční halu je výsledek toho, 

ţe někdo před několika lety začal s projektem a je třeba mu poděkovat a ţe dneska můţeme 

začít stavět. Pokud chceme kulturák, tak musíme začít stejným způsobem. V okamţiku, kdy 

jsou ty peníze připraveny, tak je pozdě a nedá se s tím nic uţ dělat.  

 

Ing. Dvorský: Já neříkám „ne“. Já říkám „ano“, ale nemůţeme toto nazvat multifunkční halou, 

to prostě co se týče m
2
, nemůţe tyto parametry splňovat.  

 

Starostka: Máme stanovisko hasičů, máme stanovisko hygieny pro 150 lidí, máme upravené 

obvodové zdi, máme upravené únikové východy, máme upravené topení, všechno je to pro 

150 lidí. Byla to původně hala pro 60 lidí. My jsme to posunuli mnohem dál, buďme rádi, ţe 

tady aspoň něco bude.  

 

Ing. Smetana: Přesun toho projektu nebo zvětšení toho projektu kamkoliv jinam, je další dva 

roky práce. Zůstaňme u toho a pojďme se bavit, jestli půl miliónu pro Sokoly, tam je to jasné, 

já v tom nevidím ţádný zásadní problém a jsem pro to, ţe chtějí přispět svými vlastními 

příspěvky na dofinancování, ţe to bude vyšší částka, tak vidíte, ţe ta snaha je, nenechat to 

jenom na obvodu nebo na městě, ale chtějí to dotáhnout do konce. Přesouvat halu někam 

jinam, je nesmysl.  

 

Pan Strniště: Já jsem trenér TJ Sokol Svinov. Pokud se bavíme jenom o penězích, měli 

bychom myslet taky na to, ţe Sokol Svinov má 9 muţstev. Myslím si, ţe pro tu mládeţ nebo 

pro reprezentaci Svinova děláme v rámci republiky strašně moc. Kaţdý rok se zúčastňují naše 

muţstva republikového nebo pohárového mistrovství České republiky a myslím si, ţe se na to 

zapomíná. Příští rok bude opět jedna obrovská akce, kdy tady budeme mít pohár mladších 

ţaček České republiky a svým způsobem, ty buňky, které by se měli, postavit, by nám strašně 

pomohlo v tom, ţe svým způsobem na tu reprezentaci. Mluvíme o tom, jak si mládeţ sedí u 

počítače a neřeší se vůbec nic kolem nich, kdyţ je stáhneme, tak je obrovský problém s těmi 

dětmi pracovat, tak se to tady zadrhne na tom, ţe nenajdeme půl miliónu. Zkusme vzít rozum 

do hrsti a zamyslet se nad tím, ţe pojďme udělat něco jedenkrát a nemusíme to potom 

nějakým způsobem řešit. Ty reprezentace zase k nám dojedou, ať jsme vidět. Já osobně se 

roky zúčastňuji mistrovství, prostě je mi za to strašně smutno. Jaké zázemí máme skutečně 

pro nás, kdyţ my jako oddíl pro reprezentaci Svinova asi v rámci Svinova děláme nejvíc.  

 

Starostka: Máte pravdu, děláte nejvíc, právě proto se multifunkční hala staví. Staví se tam na 

tom místě, je na vaše parametry nadimenzovaná a byla proto, abyste ji mohli uţívat hlavně 

vy. Tu halu nikdo nedělá pro nikoho jiného. Dělá se to pro ty děti, aby měly zázemí. Kdyby 

náhodou ty buňky nevyšly a byla jenom hala, tak jsou zase jenom 4 šatny. Tak kdyţ bude hala 

a dvě šatny, tzn. 4 buňky, jaký je problém? To je celkem 6 šaten, jaký problém je to vyuţít? 

Budete mít 6 šaten, coţ vám vyhovuje, budou tam 4 buňky a máte halu, která je přednostně 

pro házenou. 
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Ing. Smetana: Jestliţe budu mít pronájem, oni budou mít turnaj, tak mají venku 4 šatny. 

Jestliţe budu mít pronájem a budu zabírat ty šatny v té hale, kde oni se budou převlíkat?  

 

Starostka: Je nějaký harmonogram, tak jak je to v Plesné nebo v Polance, který říká, ţe se 

zabukují termíny na určité akce. Kdyţ se zabukují termíny pro házenou, budou tam mít 

nějaký pohár, nějakou soutěţ, tak to bude prostě pro ně.  

 

Ing. Smetana: Oni hrajou venku. 

 

Starostka: Já vím, ţe hrají venku. 

 

Ing. Smetana: Takţe hala je prázdná a můţeme ji pronajmout někomu jinému.  

 

Pan Strniště: Ano, o tom to je. My budeme nezávislí na tom, jestli tam nějaká akce je. 

 

Pan Macháč: Já bych navrhl těch půl miliónu vzít z té rezervy, co máte ty 4 mil. Kč, ta 

spoluúčast se musí splnit za dva roky. 

 

Starostka: Příští rok. 

 

Mgr. Hrušková: Já navrhuji ukončit tuto diskuzi a hlasovat o rozpočtu v pořadí návrhů, které 

jsme navrhovali, nebo jak já jsem navrhovala, abychom přesunuli půl miliónu z rozpočtové 

rezervy na spolufinancování sokolovny. 

 

Mgr. Kojdecký: Já bych v tom případě, pokud se tady toto hlasování týká rozpočtové poloţky 

tělocvičny Jednoty  Svinov, tak bych tady chtěl upozornit, ţe já a pan Lumír Pščolka jsme ve 

výboru TJ Sokol Svinov a byl bych rád, kdyby zastupitelstvo to posoudilo, jestli to není střet 

zájmu v rámci hlasování o této poloţce. Já sám to tak vnímám a cítím.  

 

Mgr. Hrušková: Myslím, ţe není střet zájmu, ţe předsedkyně kontrolního výboru, kterou je 

paní Muţíková, kontroluje pana Muţíka, tak myslím, ţe toto nebude problém. 

 

Starostka: Paní Muţíková nekontroluje pana Muţíka, to je o něčem jiném. Měla bych nechat 

dát hlasovat, jestli to je nebo není střet zájmu. Prosím mandátovou a návrhovou komisi o 

formulaci. 

 

Přestávka 17:30 hodin 

 

Ing. Poštová: ZMOb Svinov rozhodlo v souladu se zněním § 83 odst. 2 zákona 128/2000 

zákon o obcích , že zastupitelé Viktor Kojdecký a Lumír Pščolka jako členové výboru TJ Sokol 

Svinov jsou  při  hlasování o pozměněném Návrhu rozpočtu MOb Svinov pro rok 2017 a 

rozpočtového výhledu na léta 2016-2020 ve střetu zájmů. 

 

Pan Macháč: Takţe o té změně, co navrhla paní Hrušková, budeme hlasovat, jestli můţou oni 

hlasovat. 

 

Ing. Poštová: Ne o změně, ale o celém rozpočtu. 
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Pan Pščolka: já myslím, ţe by to mělo být tak, ţe nemůţeme s panem Kojdeckým hlasovat o 

pozměněné částce rozpočtu, ale můţeme hlasovat o celém rozpočtu. 

 

Ing. Poštová: Ano. Bude se hlasovat o té změně, kterou navrhla paní Hrušková, a buď to bude 

změněno, anebo nebude a vrací se k celému rozpočtu.  

 

Starostka: Dávám hlasovat o tom, ţe ZMOb Svinov rozhodlo v souladu se zněním § 83 odst. 

2 zákona 128/2000 zákon o obcích, ţe zastupitelé Viktor Kojdecký a Lumír Pščolka jako 

členové výboru TJ Sokol Svinov jsou  při  hlasování o pozměněném Návrhu rozpočtu MOb 

Svinov pro rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 2016-2020 ve střetu zájmů. 

Hlasování o návrhu  

Pro: 11      Proti: 4     Zdržel se: 3  

Návrh usnesení byl schválen. 
 
Starostka: Teď bychom se měli vrátit k upravenému návrhu rozpočtu, a to tak, ţe bychom uvolnili 

půl miliónu z rozpočtové rezervy, kterou máme ve výši 4 mil. Kč na spolufinancování 

multifunkční haly 

Dávám hlasovat 

Hlasování o návrhu  

Pro: 7       Proti: 0     Zdržel se: 9  

Návrh usnesení nebyl schválen. 
 

Starostka: Dávám hlasovat o rozpočtu na rok 2017 a rozpočtovém výhledu pro léta 2018-2020 

Hlasování o návrhu  

Pro: 10      Proti: 6     Zdržel se: 2  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

Pan Pščolka: Můţu mít dotaz? My jsme hlasovali o rozpočtové rezervě spolufinancování 

sokolovna Svinov, já si myslím, ţe bychom taky neměli hlasovat.  

 

Starostka: To není sokolovna Sokolů, to je multifunkční hala městského obvodu Svinov. 

 

K bodu 42) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuse. 
Starostka: Dávám hlasovat o návrhu zásad pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu 

Svinov pro rok 2017 

Hlasování o návrhu  

Pro: 15     Proti: 0     Zdržel se: 3  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 37) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuse. 
Starostka: Dávám hlasovat o variantě A – nesouhlasné stanovisko 

Pan Pščolka odešel 

 

Hlasování o návrhu  

Pro: 13      Proti: 0     Zdržel se: 4  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

Pan Pščolka přišel. 
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K bodu 41) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuse. 

Ing. Dvorský: Doloţil pan Bogdalík, za kolik tyto pozemky nabyl? 

 

Starostka: Nemůţeme po něm tuto informaci chtít. 

 

Ing. Poštová: Chtěla bych připomenout, ţe rok, to uţ si nevzpomenu, kdy to bylo, zhruba tak 

pět, šest let zpět, jsme tady prošli celé kolo záměru atd. aţ jsme přistoupili na cenu 380 tis. 

Kč., tehdy jsme měli velký zájem na té Mlýnce. On byl přítomen toho jednání, nechal nás to 

odhlasovat a příští den se mi přišel vysmát, ţe chce milión. Myslím, ţe je to správný postup, 

ţe se k tomu přistupuje, tak jak to je. 

 

Ing. Hauptová: Chci se zeptat, zda při jednáních s panem Bogdalíkem byla zváţena moţnost, 

vyměnit za jakýkoliv pozemek na území Ostravy. 

 

Starostka: Proč by to chtěl měnit? 

 

Ing. Hauptová: Já nevím. 

 

Starostka: On o ty pozemky, které máme volné, zájem nemá. On má své záměry, které nám 

nesděluje a není ochoten o nich ani jednat.  

 

Ing. Poštová: Chtěla bych připomenout paní Hauptové, kdyţ ona seděla na tom místě, tak 

projednávali směny za 100násobky, moţná ještě více. Chtěl lukrativní stavební pozemky na 

Tiché. 

 

Ing. Hauptová: Čas plyne, všechno se mění. Co bylo před pěti lety, neplatí dnes. Já jsem se 

jenom zeptala, zda li bylo s panem Patrikem Bogdalíkem, abychom se vyhnuli 

vyvlastňovacímu procesu, jednáno ve věci moţné výměny tam, kde je to moţné. 

 

Starostka: Pan Bogdalík ví, ţe pokud se nedohodneme, ţe navrhneme vyvlastnění.  

 

Ing. Hautová: Já se neptám, co ví. 

 

Starostka: Nenašli jsme ţádný pozemek, který bychom byli schopni vyměnit. 

 
Starostka: Dávám hlasovat o uzavření smlouvy s Panem Bogdalíkem za cenu 28 640 Kč 

Hlasování o návrhu  

Pro: 13     Proti: 0     Zdržel se: 5  

Návrh usnesení byl schválen. 
       

K bodu 39) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuse. 
 

Ing. Poštová odešla. 

 

Starostka: Dávám hlasovat o koupi pozemku uvedených parcel a výměr  

Hlasování o návrhu  

Pro: 16      Proti: 0     Zdržel se: 1  

Návrh usnesení byl schválen. 
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K bodu 38) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuse. 

 

Paní Poštová přišla. 

 

Ing. Hauptová: Chtěla jsem se zeptat, to znamená, ţe je tam pořád v zemi díra a hrozí nějaké 

nebezpečí? 

 

Ing. Muţík: Není tam díra, tam byla rampa na opravy vozidel. Teď je ta rampa zdemolovaná, 

ten betonový základ je odbouraný asi půl metru pod úroveň terénu a je to zasypané hlínou. 

 
Starostka: Dávám hlasovat o variantě A – nesouhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu  

Pro: 18      Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 36) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuse. 

 

Starostka: Bereme na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva městského 

obvodu Svinov 

 

K bodu 40) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuse. 

Mgr. Hrušková: Já bych se chtěla zeptat, který z těch zaměstnanců to dělal, protoţe podle 

mých informací to byl nějaký pan Zemánek, kterého následně pan Mitura vyhodil ze svého 

postu a v okamţiku, kdy on sám byl odvolán ze své funkce, tak jste znovu pana Zemánka 

přijali do pracovního poměru. Přijde mi to takové divné. 

 

Starostka: pokud to zavinil pan Zemánek, tak pan Mitura mohl nějakým způsobem po panu 

Zemánkovi škodu vymáhat, to bylo v jeho kompetenci. 

 

Ing. Smetana: Já bych to vymáhal po tom, kdo to pálil. Pokud neuposlechl nadřízeného, tak 

bychom měli po panu Zemánkovi vymáhat 16 000 Kč. Pokud má zápis nebo je evidence, ţe 

pan Zemánek neuposlechl jeho výslovné nařízení, tak bychom to měli po panu Zemánkovi 

vyţadovat ne po panu Miturovi. 

 

Mgr. Hrušková: Já jsem ráda, ţe tady v tom materiálu je uvedeno, ţe pan ředitel Technického 

dvoru je zodpovědný za Technický dvůr a v tom okamţiku, bych se ráda zeptala, co bylo 

podniknuto dál ve věci zaměstnankyně Technického dvoru, kterou jsme 7.12…… 

 

Starostka: Nechejte to do různého. 

 

Pan Pščolka: Chci se zeptat, jaké je stanovisko rady. 

 

Starostka: My se přikláníme nevymáhat. 
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Starostka: Dávám hlasovat o variantě B – nevymáhat po panu Miturovi 16 tis. Kč 

Mgr. Hrušková: A nebudeme to vymáhat po panu Zemánkovi, jako správní hospodáři? 

Starostka: Já nemám ţádný zápis, kdyby tento zápis existoval, tak tento materiál není ani v radě. 

 

Hlasování o návrhu  

Pro: 17      Proti: 0     Zdržel se: 1  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 46) programu: S úvodním slovem předkladatele 

Ing. Ţitník: Jiţ dříve jsme avizovali a chceme nabídnout zastupitelům moţnost získávat 

materiály v digitální podobě a zároveň nechceme zastupitelům, kteří jsou zvyklí na papírovou 

formu materiálu o tuto ochudit, takţe jsme navrhli úpravy Jednacího řádu, aby byly moţné 

obě tyto formy, s tím, ţe papírová forma materiálů je automatická a o digitální formu se ţádá. 

Zároveň ta úprava jednacího řádu zahrnuje distribuci usnesení v digitální formě. To jsou 

všechny změny, které v tom jednacím řádu jsou.  

 

Ing. Smetana: Já bych si dovolil příště poprosit, aby se ta změna zvýraznila v tom materiálu, 

ať to nemusíme všechno předčítat. To je jenom technická.  

 

Pan Macháč: Bude to fungovat formou úloţenky a jak dlouho to na té úloţence bude? Nemělo 

by to taky být v tom jednacím řádu? 

 

Paní Fucimanová: Dávám tam 100 otevření na 100 dní.  

 

Ing. Ţitník: Jestli bych mohl k tomu, budou tam dvě omezující kritéria, počet otevření a 

jednak trvanlivost toho odkazu. Ta trvanlivost má smysl do zasedání zastupitelstva a počet 

otevření bude samozřejmě vyšší neţ 19, protoţe někomu se to nepovede na poprvé a potom 

by to propadlo.  

 

Pan Macháč: Nemělo by to být taky v tom jednacím řádu, ať někdo neřekne, ţe to nestihl 

otevřít nebo mu to nešlo otevřít.  

 

Ing. Ţitník: Myslím si, ţe je to záleţitost nějaké směrnice, v jednacím řádu bych to asi 

neupravoval. Technické podmínky tohoto řešení se můţou změnit a museli bychom zase 

měnit jednací řád. Děkujeme za připomínku, určitě se to zohlední.  

 

Pan Macháč: Potom mám ještě jednu připomínku, jak nám to chodí do toho mailu, jestli by se 

to nedalo, protoţe to jednou posílá paní Fucimanová, potom třeba paní Juráčková, je to takové 

nepřehledné, jestli by nemohlo být napsáno Materiál zastupitelstvo, aby to bylo pořád pod 

jedním názvem, a jestli by to šlo posílat z nějaké schránky, z jedné adresy. 

 

Starostka: Ony mají vzájemnou zastupitelnost, takţe kdyţ není jedna, tak to posílá ta druhá. 

Můţe to být nazváno, ţe je to materiál ze dne toho a toho. 

 

Pan Macháč: Tam se jedná jenom o ten profil. Kdyţ to potom hledám v těch mailech, tak je to 

chaotické.  

 

Paní Fucimanová: Vy tam teď vidíte „Usnesení z….“ 
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Pan Macháč: To ano, ale raději bych tam místo vašeho jména viděl věci ze zastupitelstva, 

rady. Je to jen estetické. 

 

Mgr. Kojdecký: Toto je vyloţeně technická záleţitost. Jediné řešení je zavést nějaký 

pravidelný modul do poloţky předmět, kaţdý má tu mailovou adresu jinak pojmenovanou. 

Někomu se nezobrazuje jako klasická „něco @...“, ale dejme tomu jménem. To můţe být 

zavádějící, ţe to nemá hlavu ani patu. Modul „Usnesení rada“ kaţdý si to potom seřadí. 

 

Ing. Hauptová: Já se obracím na článek 11Péče o nerušený průběh zasedání zastupitelstva, 

odst. 3 „V průběhu zasedání zastupitelstva je zakázáno v zasedací místnosti pouţívat mobilní 

telefony“, já mám vypnutý hlas, ale mám to na stole, protoţe nevím, kdy mě jaká zpráva 

zejména ohledně zdravotního stavu překvapí, takţe vám oznamuji, ţe já tady budu mít mobil. 

 

Ing. Poštová: Já mám laickou technickou. Kdyţ si ten link stáhnu, tak uţ to není omezené 

počtem otevření? Kdyţ to otevřu a uloţím ten soubor, tak si ho můţu otevřít, kolikrát chci?  

 

Ing. Ţitník: Kaţdé zahájení stahování, je povaţováno za otevření. Kdyţ budete stahovat do 

notebooku nebo tabletu, tak budete mít dvě staţení. 

 

Starostka: Paní Fucimanová má tabulku, kde jsou vaše jména a adresy, aţ to schválíme, tak to 

projděte a napište, kdo to chce mít elektronicky. Písemně to máte všichni automaticky. To 

zůstává.  

 

Pan Macháč: Kdyţ mi to nepůjde stáhnout, přijdu na úřad, tak dáte mi to v písemné formě? 

 

Starostka: Samozřejmě. 

 

Dávám hlasovat o návrhu úpravy Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
Hlasování o návrhu  

Pro: 18      Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

 

Různé:  

 

Ing. Hauptová: Od minulého zastupitelstva si lámu hlavu s informací, ţe Technický dvůr 

nevyčerpal dotace ve výši 2 - 3 mil. Kč a ţe tam byly problémy se správní reţií. Dostala jsem 

odpověď od paní starostky, ale zase z toho nejsem chytrá, takţe jsem byla u pana Dudíka 

pověřeného řízením Technického dvoru s jeho panem účetním a bádali jsme potom, kde teda 

došlo k nedočerpání dotace na údrţbu svinovských mostů a přednádraţí ve výši 2-3 mil. Kč. 

Zjistila jsem pouze jenom ten problém s kostkami 20x20, které jsou vedeny v inventuře za 

cenu, která přesahuje běţnou cenu kostek v Hornbachu.  Bylo to vyskladněno z Technického 

dvoru, ale samozřejmě potom se ukázalo při inventuře, ţe to tam chybí a došlo právě 

k nějakému rozdílu. Ráda bych věděla 1. Kde je nedočerpání dotace, jak zlikvidovat ten rozdíl 

a tu správní reţii. Proč tu reţii? Protoţe jsem byla překvapená, ţe Technický dvůr dělal 

účetnictví vlastně 3x. Má to ve třech vydáních. Dělají se tam kontroly, odhlasováváme tady 

rozpočet Technického dvora a tak se divím, ţe něco takového, je moţné. Jediné co jsem 

zjistila, ţe ta dotace byla, dostalo se k nějakému přečerpání dotace a to z důvodů příjmu 

z WC, který si myslel Technický dvůr, ţe má započíst, ale neměl podle metodiky započíst.  



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

24 

 

 

Myslím si, ţe tam je účetnictví prověřováno i městským obvodem a to se mi zdá tato 

interpelace za nedostatečnou. Já bych navrhovala, kdybychom se mohli sejít s panem účetním, 

aby nedělal chyby v účetních operacích, nebo abychom si vyjasnili metodiku s paní 

Horváthovou, která má tu metodiku a ví jak na to a s panem Dudíkem, který za to zodpovídá.  

 

Starostka: Já bych jenom tady upřesnila ty pojmy. Technický dvůr vykázal ztrátu 400 tis. Kč 

s tím postupem vyskladnění v zůstatkové hodnotě kostek, Hodnota 400 tis. Kč je pouze účetní 

a ta se bude postupně umazávat ziskem, který oni vytvoří. Kdyţ vytvoří 10 tis. Kč zisk, tak se 

to umaţe o 10 tis. Kč. Je to pouze účetní operace, nemá to nic společného s financemi. Já 

jsem neřekla, ţe nedočerpali 3 mil. Kč, kdyţ jsem to tady vysvětlovala. Jednalo se o to, ţe 

máme účelové dotace. Do účelových dotací musíme zahrnout veškeré náklady, které se těchto 

dotací týkají. Dotaci na zeleň jsme získali 600 tis. Kč. Kdybychom to neměli dobře 

vyúčtované, tak těch 600 tis. Kč nemáme. Dalších 500 tis. Kč nám chybí na svinovských 

mostech, to uţ máte milión x 3 roky, to uţ jsou 3 mil. Kč. Je to špatné vykazování nákladů na 

Technickém dvoře podle jednotlivých středisek, z toho to vyplývá.  

 

Ing. Hauptová: Tu to není.  

 

Starostka: Já jsem odpověděla na váš dotaz. 

 

Ing. Hauptová: Já jsem se ptala na to, ţe chci vědět, proč nebyly vyčerpané dotace. Ta 

interpelace nevyjadřuje, ţe je něco špatně. Byla stanovená první kalkulace podle jednotlivých 

poloţek, kde je teda napsáno zisk včetně odvodů, mzdy včetně odvodů, z údrţby, z WC 

všechno to má svou hodnotu a z toho se stanovila výše dotace na svinovské mosty a 

přednádraţí. Teď se to čerpá a teď jsem byla překvapená, ţe se tato dotace nevyčerpá 

dokonce v takové absolutní výši. 

 

Starostka: Ne, ţe se nevyčerpá, ona je špatně vykazována a nám chybí ty peníze. 

 

Ing. Hauptová: Proč se tedy vykazuje špatně, kdyţ je to kaţdý měsíc pod kontrolou? 

 

Starostka: Ona byla nějaká kalkulace před několika lety, to se vyvíjí. Upřesňují si finance na 

účelové dotace, a pokud je to účelová dotace nejenom dotace neúčelová, ale účelová, tak tam 

musíme zahrnout všechny náklady. Tak jsme to museli všechno přehodnotit, upravit, 

abychom dostali na to, na co máme nárok, abychom nedostávali méně. 

 

Ing. Hauptová: Tam ţádné číslo není, takţe já znovu opakuji, ţe bych byla ráda přítomna, ať 

to vím. 

 

Starostka: Uděláme si jednání.  

 

Ing. Kubečka: Problém je v tom, ţe městské obvody, které si nakupují jakoukoliv práci, tak ty 

firmy si všechno zahrnou do nákladů včetně správních reţií. Zjistilo se, ţe pan účetní Schiller 

nezapočítává správně reţie do nákladů, které vykazujeme v rámci čerpání dotací a proto, kdyţ  

tyto výkazy, očištěné o ty správní reţie přišly na magistrát, tak magistrát dal tento rok částku, 

která odpovídala vyčerpaným nákladům. Ale problém je v tom, ţe tam ty reţie měly být, jako 

je tam mají ostatní obvody, které to nedělají vlastními silami. My jsme byli jediní a ještě 

Moravská Ostrava, kteří taky mají technické sluţby, kteří na to vlastně doplácejí. My jsme 

byli na technických sluţbách i s panem účetním, s panem ředitelem Miturou, tam jsme si  
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všechno vysvětlili. Pan účetní to rychle pochopil, takţe já si myslím, ţe je to napraveno a ví o 

tom i vedoucí financí a rozpočtu pan Jančálek, za kterým jsme byli taky. On říkal „dobře,  

v případě, ţe to zahrnete do nákladů, tak vám příště tu dotaci zase zvedneme“. To jsou ta 

slova paní starostky, ţe jsme mohli dostat více. 

 

Starostka: Myslím si pane Kubečko, ţe jednodušší bude ta schůzka. 

 

Mgr. Hrušková: Takţe já se vrátím ke svému dotazu, jak bylo postupováno v případě paní 

(Paní Hrušková uvedla konkrétní jméno dané pracovnice), která 1.12. nafoukala 1,0 a 0,4 

promile alkoholu při opakovaném testu. 

 

Starostka: Uţ jsme tady jednou vysvětlovali, ţe pracovněprávní vztah je vztah zaloţen mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnavatel nemůţe v ţádném případě, ať je ten 

pracovník jaký chce, šířit informace o něm. Tady nemělo vůbec zaznít jméno pracovnice, 

které se to týká, protoţe jsou to osobní data. Jedná se o porušení pracovněprávního vztahu a 

zákona o ochraně osobnosti. Není v kompetenci Policie České republiky, kterou jste chtěla 

zavolat, aby řešila toto podezření na nějaký alkohol, protoţe policie vyjede pouze v případě, 

jestliţe se jedná o trestný čin nebo ohroţení. Ţádná policie nebude vyjíţdět na takovou 

nějakou záleţitost. Jednalo se pouze o vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Byla 

provedena dechová zkouška přístrojem, který byl k dispozici na Technickém dvoře a měření 

vykazovalo diametrální odchylky. Zkoušky byly pouze orientační, nejednalo se o 

certifikovaný přístroj, jednalo se o přístroj. Jednalo se o přístroj, který se nacházel na 

Technickém dvoře dlouhodobě k dispozici. Pracovnice v ten den poţádala o poskytnutí 

dovolené a bylo ji vyhověno. Podle právní kvalifikace nebylo moţné právoplatně uloţit 

opatření podle zákoníku práce. Na Technickém dvoře nebyl přístroj, který by byl způsobilý.  

 

Ing. Smetana: Musím vás zastavit, paní starostko. Říkáte bludy a víte to moc dobře. 

 

Starostka: Neskákejte mi do řeči. 

 

Ing. Smetana: Budu vám skákat do řeči, protoţe tohle nebudu poslouchat. Zaměstnanec je 

povinný, pokud má jasný důkaz o tom, ţe ten přístroj je špatný, má dát do zápisu, ţe 

nesouhlasí se zkouškou, ţe byla provedena nekalibrovaným přístrojem. V zápisu není nic 

takového uvedeno. Pokud s tím nesouhlasí je povinen na základě zaměstnavatele odebrat se 

na odběr krve. Pakliţe se nedostaví, je automaticky na § podle zákona 262/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů povinen opustit….. Já se divím, ţe se vůbec o tomhle bavíme, já jsem 

předpokládal, ţe uţ je dávno nezaměstnaná. 

 

Starostka: My tady nejsme ţádná kádrová komise. Je to záleţitost pana ředitele a 

zaměstnankyně. 

 

Ing. Smetana: Není ředitel. 

 

Starostka: Pověřený řízením, to je jednoznačné. Není to věcí zastupitelstva. Prosím paní 

doktorku Gelnarovou, aby nám k tomu něco řekla. 

 

MUDr. Gelnarová: Je fakt, ţe alkohol na pracoviště nepatří, ale jestli ta paní, jak jsem slyšela, 

pouţívala nějaké kapky s alkoholem , tak….. 
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Ing. Smetana: 1,0 promile? Četla jste ten zápis? 

 

MUDr. Gelnarová: Ano, poslal mi ho nezastupitel. 

 

Ing. Smetana: Byly tam napsané kapky nebo zubní pasta? 

 

MUDr. Gelnarová: Zápis mi poslal nezastupitel. Tento zápis se dostal mezi lidi. 

 

Starostka: Se jménem, se vším. 

 

MUDr. Gelnarová: Pokud nějaké kapky pouţívala a zrovna si vypláchla pusu, tak to 

nedokáţete. 

 

Ing. Smetana: To si děláte srandu. 

 

MUDr. Gelnarová: Kdyţ si vypláchnete pusu…… 

 

Ing. Smetana: Chcete říct, ţe nafoukám 1 promile, kdyţ si vypláchnu pusu? 

 

MUDR. Gelanrová: Byl to nekalibrovaný přístroj. 

 

Ing. Smetana: Kapky polknu. 

 

MUDr. Gelnarová: Víte, o co jde? Pokud je to nekalibrovaný přístroj, tak tento nemá ţádnou 

výpovědní hodnotu. 

 

Ing. Smetana: Souhlasím, ale ona se měla podrobit krevní zkoušce a to víte stejně dobře jako 

já.  

 

MUDr. Gelnarová: To není povinnost. 

 

Ing. Smetana: Je to povinnost. Z hlediska zákona je povinná. 

 

MUDr. Gelanrová: Myslím, ţe ne. 

 

Ing. Smetana: Ne myslím. Buď to vím, nebo ne. 

 

Paní Muţíková: Který §? 

 

Ing. Smetana: § 106.  

 

Paní Muţíková: Kterého zákona? 

 

Ing. Smetana: Zákona 262/2006. § 106 práva a povinnosti zaměstnavatelů. V § 52 písm. h) 

hrubé porušení, je přímo taxativně vypsané a alkohol vůbec na pracovišti nemá co dělat. 

Promiňte, paní doktorko, ještě se zeptám. Jestliţe vaše sestra přijde „opilá“, bude vám brát 

klienty, bude vám to příjemné? Pošlete ji domů nebo s ní budete pracovat? 
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MUDr. Gelanrová: Moje sestra je abstinentka, nekuřačka. 

 

Ing. Smetana: Imaginárně máte štěstí. 

 

MUDr. Gelnarová: Víte, o co jde? Tam byla ta výslovná aktivita zastupitelek, která by byla 

lepší…. 

 

Ing. Smetana: Byl tam pan Muţík i paní starostka: 

 

Starostka: Nechte ji domluvit. 

 

MUDr. Gelnarová: Aktivita těch zastupitelek byla výrazná.  

 

Mgr. Hrušková: My jsme na ten Technický dvůr šly úplně za jiným účelem. Jestliţe ta paní 

evidentně vykazovala známky podnapilosti, tak jsme ţádali kompetentní zaměstnance 

Technického dvoru a najednou se tam přihnala paní Wieluchová a začala nás vyhazovat 

z technického dvora, ţe tam nemáme, co dělat, ţe se máme prosit o svolení rady. Takţe 

naopak, svobodný přístup k informacím, říká vám něco? Takţe z toho vyplývá, ţe kdyţ je tam 

podpis starostky, tak zápis je veřejně přístupný. 

 

Ing. Poštová: Ale přestaňte, prosím vás. 

 

Mgr. Hrušková: Ještě jsem neskončila, ráda bych vám něco citovala: „ V případě podezření, 

ţe zaměstnanec nastupuje pod vlivem alkoholu do zaměstnání, vyzve pověřený zaměstnanec 

zaměstnance, aby se podrobil zjištění, zda není pod vlivem alkoholu. Vyšetření na alkohol se 

provádí dechovou zkouškou a v případě pozitivního výsledku, dále lékařským vyšetřením, 

odběrem a vyšetřením krve v ordinaci smluvního lékaře pracovnělékařské péče. Výše uvedení 

vedoucí zaměstnanci, kteří jsou oprávnění vyzvat zaměstnance, aby se podrobil orientační 

dechové zkoušce, mají k dispozici soupravu detekčních trubiček, která je uloţena na 

patřičném místě. V případě pozitivního výsledku kontrolní dechové zkoušky, oznámí 

pověřený zaměstnanec tuto skutečnost kompetentnímu zaměstnanci a zajistí sepsání zápisu o 

zjištěné skutečnosti. Zápis musí být zpracován o kaţdé provedené zkoušce, tzn. i s negativním 

výsledkem. Zaměstnanci, u kterého bylo zjištěno poţití alkoholu, musí být zabráněno 

vykonávat činnost, při které by mohl ohrozit ţivot a zdraví ostatních osob. V případě, ţe se 

zaměstnanec po vyzvání odmítne podrobit orientační dechové zkoušce, resp. odběru a 

vyšetření krve nebo nesouhlasí s výsledkem zkoušky, oznámí pověřený zaměstnanec tuto 

skutečnost kompetentnímu zaměstnanci nebo jeho statutárnímu zástupci, který rozhodne o 

dalším postupu. Např. Upozornění na moţnost výpovědi, výpověď, vyţádání spolupráce 

s orgány Policie České republiky atd“. Teď jsem prosím citovala Směrnici k postupu při 

provádění kontrol zaměstnanců při podezření na poţití alkoholu naší základní školy, co je 

naše příspěvková organizace. Ptám se zastupujícího ředitele Technického dvora, jestli taková 

směrnice existuje pro Technický dvůr? Pokud tomu tak není, máme tady pana tajemníka nebo 

paní starostku, aby nám odpověděla na tuto otázku.  

 

Paní Muţíková: Z čeho to bylo čteno? 

 

Mgr. Hrušková: Směrnice k postupu při provádění kontrol zaměstnanců při podezření na 

poţití alkoholu. 
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Paní Muţíková: Tato směrnice se netýká této situace.  

 

Ing. Dvorský: To je obecná směrnice. 

 

Ing. Smetana: To je ze základní školy. 

 

Paní Muţíková: Vy jste mi tady dali nějaký § 106, ale tady nic takové, jak jste říkala o krvi, 

není. To nemůţete brát v potaz. 

 

Starostka: Jsou tady dvě základní informace. Zastupitel není Pán Bůh, aby si mohl dělat, co 

chtěl a platí pro něj nějaká pravidla a zápis, který byl, není veřejná listina. 

 

Ing. Kubečka: Musím souhlasit s paní starostkou, tyto věci byste neměli vůbec probírat na 

zastupitelstvu. Zastupitel má vymezené kompetence v zákoně o obcích, tam nic takového 

není, ţe můţe projednávat pracovněprávní vztahy, to se týkalo i toho nešťastného jednání po 

odvolání ředitele Technického dvora. Z magistrátu jste dostali vysvětlení od paní doktorky 

Andresové, ţe to bylo naprosto v souladu se zákonem. Máte pravdu jen z části, pane Smetano, 

protoţe my máme udělaný právní rozbor na to, co říká paní učitelka, je samozřejmě vnitřní 

směrnice platí jen pro organizaci, která ji má. Na Technickém dvoře asi taková směrnice není. 

Zákoník práce jednoznačně zakazuje uţívání alkoholu na pracovišti, ale nastává situace, ţe 

přijde zaměstnanec do práce a projevuje známky vlivu alkoholu. Co teď? Beze sporu právem 

a povinností zodpovědného pracovníka podrobit ho dechové zkoušce. Týká se to jenom těch 

zaměstnanců, kteří ve své činnosti mohou ohrozit jiného na ţivotě, na zdraví nebo způsobit 

někomu újmu. Co se stane, kdyţ ten zaměstnanec tuto dechovou zkoušku odmítne?  

 

Ing. Smetana: Je povinný jít na krev. 

 

Ing. Kubečka: Vy ho potáhnete za vlasy na tu krev? 

 

Ing. Smetana: Ne. V okamţiku, kdyţ odmítne, tak se má za to, ţe má obsah alkoholu v krvi. 

To je právní výklad. 

 

Ing. Kubečka: Pokud se zjistí, ţe je zaměstnanec řidič a chtěl by nastoupit do vozidla, tak 

samozřejmě, tak ho ta policie donutí a odveze ho k lékaři. 

 

Ing. Smetana: Ani vy ho nedonutíte. Pokud se ani řidič nepodrobí dechové zkoušce, je 

povinný jít na odběr krve, nemusí ho nikdo nikam táhnout. Tady v tomto případě je to 

naprosto stejné.  

 

Ing. Kubečka: To nebyl řidič, ale normální zaměstnanec. 

 

Ing. Smetana: Kdybych se drţel vašeho hesla, tak polovina kantorů jsou alkoholici, protoţe 

by na ten odběr nešli. Protoţe vy říkáte, neohrozí na ţivotě. 

 

Ing. Kubečka: Samozřejmě, ţe je věcí toho vedoucího, ale co můţe udělat? 

 

Starostka: Prosím vás tohle nemá smysl. 
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Ing. Dvorský: U svého bývalého zaměstnavatele jsem byl osobou pověřenou řízením BOZP. 

To co tady četla paní Hrušková, by se dalo nazvat, ţe je obecná definice toho, jak se má 

postupovat a ţe toto aplikuje kaţdá organizace na svoje podmínky. Je to obecně platné, je to 

závazné i pro nás, pro naší základní školu i pro náš Ttechnický dvůr. Tady bylo řečeno něco 

o tom, ţe svým jednáním pod vlivem alkoholu zaměstnanec XY nemohl způsobit ţádnou 

újmu. Modelová situace: Tento zaměstnanec pod vlivem alkoholu nešťastně upadne a 

propiskou si vybodne oko. Je to průšvih, ztráta oka, ale je to opravdu problém, který vzniká 

v té chvíli dané organizace. To jsou fakta.  

 

Starostka: Prosím vás tady jsme na zastupitelstvu. Řešme podstatné věci. 

 

Ing. Dvorský: Poslední věc. Byla tady připomínka, vyřčená slova o kompetencích, ale pak 

přicházejí ještě v úvahu slova o povinnostech vedoucího organizace. Jestliţe se dostavila paní 

starostka k řešení tohoto problému, byl sepsán nějaký zápis, kde bylo něco konstatováno, kde 

se k tomu všichni vyjádřili, tím, ţe to třeba podepsali nebo nepodepsali, v té chvíli měl 

reagovat vedoucí organizace a ptát se, já bych se jako bezpečák určitě zeptal, zda přístroj, 

kterým byla provedena dechová zkouška je kalibrovaný a je v pořádku, v případě, ţe bych se 

dozvěděl, ţe není, vyzval bych dané zaměstnance, aby se odebral k odběru krve. Ten s tím 

můţe souhlasit a jít nebo odmítnout a pak se postupuje podle dané obecné směrnice. Toto jsou 

fakta, která mám ze své praxe a osobně jsem je pouţil. Je třeba aplikovat tento problém na 

naše podmínky a postupovat opravdu v tomto duchu. 

 

Starostka: Ano, ale ne na zastupitelstvu. 

 

Ing. Poštová: To, ţe to nepatří na zastupitelstvo je víc neţ jasné, je třeba si přečíst zákon o 

obcích. Po velkém rozčílení a rozčarování, jak neopodstatněně a svévolně odvolali ředitele. 

Kde měl pan ředitel nějakou směrnici k této záleţitosti? Neměl. Jak to, ţe tam neměl 

kalibrovaný přístroj? Pan Dudík je pouze pověřen řízením a jediné co si myslím, ţe přísluší 

zastupitelstvu a k tomu bych se přikláněla, apelovat na radu, aby co nejdříve vybrala pana 

ředitele a pak je to jeho záleţitost, je to vnitřní pracovněprávní záleţitost. A ta nestydatost a 

nesoudnost, nevkusnost, ţe někdo rozesílá se jmény a se vším nějaký zápis. Podle mě je to i 

ţalovatelné. 

 

Ing. Ţitník: Aby to tady v té vřavě nezaniklo, rady se samozřejmě toho problému nezříká. 

Radě je nepříjemné, ţe na Technickém dvoře není certifikované měřidlo, takţe v této věci 

sjednal nápravu. 

 

Mgr. Hrušková: Proč ho tam neměl Dudík od června?  

 

Ing. Ţitník: Ta situace, ţe zkouška nebude jednoznačná, uţ nenastane. 

 

Starostka: Já bych se vrátila k tomu, jak jsem řekla, ţe paní Hrušková přišla na Technický 

dvůr za nějakým účelem a já jsem je odtamtud vyhazovala. Já povaţuji za vhodné vyjasnit si 

způsob komunikace mezi zastupiteli a pracovníky. Já jsem řekla, ţe zastupitel má právo na 

jakoukoliv informaci. Mám za to, ţe by o tom měl vědět nadřízený pracovník, ţe tam prostě 

někdo jde na návštěvu, ţe by měl vědět, co se chce. Jinak se můţete obracet i na kaţdého 

pracovníka samostatně, bylo by velmi dobré, to dát písemně, aby ten člověk věděl, na co má 

odpovědět, aby měl lhůtu 30 dnů. Pokud by byla nějaká urgentní věc, lze se domluvit. Tady 

nemůţe zastupitel chodit kdekoliv. To by mohl do školy a říct nějaké paní učitelce mi se  
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nelíbí vaše učení, já vás podezírám z něčeho. Na to nemá zastupitel ţádné právo. Ze zákona o 

obcích vyplývají nějaké povinnosti a práva. Samozřejmě, to co se stalo, není v pořádku, musí 

se to napravit, ale zastupitel si nemůţe dělat, co chce.  

 

Ing. Smetana: Můţu se zeptat, proč to pokaţdé platí jinak? 

 

Starostka: To neplatí pokaţdé jinak. 

 

Ing. Smetana: Jak to, ţe ne? Kdyţ jsme měli pronajatou hasičárnu, tak jste řekla, ţe zastupitel 

můţe kdykoli přijít bez toho, aniţ by tam byl pronájemce, můţe si cokoli vyfotit, prohlídnout 

si cokoliv. 

 

Starostka: Pozor, to je náš majetek. 

 

Ing. Smetana: Jestliţe si já pronajmu nějakou nemovitost, tak několik dnů dopředu má ten 

nájemce vědět, ţe tam někdo jde na kontrolu, ne ţe se tam přijdete podívat. Kdyby hasiči 

řekli, ţe se půl miliónu ztratilo z kanceláře, tak by mě zajímalo, kdo by to uhradil.  

 

Starostka: Ve smlouvě je jasně řečeno, ţe rada tam můţe kdykoliv vstoupit se správcem.  

 

Ing. Smetana: Máte pronajatou hasičárnu hasičům, takţe ti hasiči tam vţdycky musí být.  

 

Starostka: Není to pravda. 

 

Ing. Dvorský: Na toto nemůţeme aplikovat univerzální mustr. Jsou věci, které mají 

neodkladného účinku, atmosférické problémy nějaké, náledí, je třeba okamţitě jednat a na ten 

Technický dvůr jet. Nějaká nutnost, jedu kolem, zajdu za Dudíkem řešit tu situaci operativně. 

Pak jsou věci obecné, které opravdu mají strpení 30 dnů. Nemůţeme na to ušít nějaký 

univerzální mustr, ţe nemá zastupitel právo. On nemá právo, ale povinnost. Od toho jsme 

voleni, abychom v místě bydliště ty problémy řešili.  

 

Starostka: Určitým způsobem.  

 

Ing. Dvorský: Určitým mravním způsobem. 

 

Ing. Hauptová: Mně se chce něco říct a stále jsem opomíjena. Já jsem tam taky byla a 

vţdycky je legrační, kdyţ to začne od takové věci. Já jsem nebyla spokojena s interpelací, 

proto jsem se tam domluvila s panem Dudíkem a s panem Schillerem dopředu, telefonicky, 

aby věděli, ţe tam jdu. A padla tam, jak uţ jsem vám několikrát řekla, věc ohledně kostek, 

protoţe jsem je neviděla, neuměla jsem si je představit, myslela jsem, ţe to jsou kostky, které  

se dávají do dvojřádku, a přemýšlela jsem o tom, jak zpacifikovat ty kostky, tak aby slouţily 

obci někde, ne aby tam byly vyvezeny na skládce. No tak jsem si tam zašla a to, co jsem 

viděla, mně naprosto šokovalo. Řeknu vám, upadla mi čelist. Proto, kdyţ jsem absolvovala 

celé to řízení, ţe jsem viděla pracovníka Technického dvora jevící známky poţití alkoholu. 

Kdyţ přišel pan tajemník s paní starostkou a panem Dudíkem a uklidňovali pracovníka, ţe se 

vlastně nic nestalo, ţe bude všechno v pořádku i přes ten protokol. Vsadila jsem se, ţe 

nakonec to dopadne, tak a to mi můţe pan Muţík dosvědčit, ţe alkoholtestr nebyl ten vhodný 

alkoholtestr a nakonec vejde mezi veřejnost zpráva, ţe Hauptová s Hruškovou chtěly ukrást  
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kostky 20x20 a proto neoprávněně vnikly na Technický dvůr a tak to taky dopadlo. Tohle mi 

úplně stačí. 

 

Starostka: Technický dvůr neřídí zastupitelé, ze zákona technický dvůr řídí rada. 

 

Ing. Dvorský: To nemáte pravdu. 

 

Starostka: My jsme v právním státě a měli bychom ta práva dodrţovat. 

 

Ing. Dvorský: Tady je zřizovací listina. 

 

Starostka: Ať se to týká pracovněprávních vztahů, které se absolutně nepropírají na veřejnosti, 

nebo se posílají po emailech se jménem. To se zásadně nedělá, to je ţalovatelná záleţitost.  

 

Ing. Dvorský: Trošku si dejte do pořádku vaše kompetence a povinnosti. Nemáte pravdu. 

Tady je zřizovací listina, a tady je všechno vyjmenované. Vy neřídíte Technický dvůr, vy ho 

pouze zřizujete a jmenujete ředitele a odvoláváte ředitele. To je všechno.  

 

Mgr. Hrušková: To, ţe jste byla uţ panem Miturou upozorňována, ţe zaměstnankyně 

Technického dvora (bylo uvedeno konkrétní jméno) má problém s alkoholem. Odvolala jste 

se na to, ţe je to špatná kombinace léků. Máme několik nahrávek, kde si ji filmují různí lidé, 

protoţe opravdu zaměstnankyně Technického dvora (bylo uvedeno konkrétní jméno)  

pravidelně přichází na pracoviště pod vlivem alkoholu a odjíţdí v ještě horším stavu. A jestli 

vy ji budete krýt, vůbec ji v tom nepomůţete. Jediná cesta je, donutit ji k léčbě. 

 

Starostka: Já bych k tomu řekla jednu zásadní věc: Tohle je informace jedna paní povídala. 

Kde je od pana Mitury záznam, kde je informace od pana Mitury, ţe tam je naměřený 

alkohol? Nic takového tam není. Aţ to budeme mít, tak to budeme řešit. 

 

Mgr. Hrušková: Tady nemáte, jedna paní povídala, ale tady máte protokol a pan Dudík ji měl 

dát okamţitou výpověď. Nedal, protoţe rada si vymezila právo projednat ten případ na svém 

jednání, jak nám bylo řečeno panem Muţíkem. 

 

Ing. Kubečka: To je v kompetenci ředitele, ten za všechno zodpovídá. Pan Dudík neměl 

přístroje v pořádku, protoţe je asi tak zdědil. Proč to tady dneska řešíte na zastupitelstvu? 

Nechme to na kompetentní osobě. Já myslím, ţe udělal opatření, které měl udělat. Koupil 

kalibrovaný přístroj, určitě domluví té paní, ţe kdyţ se to bude opakovat, tak půjde 

nekompromisně a bude postiţena. Kdyby v tuto chvíli nekalibrovaným přístrojem s nejistým 

výsledkem dostala paní výpověď, tak to Technický dvůr projede u soudu. O tom jsem 100% 

přesvědčen.  

 

Ing. Dvorský: Je třeba si uvědomit, ţe ať ta situace dopadne, jak dopadne, bude to 

jednoznačný precedens. Precedens pro městský obvod Svinov, který bude mít psí hlavu 

nasazenou.  

 

Starostka: Pan ředitel nám chce říct pár slov. Tak ještě paní Kuráňová. 

 

Ing. Kuráňová: Já vůbec nechápu, co tady řešíme. Pokud ten člověk vykazoval známky 

opilosti, ví se o tom pravděpodobně, jak jsem tady vyposlouchala. Já tu paní neznám, nic proti  
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ní nemám, ale zřejmě o tom víte, všichni tady. Tady vyplynulo, ţe to nebylo poprvé. Jak to, ţe 

tam ještě pracuje? 

 

Starostka: Co to je za slova, ţe se ví? 

 

Ing. Kuráňová: Jak to, ţe tam ještě pracuje, kdyţ existuje zápis, ţe se prokázalo, ţe ten člověk 

nadýchal. Proč jsme ho neposlali na ty krevní testy, abychom se jí zbavili, protoţe takové lidi 

tady nechceme přeci? Pokud v práci nepije, tak by to ty krevní testy dokázaly. Já bych tedy 

potom chtěla slyšet, kdyţ tady pořád slyšíme, jak rada zřizuje a řídí Technický dvůr, tak na 

příštím zasedání jaká byla opatření, jaká je směrnice, personální důsledky atd.? 

 

Starostka: Personální důsledky na zastupitelstvo nepatří. Je to věc ředitele a zaměstnance, je 

to pracovní právo.  

 

Ing. Kuráňová: Jenţe my jsme pro smích, protoţe mě na to upozorňují někteří občané a ptají 

se, co s tím budeme dělat. To přeci nejde, aby tam takový člověk byl.  

 

Ing. Vašek: Já bych se rád vyjádřil k těm lţivým výrokům, co tady zazněly. A vy se na mě 

moc neksichtěte.  

 

Starostka: Ne pane Vašku, dávám slovo panu řediteli Ivančovi. 

 

Ing. Dvorský: Výstavba mateřské školy Stanislavského. Dostal jsem a děkuji za harmonogram 

po minulém zastupitelstvu. Škoda, ţe ho nedostali všichni zastupitelé.  

 

Ing. Ţitník: Vy jste si ho nepřeposlali? 

 

Ing. Dvorský: Ne. Co se týče technické, faktického plnění, probíhá a zda je v souladu s tímto 

harmonogramem a finanční plnění harmonogramu? 

 

Starostka: Pokrčuje to podle předpokladu 

 

Ing. Dvorský: Je to všechno v souladu se stavebními deníky? Kdo z úřadu je ten garant?  

 

Starostka: Pan Dolák. 

 

Ing. Dvorský: Takţe pan Dolák mi podá veškeré informace?  

 

Starostka: Nejenom pan Dolák. 

 

Pan Macháč: Nemůţe se stát na konci stavby, ţe dojde k navýšení nebo úspora, ţe bude 

zapotřebí? 

 

Starostka: Stát se můţe cokoliv. 

 

Ing. Dvorský: K dnešnímu dni je všechno v cajku? 

 

Starostka: Ano. Kaţdá stavba je ţivý organizmus a můţe se stát cokoliv. Můţe měsíc 

mrznout, cokoliv se můţe posunout. 
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Ing. Dvorský: Kdo kontroluje stavební deníky?  

 

Ing. Muţík: Na stavbu za úřad chodí pan Dolák jako bezpečák, projektant ing. Janda a za 

bezpečnost práce zodpovídá paní Procházková.  

 

Ing. Dvorský: takţe je všechno v pořádku? 

 

Ing. Muţík: Nemám ţádné indicie, ţe by nebylo. 

 

Mgr. Ivančo přednesl poděkování za spolupráci v letošním roce a popřál všem všechno 

nejlepší v novém roce. 

 

Starostka popřála také všem krásné svátky a do nového roku zdraví a úspěchy. Poděkovala 

komisi pro kulturu, mládež a sport a také komisi pro občanské záležitosti za jejich přínos pro 

městský obvod. 

 

Ing. Smetana: Drţím palce panu řediteli, který momentálně prochází tou nejhorší zkouškou, 

coţ je Česká školská inspekce. Doufejme, ţe odejde v klidu. 

 

Konec v 18:30 hodin. 

Zapsala: Lucie Fucimanová  
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