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21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, 

konaného dne 17.5.2017 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Helena Wieluchová – starostka 

- schválení programu zasedání s úpravou 

- určení ověřovatelů zápisu 19. zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

 

ZMOb/0057/17     Schválení programu s úpravou 

ZMOb/0067/17     Odvolání a volba členky rady 

ZMOb/0058/17     Zápis z 12. jednání FV ZMOb Svinov 

ZMOb/0059/17     Závěrečný účet a účetní závěrka MOb Svinov za rok 2016 

ZMOb/0060/17     Zpráva o vývoji rozpočtu za 1-3/2017 

ZMOb/0061/17     Zápis a usnesení z 14. zasedání Kontrolního výboru ZMOb Svinov 

ZMOb/0062/17     Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

ZMOb/0063/17     Návrh rozpočtového opatření 

ZMOb/0066/17     Rozpočtové opatření – zapojení volných finančních prostředků 

 

Různé 

 

Začátek jednání zastupitelstva v 16:00 hodin 

 

Zápis z dnešního zasedání ZMOb Svinov provede paní Lucie Fucimanová. 

 

Celkem přítomno členů: 19 zvolených zastupitelů  

 

Starostka: Dovolila bych si ještě malou změnu k programu. Jako bod č. 9 - Rozpočtové 

opatření – zapojení volných finančních prostředků a bod č. 8 – Různé. Předřadila bych bod č. 

9 před bod č. 8. Máte ještě někdo něco k programu? 

 

Ing. Broulíková: Já bych chtěla zastupitelstvo seznámit, ţe jsem se rozhodla podat demisi na 

funkci člena Rady městského obvodu Svinov, takţe bude nutné program doplnit. 

 

Starostka: Takţe program bude vypadat takto: Bod č. 1- Schválení programu, bod č. 2 – volba 

člena Rady městského obvodu Svinov a potom by následovaly ostatní materiály, jak jdou za 

sebou.  

 

Mgr. Hrušková: Ráno jsem se dotazovala, zda bude dnešnímu jednání přítomna paní 

Procházková-stavební dozor mateřské školy. 

 

Starostka: Paní Procházkové jsem poslala dva emaily. Vyzvala jsem ji, aby se zúčastnila. 

Obdrţela jsem email, s dovolením ho přečtu: Omlouvám se ze zítřejšího Zastupitelstva 

městského obvodu Svinov dne 17.5.2017 ve věci Výstavby nové mateřské školy na ulici 

Stanislavského, v tuto dobu mám jiţ dlouhodobě plánované obchodní jednání týkající se jiné 

akce. S pozdravem Jana Procházková. 
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Ing. Smetana: Bude adekvátní náhrada na odpovědi ke školce? 

 

Starostka: Máme tady pana Doláka. 

 

Ing. Smetana: Děkuji. 

 

Starostka: Dávám hlasovat o upraveném programu  

Hlasování o návrhu 

Pro:  17                                              Proti:  0    Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen 

 

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

2.3.2017, kdy ověřovateli byli Mgr. Viktor Kojdecký, Ing. Radim Smetana. 

 

Mgr. Kojdecký: V pořádku, souhlasím. 

 

Ing. Smetana: V pořádku, souhlasím. 

 

Starostka: Dávám hlasovat o schválení zápisu ze zastupitelstva  ze dne 2.3.2017  

Hlasování o návrhu 

Pro:  19                                              Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Ověřovatelé zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
Návrhy: Ing. Eva Poštová CSc., Ing. Radim Smetana 

Hlasování o návrhu 

Pro:  19                                              Proti:  0     Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Volba volební komise 
Návrhy: Zdeňka Popková, Jaromír Ivan, Hana Muţíková 

Hlasování o návrhu 

Pro:  14                                               Proti:  0    Zdržel se: 5 

Návrh byl schválen 

 

Volba mandátové a návrhové komise 
Návrhy: MUDr. Ludmila Gelnarová, Ing. Eduard Dvorský, Ing. Eva Poštová, CSc. 

Hlasování o návrhu 

Pro:  19                                               Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Starostka: Nyní přistoupíme k bodu 2 – volba člena rady městského obvodu. Já navrhuji jednu 

záleţitost. Navrhuji, abychom hlasovali veřejně a dle abecedního pořádku a podle toho jak 

budou navrţeni jednotliví kandidáti. 

Dávám hlasovat, aby volba byla veřejná 

Hlasování o návrhu 

Pro:  17                                              Proti:  0     Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen 
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Prosím o návrhy kandidátů do Rady městského obvodu Svinov: 

 

Ing. Eva Poštová, CSc. 

Martin Macháč 

Ing. Simona Bonková 

 

Paní Poková: Paní starostka řekla, ţe hlasování bude veřejné, takţe podle abecedy je první 

Ing. Simona Bonková, potom Martin Macháč a nakonec Ing. Eva Poštová. 

 

Dávám hlasovat o návrhu: Ing. Simona Bonková 

Hlasování o návrhu 

Pro:  7                                               Proti:  0              Zdržel se: 12 

Návrh nebyl schválen 

 

Dávám hlasovat o návrhu: Martin Macháč 

Hlasování o návrhu 

Pro:  6                                               Proti:  0              Zdržel se: 13 

Návrh nebyl schválen 

 

Dávám hlasovat o návrhu: Ing. Eva Poštová, CSc. 

Hlasování o návrhu 

Pro:  10                                               Proti:  4              Zdržel se: 5 

Návrh byl schválen 

 

Ing. Eva Poštová, CSc. byla zvolena novou členkou rady. 

 

Ing. Broulíková: Chtěla bych poděkovat svým kolegům v radě za spolupráci a přeji jim hodně 

úspěchů. 

 

Starostka: Taky bych chtěla poděkovat paní Broulíkové za spolupráci. 

 

Ing. Dvorský: Paní Broulíková, vy jste dělala kroniku? 

 

Ing. Broulíková: Teď uţ ne, dělala jsem ji v minulém volebním období. 

 

Ing. Dvorský: Kdo teď dělá kroniku: 

 

Ing. Broulíková: Pan Ţitník. 

 

Ing. Dvorský: Děkuji. 

 

K bodu 3) programu: s úvodním slovem předkladatele 
Ing. Poštová: Finanční výbor se sešel, aby projednal hospodaření městského obvodu za 1-3/2017, 

závěrečný účet a závěrku roku 2016. Oby tyto materiály byly velmi pečlivě zpracovány. Dotazy, 

které vznikly na finančním výboru, taky byly do detailů a se všemi souvislostmi vysvětleny, takţe 

připomínky ţádné nejsou. Pouze jsme měli doporučení k výši fondů, které jsou poměrně vysoké a 

v podstatě navyšují se kaţdým rokem, protoţe zásady čerpání fondů jsou takové, ţe příjmy jsou 

vyšší neţ průběţné výdaje. Doporučili jsme zváţit přepracování těchto zásad. Kdyţ se podíváme 

na hospodaření 1-3, tak ţádná rizika nehrozí. Finanční výbor tedy doporučuje schválit závěrečný 

účet a zprávu o hospodaření za 1-3/2017. 
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Ing. Smetana: Myslím si, ţe paní Poštová nemůţe být předsedkyní finančního výboru zároveň, 

kdyţ je radní. 

 

Starostka: Nemůţe být pouze místostarosta. Tato situace nastala dneska, takţe ji teprve budeme 

řešit. 

 

Paní Štekbauerová: Můţe být radní i předseda výboru. 

 

Ing. Ozner: Na minulých zastupitelstvech jste naznačili a hovořili jsme o tom osobně s panem 

Muţíkem a jinými lidmi z úřadu i s vámi paní starostkou, ţe rozpočet byl dost napjatý. Vidíme, ţe 

práce se začínají hýbat a tady ve Svinově, co se týče komunikací. Bylo mi však naznačeno 

v měsíci březnu, ţe v rozpočtu chybí finanční prostředky na opravu komunikací, ţe se to bude 

nějakým způsobem řešit s městem. Chtěl bych se jenom dotázat, jakým způsobem jste tady toto 

vyřešili, jak ten rozpočet je nastaven a jestli skutečně do konce léta tyto komunikace byly 

v pořádku. 

 

Starostka: My se k tomu dostaneme za chvíli. Teď víceméně schvalujeme rok 2016 a dostaneme 

se k tomu v roce 2017. Můţeme to posunout? 

 

Ing. Ozner: Samozřejmě, děkuji. 

 

Starostka: bereme na vědomí zápis 12. jednání finančního výboru a schvalujeme plán činnosti na 

2. pololetí 

 

 Ing. Dvorský: Jakmile ukončíme v měsíci x veškeré stavby, co se týče investice stavby MŠ 

Stanislavského, tak v den x+1 by měl zahájit svoji činnost finanční výbor a vyhodnotit celou tuto 

akci. 

 

Starostka: Potřebuji přesné znění, abychom mohli hlasovat. 

 

Ing. Dvorský: Prověřit financování MŠ Stanislavského 

 

Starostka: Kromě navrţeného plánu práce, který si finanční výbor sám určil, doplňuje se bod 5) tj. 

prověřit financování MŠ Stanislavského po ukončení financování stavby 

 

Hlasování o návrhu  

Pro: 15      Proti: 0     Zdržel se: 4  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 4) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Bez diskuze. 

Hlasování o návrhu  

Pro: 15      Proti: 0     Zdržel se: 4  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

Starostka: Teď jsem si uvědomila, ţe jsem nepřečetla činnost starostky. Necháme to do různého, 

souhlasíte? Děkuji. 
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K bodu 5) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuse. 

Ing. Smetana: Nesouhlasím s vícepracemi na výstavbě MŠ Stanislavského za 767 tis. Kč. 

Tady se pan ptal na opravu chodníku, tady máte svoje chodníky ve vícepracích, které jsou 

neadekvátně vyfakturovány na obec naprosto neoprávněným způsobem. Můţete si to ověřit 

v papírech, dokladech. Pokud chcete, dám vám nahlídnout do odpovědi paní starostky, rady a 

technického dozoru investora, co mi odpověděl v rámci víceprací. 

 

Ing. Ozner: Já myslím, ţe to bude zodpovězeno následně. Děkuji, já zájem nemám. 

 
Starostka: Bereme na vědomí zprávu o vývoji rozpočtu za 1-3/2017 

 

K bodu 6) programu: s úvodním slovem předkladatele 
Paní Muţíková: Kontrolnímu výboru byl udělen úkol prověřit reklamaci poškozené dlaţby 

realizované v rámci akce „Výměna pískovcové dlaţby v přednádraţním prostoru ţst. Ostrava-

Svinov - I. etapa“. Protokol o provedené kontrole máte v materiálech. Prověřením reklamace 

dospěl kontrolní výbor ke zjištěným skutečnostem, ţe reklamace byla řádně nahlášena, byl sepsán 

zápis, uznána prováděcí firmou a k 31.12. vyřízena, odečtením reklamované částky z ceny díla      

„Výměna pískovcové dlaţby v přednádraţím prostoru ţst. Ostrava-Svinov – II. etapa“. 

 

Pan Macháč: Chtěl bych vědět, kdyţ to paní Muţíková kontrolovala, kde se ztratilo 200 tis. Kč? 

 

Paní Muţíková: Jakých 200 tis. Kč máte na mysli? 

 

Pan Macháč: Ptám se, kde se ztratilo 200 tis. Kč, kdyţ jste to kontrolovali. Ta stavba I. etapa, co 

proběhla, uţ tam není.  

 

Starostka: O rok dřív. 

 

Pan Macháč: Ne o rok dřív. Byla tam provedena práce, poloţená na určitých metrech pískovcová 

dlaţba, ta tam byla moţná půl roku a je vyhozená v kontejneru a nahrazena druhou etapou. Tak se 

ptám, kde je těch 200 tis. Kč? 

 

Ing. Muţík: Ta dlaţba není vyhozena v kontejneru, dlaţba je uloţena na technickém dvoře. 

Nejednalo se o pískovec, ale jednalo se o lipovský mramor. Tento mramor navrhl architekt 

Filandr, ať se poloţí v celém přednádraţím prostoru. My jsme na to nechali zpracovat cenovou 

nabídku, předloţili jsme ji k předběţné finanční kontrole pracovníkům odboru financí magistrátu. 

Bohuţel magistrát nám neuznal tuto dlaţbu, poţádali nás, abychom zvolili levnější řešení, tak 

jsme museli zvolit drobnou ţulovou kostku a v přednádraţím prostoru předláţdit ty rozlámané 

pískovcové desky ţulovou kostkou, která tam je. 

 

Pan Macháč: Já se tomu nebráním. Já se jenom ptám, kdyţ bylo provedeno dílo za 200 tis. Kč, 

běţela na to záruka, dílo bylo provedené, proč se to dílo odstranilo a firma nacenila směšně práci, 

která se v celém rozsahu rozdrolila za 7 tis. Kč a nenechali jste to tu firmu za těch 7 tis. Kč 

opravit. Proč se to dalo někde na hromadu a potom se to vyhodí do kontejneru. 

 

Starostka: Pan Muţík vám odpověděl. 
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Pan Macháč: Neopověděl mi, jen něco o ţulových kostkách, kterýma nahradily. Já si udělám 

fasádu na rodinném domku za 200 tis. Kč a já řeknu „tam se mi odlupuje fasáda, dobře budeme 

dělat venku zámkovou dlaţbu, spláchneme to v další etapě“.  

 

Starostka: Řeknu vám to ještě takhle. Ta pískovcová dlaţba se drolila a bylo tam spoustu 

upozornění, ţe lidé si tam zvrtávají nohu a ţe s tím musí něco dělat. Tak jsme se rozhodli opravit  

pískovcovou dlaţbu za 200 tis. Kč v daném roce. Další rok jsme chtěli pokračovat. Magistrát řekl 

jednoznačně „nedovolíme pískovcovou dlaţbu, musí tam být kostky, jinak vám nic neuhradíme a 

opravit se to musí“. 

 

Pan Macháč: Kvůli tomu já se nehádám. Já se hádám, ţe se provedla nějaká stavba, která měla 

záruku určitě 5 let, tak se chci zeptat, proč se to vyhodilo? Proč se to vykopalo a vyhodilo? Jsou 

tam ještě takové pásy, kde jsou díry a kde si lidé zvrtávají nohy, ale to uţ vám asi nevyšly peníze, 

protoţe jste nahradili etapu I. etapou druhou a neudělali jste to. 

 

Starostka: Financování přednádraţního prostoru bylo financováno Magistrátem města Ostravy a 

bylo to nutné zaměnit za ţulu, protoţe nesouhlasil magistrát ………. 

 

Pan Macháč: Ta ţula tam byla a byla udělaná první etapa, která tam mohla zůstat a opravila se. 

Vy jste vyhodili novou stavbu, kterou jste udělali, byla v záruce 5 let, vykopali a nahradili v etapě 

druhé jste to nějak zafixlovali a opravili jste ţulové kostky. 

 

Starostka: Já si myslím, ţe pan Tetera a paní Kotulánová měli veškeré podklady, tak by asi na 

něco takového přišli.  

 

Pan Macháč: Vy jste stavbu, která byla provedena, přebraná a má záruku 5 let, vyhodili a 

nahradili jinačí.  

 

Ing. Dvorský: Dlaţba, která byla reklamována, byla vyňata a byla uloţena na technickém dvoře. 

V jaké účetní hodnotě? A ví to ředitel technického dvoru, ţe to tam má? Ať se nestane něco 

podobného, jak se stalo se ţulovými kostkami. 

 

Starostka: Samozřejmě vám účetní hodnotu můţeme zjistit. 

 

Ing. Dvorský: Dali jste to na technický dvůr jako odpad nebo jako dlaţbu, nebo jako co? 

 

Ing. Muţík: Jako dlaţbu k dalšímu pouţití. 

 

Ing. Dvorský: A teď se vrátím k prvopočátku, jak říkal pan Macháč. Opravdu není logické, kdyţ 

na těch metrech čtverečních, kde byla poloţena dlaţba za 200 tis. Kč, je poloţená nová dlaţba, 

která je předfinancovaná z etapy č. II, protoţe jsme udělali celou novou dlaţbu a těch 200 tis. Kč 

za které je někdo zodpovědný, toto prostě není. Kdo je za to zodpovědný? Kdo to zdrbal? Kde je 

200 tis. Kč, které jste mohli pouţít na cokoliv jiného? 

 

Pan Macháč: Proč dílo za 200 tis. Kč se vykopalo a vyhodilo? 

 

Paní Muţíková: Četli jste pořádně zápis, který jsem vám předloţila? 

 

Pan Macháč: Jo. 

 

Paní Muţíková: Tam je to zodpovězené. 
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Pan Macháč: Pokud vím, tak to dílo má záruku 5 let. 

 

Paní Muţíková: Je tam všechno zodpovězené, tak si to pořádně přečtěte.  

 

Ing. Bonková: Tak shrnula byste to pro občany? 

 

Paní Muţíková: Klidně vám to můţu přečíst celé. 

 

Ing. Dvorský: Ne, vlastními slovy, ať to člověk pochopí.  

 

Paní Muţíková: Myslím si, ţe je to dostatečně pochopitelně napsané. Já vám to nemůţu zkráceně 

říct, můţu vám to jen přečíst, aby to bylo pochopitelné. 

 

Pan Macháč: Tak to přečtěte. 

 

Paní Muţíková: Máme čas, paní starostko? 

 

Ing. Ozner: Já bych teď navázal na slova pana Dvorského. Moţná se to nebude týkat té dlaţby 

v tom přednádraţím prostoru, ale vy jste řekl zajímavou věc. Kdo vás vlastně kontroluje? Já jsem 

totiţ přišel na zajímavou věc. Já jsem tady toto vznesl i na magistrátu. Kdo kontroluje místní 

úřad? A oni řekli, ţe místní úřad kontroluje sám sebe. Já jsem jednal tady s vámi (s panem 

Muţíkem, s paní starostkou) a došel jsem k jednomu závěru, ţe v podstatě ty kontroly tady nejsou 

prováděny správně nebo dostatečně. Pro mě je zajímavé zjištění, ţe kdyţ je stavební odbor a já se 

zeptám, kdyţ je stavba provedena podle mne a podle magistrátu špatně, nejsou vlastně dodrţeny 

technologické předpisy. Napsal jsem dopis paní starostce, kde je vlastně za to zodpovědný. 

Domluvili jsme se, ţe si na ten dopis nebudeme odpovídat. Já se ptám, kdyţ někdo něco udělá 

špatně, kdo je za to penalizovaný? Nedostal jsem odpověď. Na magistrátu mi řekli „kdo je ředitel 

místního úřadu?“, no řekněte mi, pane Dvorský. 

 

Ing. Dvorský: Tajemník. 

 

Ing. Ozner: Výborně tajemník. A jaké funkce zastává dneska tajemník? Je vlastně vedoucím a teď 

se pane Muţíku nezlobte, nic proti vám, je v podstatě vedoucím stavebního odboru a současně je 

kdo? Zastupující tajemník. 

 

Starostka: To není pravda. 

 

Ing. Ozner: Není zastupující tajemník? 

 

Paní Štekbauerová: Není vedoucím stavebního odboru. 

 

Ing. Ozner: Já se teda ptám, kdyţ občan řekne, kdo koho kontroluje, kdo koho můţe někoho za 

nějakou práci potrestat? Tak v podstatě neznám odpověď a myslím si, ţe se to opět dává někde 

jinde a ţe to není na programu dne. Já si ve své práci nemůţu dovolit svou práci odvést špatně. 

Nezlobte se, občané a já teď mluvím za sebe a moţná i za občany, mají pocit, ţe toto 

zastupitelstvo a tento úřad nepracuje správně a opravdu není nástroj k penalizaci, kontroly. Já 

pořád melu tady o těch komunikacích, ale to názorný příklad vaší práce. Neuráţím nikoho. 

 

Starostka: Já neříkám, ţe někoho uráţíte. Samozřejmě máte právo na názor. Já bych se ráda vrátila 

k tomu zápisu ze 14. zasedání. 
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Ing. Smetana: Já bych k tomu řekl jen jedinou věc. To co jste řekl, tu odpověď jste dostal 

správnou, teda kromě toho stavebního úřadu, ale radní a v podstatě zastupitelé jsou na určité 

odbornostní úrovni, proto si najímají lidi jako je technický dozor investora, který zodpovídá za 

technické a ekonomické provedení té stavby, ţe provede v souladu s projektovou dokumentací. 

Má najatý technický dozor, který má sledovat a hlídat, aby realizační firmu, která provádí 

stavební práce, prováděla v souladu se zákonem, v souladu s technologickými pauzami, 

přestávkami. Pokud to nečiní a má-li za to úřad a rada a mají na to názor takový, tak mají právo se 

dotazovat toho technického dozoru, proč to bylo provedeno, a chtějí zodpovídat. 

 

Ing. Ozner: Pane Smetano, vy jste z oboru, to uţ jsem si zjistil. Já vám na to odpovím. V tom 

případě, kdyţ byl tady najatý technický dozor a ten technický dozor byl úřadem placen, tak svou 

roli sehrál úplně špatně. 

 

Starostka: Vy asi mluvíte kaţdý o něčem jiném. Pane Smetano, vy jste geodet ne? 

 

Ing. Smetana: Paní starostko, já se tentokráte neurazím na vás, ţe zase nevíte, co kdo tady dělá na 

úřadě a kdo je vaším kolegou v zastupitelstvu. Kdybyste se zeptala paní doktorky Heroutové nebo 

Ing. Poštové, tak byste věděla, ţe mám zkoušky odborné způsobilosti na stavebním řádu. 

 

Starostka: Kolik jste dozoroval staveb? 

 

Ing. Smetana: Dozoroval jsem asi 5 staveb. 

 

Starostka: Děkuji. Prosím vás, já bych se ráda dostala k tomu zápisu kontrolního výboru. 

Konkrétně k tomu. 

 

Mgr. Hrušková: Já bych ještě chtěla konkrétně k tomu odpovědět panu Oznerovi na jeho 

připomínku, ţe je zastupitelstvo nečinné. Kdybychom byli nečinní, tak tento bod odhlasujeme bez 

jakýchkoliv připomínek a nezadáváme finančnímu výboru a kontrolnímu výboru, aby něco 

kontroloval. Bohuţel obsazení toho výboru je, jaké je, takţe paní Muţíková kontroluje pana 

Muţíka a s tím my nemůţeme nic dělat.  

 

Starostka: Chtěla bych ukončit diskuzi, pokud nemáte nic konkrétního. 

 

Ing. Ozner: Zase jste mi tady předvedli nádhernou hru. Nezlobte se, paní Hrušková, ale ten 

stavební dozor byl zaplacen, ten stavební dozor si někdo najal, za ten stavební dozor někdo ručil. 

 

Starostka: Vy mluvíte o cestách, ţe? 

 

Ing. Ozner: Nejen o cestách. 

 

Starostka: A o čem tedy? 

 

Ing. Ozner: Dobře, o cestách.  

 

Starostka: Tam ţádný stavební dozor nebyl. 

 

Ing. Ozner: Tam stavební dozor byl, pan Muţík, vám to dosvědčí.  

 

Pan Macháč: Ze zákona tam musí být.  
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Starostka: Já bych tedy ukončila diskuzi. 

 

Ing. Ozner: Ten člověk tady není, on se vám omluvil. 

 

Starostka: Vraťme se k bodu kontrolního výboru. Máte něco konkrétního? 

 

Pan Macháč: K čemu? Ať nám to paní Muţíková přečte.  

 

Starostka: To tady budeme číst všechny stránky? 

 

Pan Macháč: Já to chci pro občany. 

 

Paní Muţíková: Pokud budete mít někdo z občanů zájem o zápis z kontroly, můţete mě 

kontaktovat a já vám předám kopii. 

 

Pan Macháč: Já se ptám, kdo rozhodl o odstranění té dlaţby, která byla provedena za 200 tis. Kč? 

 

Ing. Dvorský: Obecný postup je takový, ţe technický dozor investora navrhne investorovi toto 

řešení a investor potom rozhodne. Kdo to rozhodl? 

 

Pan Macháč: Kdo rozhodl o tom, ţe dílo za 200 tis. Kč se demontuje v záruční lhůtě a odstraní a 

vyhodí? Chci odpověď teď, pane Muţíku. Děkuji za odpověď. 

 

Starostka: Dostanete odpověď písemně. 

 

Pan Macháč: Ne. Já chci odpověď teď. Já nepotřebuji ţádné domluvené odpovědi.  

 

Ing. Muţík: Podle jednacího řádu zastupitelstva můţeme odpovědět písemně po prošetření 

problému.  

 

Pan Macháč: Ten jste šetřili, kontrolní výbor ho šetřil 2x. Půl roku na to měl.  

 

Starostka: Končím diskuzi a bereme na vědomí Zápis z 14. zasedání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Svinov. Má někdo konkrétní úkol pro kontrolní výbor? 

 

Ing. Dvorský: Nám to není jasné, takţe znovu prošetřit.  

 

Ing. Poštová: Četli jste bod 8 - Zjištěné skutečnosti: Reklamace byla řádně nahlášena, byl sepsán 

zápis, uznána prováděcí firmou a k 31.12.2016 vyřízena odečtením reklamované částky z ceny 

díla. To není odpověď? 

 

Pan Macháč: Kdybych věděl, ţe budu dělat druhou etapu, tak to nacením na 2 tis. Kč. 

 

Ing. Dvorský: Na předminulém zastupitelstvu jsem se dotazoval, zda byl sepsán reklamační 

protokol. Tenkrát bylo odpovězeno, ţe nebyl a najednou je. 

 

Ing. Muţík: To není pravda. 

 

Pan Macháč: Já to upřesním. Byl poslaný reklamační protokol bez razítka bez podpisu. Na druhý 

dotaz uţ bylo razítko a podpis a na odpovědi, jak bylo prováděno výběrové řízení, nám pan Muţík  
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poslal odkazy, které si máme přečíst na webu a na tom webu je řádně výběrové řízení u první 

etapy a druhé etapy je jen smlouva o dílo a zase více práce. Není tam vůbec průběh výběrového 

řízení. Jaké firmy byly osloveny, jakým způsobem byly vybrané. Potom jsme dostali, ţe byla 

vybrána jenom jedna firma, protoţe jenom jedna firma se přihlásila. 

 

Paní Kořístková: Paní Muţíková můţete přečíst zadání, které vyšlo ze zastupitelstva? 

 

Paní Muţíková: Ano. Prověřit reklamaci poškozené dlaţby realizované v rámci akce „Výměna 

pískovcové dlaţby v přednádraţím prostoru ţst. Ostrava-Svinov – I. etapa“. 

 

Paní Kořístková: Já chci k tomu jen říct, ţe tady slyším spoustu názorů, proč 200 tis. Kč atd. My 

jsme ze zákona omezeni tím, jak nám zastupitelstvo zadá úkol. My máme kompetence přesně 

dané a my se nemůţeme odchýlit nebo překročit toto zadání. Pokud jsme prošetřovali věc v rámci 

našich moţností, tak jsme zjistili skutečně, ţe reklamace byla řádně a včas uplatněna a řádně a 

včas vyřízena. Pokud chce zastupitelstvo prošetřovat tento problém, tak musí úkol konkretizovat. 

Musím říct, ţe jsem mluvila s některými zastupiteli, kteří se na mě obrátili s dotazy, jak je moţné, 

ţe jsme to takto zkontrolovali, tak jsem jim řekla to samé, co vám. Vedli jsme bouřlivou diskuzi a 

paní Muţíková to můţe potvrdit na kontrolním výboru se svými kolegy o tom, ţe se nejedná o 

výměnu dlaţby, tady se jedná o to, ţe máme nádherné nádraţí, historickou kulturní památkou a 

mělo by být v zájmu zastupitelů, protoţe to je zájem naší obce, starat se o toto svěřené kulturní 

dědictví. Magistrát rozhodne v rámci výměny dlaţby, která stála spoustu miliónů korun nebo        

staticí korun v horizontu krátkého časového období, protoţe padaly na kontrolním výboru tak 

trochu úsměvné názory, ţe Karlštejn stojí dodnes. Kdyţ si otevřete stránky Ostravy nebo moţná 

nějakých zahraničních webových stránek, zjistíte, ţe svinovské nádraţí je jedna z nejhezčích 

fotografií. 

 

Starostka: Je to vstupní brána Ostravy. 

 

Mgr. Kořístková: Přesně tak. Já bych byla velice ráda, kdybychom mohli šetřit i jiné věci. My 

kontrolujeme jak zastupitelstvo plní své povinnosti a potom je smutné tohle poslouchat, protoţe já 

bych ráda udělala mnohem více, ale není to v mých moţnostech. My můţeme o tom polemizovat, 

diskutovat, zlobit, rozčilovat, ale tohle je velký problém. Ne tady ty ţabomyší války, ale opravdu 

se zamyslet nad tím, jak kaţdý z nás můţe přispět a starat se o to, aby to nádraţí bylo tím, kterým 

bylo vţdycky. Pokud chcete, abychom to prošetřili jiným způsobem, tak nám uloţte zadání. 

 

Starostka: Děkuji. Já bych chtěla doplnit, ţe jsem ráda, ţe se nám podařilo získat finanční 

prostředky. Byla tady kontrola z magistrátu, byla přímo na tom nádraţí, nařídili přesně, co se tam 

má dát, dali nám na to finanční prostředky a my jsme rádi, ţe se to udělalo. 

 

Pan Macháč: Já určitě nezpochybňuji to, co se tam dalo. Já zpochybňuji to, ţe určitě magistrát 

nenařídil vyhodit dlaţbu za 200 tis. Kč. A ty peníze, co chybí, se mohlo dodělat zbytek části, kde 

jsou díry a kde si lidé pořád zvrtávají nohy.  

 

Ing. Hauptová: Myslím, ţe by přispělo k větší informovanosti, kdyby v tom zápisu byla uvedena 

ta cena díla I. etapy, která se do toho vloţila a potom ta cena nebo ta hodnota toho materiálu, který 

je uloţen na technickém dvoře, protoţe s tím jsou problémy. To víte minule, ţe se tam do stavu 

naskládají nějaké kostky v jaké hodnotě? Co s tím dál?  

 

Starostka: Název toho úkolu vzešel z vaší strany, vy jste ho přesně specifikovali. Pokud chcete 

něco jiného, tak naspecifikujte a kontrolní výbor se tím bude zabývat.  
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Ing. Hauptová: Myslím, ţe by přispělo k větší informovanosti, kdyby v tom zápisu byla uvedena 

ta cena díla I. etapy a ţe kostky byly uloţeny na technickém dvoře.  

 

Starostka: Bereme na vědomí Zápis ze 14. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva 

městského obvodu Svinov 

 

K bodu 7) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Starostka: Bereme na vědomí Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

 

K bodu 8) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuse. 
Mgr. Ivančo: V roce 2008, kdyţ bylo zastupitelstvo vedeno Ing. Hauptovou, došlo k otevření 

problému s mateřskou školou Bílovecká 303. Radnice tehdy nechala udělat hrubý odhad oprav, 

které by uvedly mateřskou školu do reálu, tak aby odpovídala hygienickým a stavebním 

podmínkám. V tehdejších cenách se pohybovalo kolem 7 mil. Kč. Upozorňuji, ţe by se nezměnila 

kapacita školky, zůstala by 26 dětí. Bylo tedy rozhodnuto o stavbě školky nové. První otázka: 

výběr lokality. Jedno z míst, které bylo moţné pod domem na ulici Tiché 350 a 700, ten který se 

přesouval, neodpovídalo z hlediska hluku, ten hluk z ulice Opavské byl veliký. Další místo, které 

bylo vybráno, bylo naproti bývalé druţině za domy 639, 694, 695, plocha, ale byla malá. Další 

místo, které bylo vybráno, bylo za touto budovou prostoru škvárového hřiště. Problém ovšem byl, 

ţe je to občanská vybavenost mateřská škola a ne sportoviště. Kdyţ jsme hovořili s projektanty, 

bylo řečeno, ţe 4 roky bude trvat období, neţ se změní územní rozhodnutí a neţ bude moci být 

zahájena stavba. V té době počet neumístěných dětí na území Svinova rostl, 17-35 dětí jsme 

neumístili v našich mateřských školách. Proto ten poţadavek hodně nutně realizovat. Po výměně 

vedení, kdy starostkou se stala Ing. Poštová, bylo zadáno firmě tuším někde v Brně stavební 

řízení, které bylo dotaţeno zcela dokonce včetně projektu na tři třídní mateřskou školu, která 

v případě, ţe by bylo sedlo méně dětí, tak by jedna třída mohla být vyuţitá, jako třída pro 

důchodce. Děti by zavezly své rodiče do této jedné třídy a odpoledne by si je v klidu vyzvedly 

s tím, ţe by tam byla nějaká zdravotní sluţba. Filozofie určitě dobrá. Krásný den 14.8.2014 

mnoho z vás tehdy, bylo to na radnici souhlasilo s podáním ţádosti na Ministerstvo školství, 

mládeţe a tělovýchovy z projektu rozšíření škol a školek. Ing. Poštová se svým týmem sehnala 

zhruba 5 nebo 6 mil. Kč. Nebránilo tedy nic ze strany Ostravy, aby nebyla moţná finanční dotace. 

Bohuţel v Moravskoslezském kraji dostali finanční dotaci pouze dvě zařízení a to v Ostravě 

jenom na část úpravy mateřské školy v Nové a Staré Bělé. Došlo k tomu, ţe jsme zkoušeli podat 

ţádost znovu. V té době tým Mgr. Hruškové bohuţel ani tady jsme nebyli úspěšní. Stále hrozilo 

nebezpečí blíţícího se konce mateřské školy ve Svinově, z hlediska termínu 31.12.2016. Přešli  

jsme tedy na variantu nedělat tři třídní mateřskou školu, ale udělat dvou třídní mateřskou školu. 

Protoţe čas kvapil, bylo rozhodnuto změnit stavební materiál z klasické stavby na dřevostavbu, 

ale bylo samozřejmě třeba provést celé řízení stavební znovu vč. nových plánů projektu a řádný 

výběr. Do výběrového řízení se přihlásilo, jestli se nepletu 10 firem a první dvě před podpisem 

tuto moţnost nevyuţily, čili byť se účastnily, nevyuţili realizaci v tom stanoveném termínu. Třetí 

stavební firma PRINEX GROUP, která je z Oder 16. srpna loňského roku podepsala s vedením 

radnice smlouvu. Začátek realizace byl 22. srpna. Kdyby nedošlo k tomu, ţe stavební firma by 

smlouvu podepsala, hrozilo by nebezpečí podle zákona 137, ţe by celé výběrové řízení muselo 

být počato znovu. A to upozorňuji, ţe se blíţil konec měsíce prosince. Nechci hovořit o vlastní 

stavbě. Chci jen říct, ţe s paní starostkou a s paní Štekbauerovou jsme v lednu 2017 navštívili 

krajský úřad jeho ekonomické vedení a na jejich popud jsme taky ţádali o prodlouţení výjimky, 

která byla do 31.3.2017. Jak jistě víte 30.3.2017 den před vypršením této výjimky došlo 

k slavnostnímu otevření. Mám tady vedoucí mateřské školy Ing. Gottwaldovou. Určitě dá i mi za 

pravdu, ţe školka je úplně jiného charakteru neţ původní. Je prostorná, je v daleko klidnějším 

prostředí, jsou tam lepší klimatické podmínky. Samozřejmě není ještě zcela dokončena, ještě to  
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tam narušují nějaké stroje, ale chci vám všem a já jsem jmenoval jen starosty v tom svém 

vystoupení, ale za těmi starosty byla rada a zastupitelstva. Podařilo se napříč několika volebními 

obdobími dosáhnout toho, co většina z vás nebo všichni si přáli. Byl bych strašně rád, kdybyste 

chápali a šířili to, co se podařilo. To krásné dílo. Má své chyby, o tom nechci hovořit, ale je třeba 

se na to dívat, ţe v městě Ostrava po mnoha letech je nová mateřská škola. Co se týče umístění 

dětí. Byly obavy, ţe je to zbytečně velké. V tuto chvíli vám nemůţu říct přesná čísla, ale podle 

přihlášek, které byly odevzdány 11.5. letošního roku do mateřských školek, došlo k tomu, ţe 3 

děti nebudou moci být přijaty z důvodu porušení, jinak bych já porušil § 34 školského zákona, 

jedná se o věk dítěte mladšího dvou let a jinak vypadá, ţe všechny ostatní děti budou přijaty do 

plné kapacity mateřských škol. Je to ohromný úspěch vás zastupitelů a myslím si, ţe i nás vedení 

školek. Děkuji vám. 

 

Starostka: Děkuji, pane řediteli. 

 

Ing. Smetana: kde jsou v materiálu uvedeny méněpráce? Já s tím nesouhlasím z toho důvodu, ţe 

jsou tam zjevné vady projektu, takţe proto to nejsou vícepráce. Druhá věc, aby i občané věděli, ţe 

projektová dokumentace zadávací, kterou jste poslali všem firmám, které byly oslovené a 

energetický sloupek, který nám hyzdí vstup před školkou, tak tam není uveden a my máme za 

něho platit vícepráce. Toto je originál projektu z webových stránek. Energetická skříň tam vůbec 

není, kterou máme uprostřed vstupu, má být na kraji pozemku. Nikde jsem se nedočetl, ţe by ta 

firma měla méněpráce nebo byla za to penalizována. Od technického dozoru jsem se dozvěděl, ţe 

to dělali přesně podle projektové dokumentace anebo druhá varianta, ţe to někdo z těch 

zodpovědných z rady schválil, ţe tam bude stát ten energetický sloupek uprostřed toho pozemku. 

Ing. Procházková, která dělala technický dozor investora, řekla, „ţe celý postup byl prováděn 

standardním způsobem, odsouhlasen a podepsán: investorem, projektantem, realizační firmou a 

mnou jako technickým dozorem investora“. Proto se ptám, kdo z vás radních odsouhlasil za 

investora, ţe energetický sloupek zůstane naproti vstupu. 

 

Starostka: Poprosila bych paní Juráčkou, aby tam dala tu tabulku č. 2.  

 

Ing. Ozner: Můţu mít na vás, pane Smetano dotaz? 

 

Ing. Smetana: Ano. 

 

Ing. Ozner: Já jsem teď nepochopil, co jste tím chtěl říct.  

 

Ing. Smetana: Chtěl jsem říci, ţe vícepráce, které činí skoro přes milion korun, jsou práce, které 

minimálně z 70% jsou neadekvátně poţadovány po investorovi jakoţto po obci a jsou to věci, 

které jsou chyby technického dozoru investora jedna část a druhá část pokud si přečtu tento 

materiál, tak je tam přímo uvedeno, ţe pan projektant vynechal výměry některých ploch, které 

nezapočítal do omítek. 

 

Starostka: My jsme nechali udělat takovou tabulku, aby bylo jasné, o které práce se jedná. Máme 

to rozdělené do dvou oblastí. Jedny jsou práce, které jsme pozastavili, které jsou ve smlouvě a 

neřešíme je, protoţe nemáme na to finanční zdroje a týká se to hlavně těch teras, které mají 

navazovat na třídy školky. Tady jsou jenom vícepráce, ty méně práce jsou tady uţ odečteny. 

Nejsou tady vyznačeny, ale uţ jsou odečteny. Nebyly zahrnuty pohledy přesahu střech na skladu 

hraček, finální tenkovrstvá omítka, montáţ terasy, tyto práce byly zahrnuty v projektu, ale nebyly 

zahrnuty v rozpočtové části. 

 

Pan Macháč: A jsme u toho. 
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Ing. Smetana: Čili je to chyba projektu. Nikdo netvrdí, ţe je to vaše chyba.  

 

Starostka: Další část ta zelená, to je ta skupina prací: nátěry přesahů, úprava povrchů skaldu 

hraček, ostatní konstrukce – montáţ a demontáţ lešení a staveništní přesun hmot v této hodnotě, 

rovněţ byly ve výkresech, ale nebyly ve výměrech. Ta firma s tím samozřejmě nepočítala, nebylo 

to naceněno, protoţe to nebylo ve výměru. Další soupis prací, které nebyly v projektu, ale museli 

jsme je realizovat, to jsou: ornice, odvodňovací ţlab se musel udělat, jinak by byla na parkovišti 

voda, větrací mříţky to byl poţadavek hygieny, uprostřed toho átria měla být tráva, ale tam jsou 

poklopy revizní šachty, takţe tam se dá radši kousek dlaţby na místo trávníku, aby to bylo 

udrţovatelné, zastiňovací fólie byl poţadavek hygieny, spotřeba elektrické energie – stavba se 

měla realizovat od března do prosince, takţe nikdo v tom projektu neměl vytápění toho objektu. 

Více méně se ty práce dělaly od srpna do února přes zimu, takţe část toho vytápění hradí firma a 

část hradíme my, nikdo to neměl projektu, takţe s tím nemohl počítat a obloţení dřevěných 

sloupků byl poţadavek hasičů. Třetí část: to je ta rozvodná skříň, kterou jsme nechali trošičku 

schovat, byla k původní mateřské škole, tak tam prostě zůstala. Dále tam máme oplocení, firma 

PRINEX dělala nový plot, ale zůstaly tam dvě pole starého plotu, tak jsme to nechali udělat, ať je 

to stejné a zbytek uděláme teď následně a koordinační činnost tj. paní Procházková. My jsme 

schválili práce ve výši 691 tis. Kč, ale jen toto je de facto navíc. To vlastně vyvolala hygiena a 

hasiči. 

 

Ing. Smetana: Já chápu, ţe nejste zdatná po stavební stránce, ale jestliţe se dělá projekt, tak je 

povinnost kaţdého projektanta si získat veškeré podklady. Jestli to je na zelené louce, tak vám 

potvrdí všichni stavaři, kteří tady sedí, jsou povinni si vytáhnout veškerá vyjádření od hasičů, 

hygieny atd. Jestliţe tam mají poţadavek hasiči, tak ten určitě nevznikl náhodou, tan uţ tam měl 

být. Jsou to poţadavky navíc, takţe to nejsou naše vícepráce. 

 

Starostka: Ale my je musíme dát za víceprace. Samozřejmě nejsou naše, ale musíme je tak nazvat. 

 

Ing. Smetana: Druhá věc je, energetický sloupek a oplocení. Oplocení tady hezky uvádíte, s tím 

souhlasím, je napsané, ţe oplocení není součástí stavebního řízení, ale energetický sloupek je tady 

jednoznačně přiloţený v projektové dokumentaci, toto je koordinační situace. Udělání špatně 

odvodnění parkovacích ploch, je součástí projektové dokumentace, tato situace byla dělána včetně 

parkovacích ploch. Takţe kdyţ se podívám na ten projekt, tak říkám, ţe je ten projekt špatně 

udělaný, špatně provedený, tam špatně zastupoval technický dozor investora. Není to v souvislosti 

s radou, protoţe rada nemusí mít tyto odborné znalosti a najímá si na to speciální autorizovanou 

osobu, která jim tuto činnost činní a je za to placená. 

 

Starostka: Já všechny tyto věcí vím. Jakmile se udělá realizační dokumentace, kde se objeví 

rozdíly mezi projektovou dokumentací a realizační, tam se to samozřejmě zjistí. K tomu projektu. 

Já chápu, ţe ten projekt nebyl v pořádku, ale není to jediný projekt. Ke komunikacím je to moţná 

ještě horší neţ tohle to.  

 

Ing. Smetana: V tom případě se ptám a budu po vás ţádat, abyste na další zastupitelstvu předloţili 

materiál, kde byly vymáhány peníze, škoda způsobená nekvalitní projektovou dokumentací, 

abyste nám dokládali, ţe jste vymáhali peníze po projektantovi, který zjevně způsobil chybu 

v projektu. Mimochodem ve vaší důvodové zprávě, kterou jste tady dali, je napsané, ţe skutečně 

ta chyba v projektové dokumentaci je, protoţe je napsáno, ţe chyba je výkazu výměr, takţe chyba 

je projektanta. Já poţaduji, abyste v tomto případě vymáhali částku 233 tis. Kč po panu Jandovi 

projektantovi, který to dělal, protoţe to je jeho chyba a on si za to nese plnou zodpovědnost a je 

na tyto případy pojištěný. 
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Ing. Dvorský: Já teď zkusím lehce polemizovat z pozice řádného daňového poplatníka. My jako 

daňový poplatníci nemůţe platit vícepráce, které nám nenáleţí. Teď jsme se dostali do situace, ţe 

nám zbyl černý Petr, něco pokazil pan Janda, něco realizační firma a my se teď hrdě hlásíme 

k tomu, abychom to zaplatili a spláchli to z jedné vody na čisto. Říkám ne, my to platit nebudeme, 

my musíme z toho vyvodit důsledky. Pokud ta firma provedla něco, co není v souladu 

s projektovou dokumentací a s harmonogramem prací, za coţ měla odpovídat paní Procházková, 

byla za to placená, proto jsme ji tady dneska chtěli a odmítám vstupovat do nějakého navyšování 

finančních prostředků, které by měly být předmětem dnešního jednání, abychom spustili akci 

dále, protoţe chyby tam dělá i realizační firma viz třeba celoplošné stěrkování vnitřních prostor. 

My jsme tam byli při to otevírání, a kdyţ někdo řekne celé, tak celé. Chtěl bych doloţit odborným 

posudkem, kolik % ploch vystěrkovali. To byla dost zásadní finanční poloţka přes 200 tis. Kč na 

těch více pracích. To jsou třeba ty peníze, která nám zrovna chybí. Stejně tak stavební dozor 

investora. Pane Doláku, máme nějaké prohlášení dodavatele o kvalitě oken do výšky metrů a půl, 

coţ říká norma pro školská zařízení?  

 

Pan Dolák: Máme k dispozici certifikát na ty skla, z vnitřní strany je bezpečnostní sklo, z venku 

budou okna opatřeny bezpečnostní fólií. 

 

Ing. Dvorský: To nebudou. V projektu nic o fóliích není. 

 

Pan Dolák: Je tam psané sklo s fóliemi. 

 

Ing. Smetana: Napsáno, do výšky metru a půl bude bezpečnostní sklo, o fólii tam není ani blaf. 

Fólie za 4 roky sleze a budeme zase řešit fólii. Proč, kdyţ tam má být bezpečnostní sklo? 

 

Pan Dolák: Ještě bych chtěl panu Smetanovi odpovědět, co se týče toho elektrosloupku. Ten tam 

byl umístěný s ohledem na původní projekt školky. Jinak je to majetek ČEZu a s ohledem na 

urychlení termínu výstavby, nebylo moţné poţadovat jeho přemístění.  

 

Ing. Smetana: pokud ji stavební úřad schválil, tak jste ji neměli schvalovat s touto změnou, 

protoţe tady je změna přeloţky elektrické energie, tzn., ţe ten sloupek tam nemá, co dělat. Je to 

chyba technického dozoru investora. Tzn., ţe ing. Procházková nese zodpovědnost za to, ţe 

sloupek není v tom místě, kde má být.  

 

Pan dolák: Sloupek tam uţ byl umístěný, jinak je to majetek ČEZu, jednak neţ by se provedla 

přeloţka toho sloupku, tak školku neotevřeme za rok. Dobře víte, jaké je jednání s ČEZem. 

 

Ing. Dvorský: Technický dozor chodil kolem toho sloupku denně.  

 

Ing. Smetana: Přesně. 

 

Mgr. Kojdecký: Já bych k tomu jenom doplnil. Školka byla priorita a musela se postavit, co 

nejdříve. Příklad: běţný občan chce stavět rodinný dům, najme si architekta, architekt mu spočítá, 

ţe rodinný bude stát 2 mil. Kč. Samozřejmě během prací se zjistí, ţe cena se zvedla díky chybám 

pana architekta o nějakých 30%. Otázka: já jako občan budu čekat 5,6 let, neţ se nějakým 

způsobem vyřeší ţaloba. Dívat se na svůj rodinný dům a nebydlet? 

 

Ing. Smetana: Ano. 

 

Mgr. Kojdecký: Takţe takhle to uděláme se školkou?  
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Ing. Smetana: Ano. 

 

Mgr. Kojdecký: Nebo dostavíme školku a budeme to řešit potom? 

 

Ing. Smetana: Takţe ty občanovi řekneš, ţe milión dáme na školku, protoţe ji chceme dostavět a 

nebudeme opravovat chodníky, nebudeme dělat veřejné osvětlení, protoţe dáme milión korun. To 

jsi teď řekl. 

 

Starostka: Neřekl. 

 

Ing. Smetana: A co chcete schválit? Milión korun více práce, které neadekvátně poţadují? 

 

Ing. Poštová: Já bych k tomu chtěla říct, ţe většina těch nedostatků, nazýváme to vícepráce, jsou 

skutečně chybou projektu. Já sama bych si určitě stěţovala přinejmenším na komoru architektů, 

ale těţko můţeme vymáhat škodu. Kdy vznikne škoda? Jestliţe on naprojektoval 4 metry a metr 

stojí tisíc korun, střílím, tak je to 4 tis. Kč a 200 metrů, tak musím se 196 tis. Kč přidat, ale není to 

škoda. Škoda by bylo, kdyby naprojektoval špatný materiál, který by šel v niveč. Ovšem to, ţe 

něco tam nebylo, je jeho chyba, ale nevyčíslíte škodu k soudnímu vymáhání, to nejde. Je třeba si 

říct, co je škoda a z těch to poloţek tam ţádnou škodu nevidím. 

 

Ing. Smetana: Takţe vezměme tento seznam, seškrtejme ho, napišme je to chyba projektu, vy to 

uhradíte. 

 

Ing. Poštová: Ne. Není to něco, co platíme navíc. Tak si tam postavme 4 metry a hádejme se 

s ním, ţe tam mělo být 200. 

 

Starostka: Definice škody je něčem jiném, ne ţe to není v projektu. Definice pro soud je úplně o 

něčem jiném.  

 

Ing. Ozner: Já s vámi naprosto souhlasím. Teď mi zodpovězte na otázku, kdo hlídal projektanta? 

 

Ing. Smetana: Rada. 

 

Ing. Ozner: Mě to tady připadá jako ten náš slavný tunel Blanka. Paní Poštové řeknu taky jednu 

věc. Hovoříme o nějakých víceprácích, o nějaké částce, kterou musíme zaplatit. Představte si, ţe 

by to nebyl milión, ale bylo by to miliónů 6. Mně pořád vadí jedna věc, kde je ta vaše 

zodpovědnost? Podívejte se, kolik vás tady sedí. 

 

Starostka: Pane Oznere, my jsme tu školku potřebovali dostavět. Bohuţel je to napsané jako 

vícepráce, nemůţeme to, postavit do sloupce škoda, musíme to nějakým způsobem řešit. Mohli 

jsme podle pana Smetany zastavit výstavbu, nechat děti různě stěhovat, ale my jsme to 

potřebovali dostavět, jinak to nešlo.  

 

Ing. Smetana: To jsem já nikdy neřekl – zastavit. Řekněte, jakým způsobem jste vybrali technický 

dozor investora. Ve Svinově je 50 stavebních firem a 50 inţenýrů stavbařů minimálně. 

 

Starostka: Tyto věci by se objevily stejně. 

 

Ing. Smetana: Jak jste ho vybrala? 

 

Pan Macháč: Já to klidně řeknu, paní starostka mi to řekla. Vybrali ho po telefonu.  
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Ing. Dvorský: Já se nechci bavit o pojmu „škoda“. Já chci diskutovat o pojmu „podvod“. 

Dodavatelská firma konstatovala, ţe provedla celoplošné vystěrkování vnitřních stěn. Toto 

provedeno není. 

 

Starostka: Pane Doláku, bylo to provedeno? 

 

Pan Dolák: Nebylo to provedeno. Bylo provedeno pouze v těch učebnách. 

 

Starostka: Fakturované musí být pouze metry za učebny. 

 

Pan Dolák: Pouze 2/3 plochy. 

 

Pokud jsou fakturovány 2/3 plochy, tak je to v pořádku. 

 

Ing. Dvorský: Kdo kontroloval tyto metry? 

 

Starostka: Pan Dolák to měřil. 

 

Ing. Dvorský: Kdyţ mi přijedou na stavbu dodavatelé, kteří přivezou okna, která musí odpovídat 

normě, tak si jako technický dozor investora vezmu dodací list a podívám se, zda má veškeré 

atesty, dokumenty, tak jak to má být. Tyto okna byla nějak zkontrolované nebo nebyly, nevím, 

platili jsme za okna, která byla instalována a shodou náhod, díky tomu, ţe přišel pachatel 

trestného činu, tak se zjistilo, ţe tato okna nedopovídají normě a dodávkám. Jaké byly vyvozeny 

důsledky? Kdo to nějak dořešil? 

 

Pan Macháč: Já bych posunul tu tabulku trochu nahoru. My jsme tu ornici tam snad měli, tak proč 

se odváţela a zase se přiváţí? 

 

Starostka: Ještě se bude naváţet další. Ornice se odvezla do Dubí. 

 

Pan Macháč: Proč? My máme vedle toho pozemky, které jsou v našem vlastnictví, a my to 

odváţíme jinam. Nemusíme nic platit a teď budeme platit 86 tis. Kč? Kdo rozhodl odvést ornici 

do Dubí a přivést? Ať to zaplatí. 

 

Starostka: Další dotaz? 

 

Pan Macháč: Já chci odpověď. 

 

Ing. Smetana: My tady máme materiál za milión korun a vy nejste schopni nám dát odpověď. 

 

Starostka: Odvezli jsme ornici do Dubí, protoţe se to tak standardně dělá. 

 

Pan Macháč: Tomu říkáte standard za 86 tis. Kč? 

 

Mgr. Kojdecký: Ornice se odvezla do Dubí, kde je ještě skladována. V rámci opravy komunikací, 

byla vedle skládka. 

 

Pan Macháč: Ta skládka byla na černo a potom jste ji legalizovali. 

 

Mgr. Kojdecký: Pokud by ta ornice tam zůstala, vadila by v manipulaci s materiálem. 
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Ing. Smetana: Nevadila. 

 

Mgr. Kojdecký: Pokud se ornice přiváţela, tak firma navrhla, jelikoţ měli mechanizmy 

skladované, ţe to bude rychlejší a efektivnější. 

 

Pan Macháč: Jo, za 86 tis. Kč. To je efektivita jako hrom. 

 

Ing. Dvorský: Tu ornici nebylo nutné odváţet.  

 

Mgr. Hrušková: Sice jste ještě pořád neodpověděla předřečníkům, ale já bych se ráda zeptala, 

jestli ve smlouvě, kterou jste podepisovala, je nějaká zmínka o ceně nejvýše přípustné. 

 

Starostka: To je v kaţdé smlouvě.  

 

Mgr. Hrušková: Tak jim teď schvalujeme nějaké vícepráce? 

 

Starostka: V kaţdé smlouvě je cena nejvýše přípustná a v kaţdé smlouvě je zmínka o vícepracích 

a méněprací.  

 

Mgr. Hrušková: Vy jste jim schválili maximální cenu, za kterou mohou stavět, a teď se tady uţ 

hodinu bavíme o tom, ţe jim dáme milión navíc. Ty firmy, které se také hlásili do výběrového 

řízení, vám naznačili, ţe za tuto cenu se stavba realizovat stavba nedá a poţadovali více peněz, 

které jste jim odmítli vydat. V okamţiku, kdy si tady schválíme milión navíc pro firmu PRINEX 

GROUP, tak je taky dost dobře moţné, ţe na nás podají trestní oznámení, ţe v podstatě mohli tu 

stavbu realizovat oni, třeba o pár tisíc méně a nemohli, protoţe jste jim odmítli dát více peněz.  

 

Starostka: Firma, která nepodepíše smlouvu, nemůţe vyjednávat o nějakých více penězích. 

Nevím, kde jste na to přišla. My jsme s ţádnou firmou nevyjednávali o více penězích. 

 

Mgr. Hrušková: Upozornili vás na to, ţe jsou chyby v projektu a ţe za tu cenu, kterou vy jste dali 

té firmě PRINEX GROUP se ta stavba realizovat nedá. 

 

Starostka: Tak o tom já nic nevím. V kaţdém případě ty poloţky, které tady jsou, by potkali 

všechny firmy, protoţe pokud to nebylo v projektu, nebylo to naceněno, tak by se s tím všechny 

firmy potkaly a musely by to nacenit. 

 

Ing. Smetana: Opět říkáte blud, protoţe pokud jste tu smlouvu nečetla. Ve smlouvě cena o dílo od 

vás poslané na 106/1999 je napsáno: výkaz výměr zhotovitelem zkontrolován a obsahuje veškeré 

stavební práce ve výměrách pro úplné dokončení díla. Vy mě tady vysvětlujete 230 tis. Kč ze 

přestěrkování a ţe jsou jiné výměry. A to máte přímo ve smlouvě firmy PRINEX, kterou jste si 

podepsala, tak máte napsané toto.  

 

Starostka: Trochu odbočím od té školky. Zadali jsme firmě 2010, která dělala veškeré výměry na 

všechny liniové stavby, týkající se vody, plynu a kanalizace. Zpracovala nám projekt. Kdyţ se 

realizovalo, tak se zjistilo, ţe ten projekt je poddimenzovaný, ţe je špatně. Byli tam špatně metry, 

byli tam špatně objemy atd. Tak jsme ten projekt nechali předělat. Tam je rozdíl mezi projektem 

původním a novým asi 7 mil. Kč. Tím chci říct, ţe jsou to věci, které se stávají. Projekt na 

povrchy komunikací a chodníků je v ještě horší, neţ je tady ten. Museli jsme ho vyřešit, abychom 

ho narovnali. Zjistili jsme to aţ při realizaci. 
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Ing. Smetana: Já vám vůbec nic nevyčítám, ale říkám vám, ţe firma PRINEX, která vyhrála tuto 

zakázku, musela vědět, ţe jsou chyby ve výkazu výměr, protoţe přímo v té smlouvě mají 

uvedeno, ţe museli zkontrolovat, a ţe po nás budou poţadovat vícepráce. 

 

Starostka: A víte, jak to zjistili? Při realizační dokumentaci, kterou si museli udělat. 

 

Ing. Smetana: Ne, při zadávacích podmínkách, protoţe oni naceňovali ten projekt na realizaci a 

při tom museli kontrolovat výkazy výměr, mají to přímo ve smlouvě.  

 

Ing. Muţík: To by znamenalo, pokud by se měla dělat změna tohoto projektu, tak by se to 

prodlouţilo o řadu měsíců zahájení výstavby mateřské školky. 

 

Ing. Smetana: Ta odpověď je jinak. My poţadujeme po někom, aby podepsal, ţe pochybil, tím 

pádem přiznal chybu. My to můţeme nějakým způsobem ze svých zdrojů dofinancovat, ale musí 

být jasné, ţe my to po něm budeme zpětně vymáhat. Ne, ţe my se budeme tvářit, ţe školku 

potřebujeme. Já vím, ţe ji potřebujeme, já jsem za ni taky rád, ale přijde mi nemravné dát někomu 

milión korun, který udělá několik chyb z hlediska smluvních vztahů, z hlediska technického 

dozoru investora, to jsou jasné chyby, které si můţeme doloţit a investovat a my po nich nic 

nechceme, ještě jim zatleskáme, ţe byli výborní, ţe ta školka je nádherná. Dneska dávají dřevo na 

školku, která tam vůbec nemá být, má tam být úplně jiný typ dřeva a my zase bude tleskat, ţe to 

krásné natřeli, aby to vypadalo nádherně, ale je tam úplně jiný typ dřeva, neţ tam měl být. Takţe 

zřizovatel školka, pan ředitel bude řešit, výměnu dřevních prvků, protoţe ty dřevěné prvky vydrţí 

polovinu toho času, co tam ten původní projektant naprojektoval. Mně se nelíbí, ţe dám milión 

korun někde, kdyţ jsem je mohl investovat do chodníků, veřejného osvětlení, opravu komunikací 

atd. 

 

Ing. Muţík: O jakých prvcích teď mluvíš? 

 

Ing. Smetana: Teď se tam osazují ty dřevěné prvky, ty rošty. 

 

Ing. Muţík: To je zastavené. 

 

Pan Macháč: Rošt je poloţený. Měl být akátový a je smrkový. 

 

Ing. Smetana: Jsou tam zuby na tom oplechování a technický dozor to prostě převezme, a to je 

špatně. Ukaţ jim ty fotky, ať to vidí. 

 

Ing. Dvorský: Váţená rado, my jsme na vaší straně a nechceme, abyste tu kartu černého Petra, si 

převzali vy. My to nechceme platit. Z tohoto jednání vyplývá, ţe opravdu my to platit nemůţeme 

a nebudeme, protoţe my jsme to nezavinili. Jsou tam materiály, ţe nefungoval technický dozor 

investora. Je špatný projekt a my musíme teď udělat kupky, kdo je za co odpovědný.  

 

Pan Macháč: Vypreparovat co bylo oprávněné a co není. 

 

Ing. Dvorský: Jsou věci, na které člověk zapomene, to se stane. Rolety – 111 tis. Kč za 8 ks rolet, 

které se uţ teď rozpadají, protoţe byly několikrát opravované. Co to je? Tak bych je vzal a hodil 

bych je po tom dodavateli.  

 

Ing. Smetana: Je třeba vyčíslit chyby v tomto projektu a technického dozoru, protoţe oplechování, 

které je špatně provedené, je tam špatně provedená fasáda. Jsou na fasádě zjevné chyby. To přeci  
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nemůţe technický dozor investora převzít, a pokud to převezme, tak my ho máme hnát 

k zodpovědnosti. Buď ať nahradí škodu, nebo ať se domluví s tou firmou, ať to opraví. My ten 

majetek budeme mít další 50,60,70 let v majetku. Pokud my ho na začátku uděláme špatně a 

budeme se tvářit, ţe je to v pořádku, tak ho budeme za 5 let opravovat znovu. Proto mi o to tak 

jde, neukazovat na někoho, ţe to udělal špatně. Podlaha ve školce je uţ dneska porušená. Tak se 

tam běţte podívat.  

 

Starostka: tu školku někdo přebral. Nějakým způsobem potvrdil, co je v pořádku, co není 

v pořádku. Pokud tam něco v pořádku není, tak to budeme reklamovat. Pokud jsou práce, které 

byly nutné udělat, aby se školka otevřela a nebyly ve výměrách tak to bylo nutné udělat, takţe se 

musíme posunout dál. 

 

Pan Macháč: Paní starostko, tam byla provedena vícepráce nivelační hmota, běţte se podívat, jak 

to lino pod tou nivelační hmotou vypadá. Je to zvlněné. 

 

Ing. Smetana: Za dva roky budeme platit nové lino. 

 

Starostka: Tam je reklamační doba, takţe nebudeme platit nic. 

 

Pan Macháč: Jak tu práci přebíral technický dozor? Jednodušší je reklamovat neţ udělat pořádně 

dílo? 

 

Pan Dolák: V době převzetí se dá říct, ţe bylo všechno v pořádku. Je pravda, ţe je v provozu, 

mohlo dojít ke zvlnění toho lina. Stěhoval se tam nábytek. Pokud k tomu došlo, budeme 

samozřejmě reklamovat.  

 

Pan Macháč: Lino není zvlněné z důvodu stěhování, ale protoţe je špatně udělaná nivelační 

hmota. 

 

Paní Jančíková: Je to špatný projekt, protoţe kdyby byla zděná školka, bylo by to úplně jiné. 

 

Mgr. Hrušková: A vy byste na ni sehnali peníze? 

 

Ing. Dvorský: navrhuji tento materiál odloţit na mimořádné zastupitelstvo. Předvolat si technický 

dozor investora a do té doby rada zajistí veškeré závady, které jsou, z titulu reklamací, nedodělků 

a víceprací, tak abychom to dostali na stůl zcela přehledně. 

 

Ing. Poštová: Myslím, ţe bychom měli být realisté. Chtít po někom, ať přijde, to můţeme chtít, 

ale jaké máme donucovací prostředky? 

 

Ing. Smetana: Ţaloba.  

 

Ing. Poštová: ţaloba? Na koho? 

 

Ing. Smetana: Máme moţnost na ní podat ţalobu. Kdyţ bude udělaný znalecký posudek, 

jednoznačně dojde k závěru, bude mít všechny podklady a na viditelných místech to uvidí, tak to 

je prostě nemravné převzít takovou stavbu, která má zjevné vady. Můţu poprosit, paní Juráčková, 

můţete pustit ty fotky, aby všichni viděli, o čem se tady bavíme.  

Vysvětlení k fotkám  
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Ing. Poštová: Slyšeli jsme, ţe práce jsou pozastaveny, došlo k nějakému převzetí. My jsme chtěli 

ten termín dodrţet, převezmeme s nějakými nedodělky a s nějakou odpovědností doplnit a 

opravit. Je nějaký zápis o převzetí? 

 

Pan Dolák: My jsme zatím převzali vnitřek školky s tím, ţe venkovní části převezmeme po 

úplném dokončení. Oplocení, zpevněné plochy to není převzaté.  

 

Paní Popková: Kdyţ to není převzaté, jak ţe dostala Procházková ten dozor zaplacené? 

 

Ing. Smetana: Nemá to dostat aţ po realizaci. 

 

Ing. Ozner: Ještě bych se chtěla zeptat pana Smetany. Mně se hrozně líbí jak ex post, jsme všichni 

chytří, jak dokáţete identifikovat chyby. Část těch chyb vznikla a bude vznikat a bude se 

projevovat v průběhu času. Na část těch chyb jste dokázali upozornit, určitě komunikujete se 

stavebním dozorem. Jak je moţné, ţe těch chyb je tolik? 

 

Ing. Smetana: To, co vy říkáte, ţe ex post není pravda, protoţe já uţ jsem na to upozorňoval 

v prosinci. Odezva je taková, ţe se stále tváříme, ţe to není problém, ţe tu školku doděláme. 

Třeba teď říká paní starostka, ţe provozujeme školku bez předání, ţe máme předaný jenom 

vnitřek, ale podle dodatku smlouvy, který vám můţu ukázat, 28.4.2017 jsme měli převzít hotovou 

školku. Není převzatá a upozorňuji, ţe máme květen.  

 

Starostka: 24.4. jsme zastavili práce, tak nemůţe být převzatá.  

 

Ing. Smetana: V okamţiku, kdybychom to nepřevzali a nedotlačili tu firmu, ţe to nemají hotové, 

tak my bychom měli právo po nich vymáhat peníze z prodlení. My to radši přerušíme….. 

 

Starostka: Pane Smetano, to je vaše fabulace. My jsme to nepřerušili kvůli penále, ale ţe na to 

potřebujeme finanční zdroje. Netočte to zase někde úplně jinde. 

 

Ing. Muţík: Stavba je přerušena proto, protoţe pokud bychom pokračovali, nemáme ji finančně 

krytou a bylo by to porušení rozpočtové kázně. 

 

Ing. Smetana: my ji máme finančně krytou. My jsme dali cenové nabídky a oni nám odpověděli 

na hotovou školku a my milión korun dáváme navíc. 

 

Ing. Muţík: Pokud chceme tu stavbu dodělat, tak musíme schválit rozpočtové opatření. Nemáme 

doplacené ještě všechny peníze na tu školku, firma nedostala peníze za celou školku a máme 

sloţenou nějakou jistotu. Já bych navrhoval odsouhlasit rozpočtové opatření, dostavět školku a 

následně v rámci dostavby odstranit zjevné vady, které tam jsou, ať uţ je to ten plot nebo fleky na 

fasádě. Následně pokud by to firma neodstranila, tak se můţeme bavit, ţe bychom to plnění 

zajistili s jinou firmou. 

 

Ing. Smetana: Kolik to je? 

 

Pan Dolák: 2 milióny. Milión na jeden rok a milión na 5 let. 

 

Ing. Muţík: Milión je do konce roku 2017, ţe? 

 

Pan Dolák: Ano. 
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Starostka: Ještě bych se zeptala, pane ředitele, zda je moţné, aby školka neměla zahradu a jestli to 

vůbec hygienou projde. Nemůţeme pokračovat na zahradě, kdyţ nemáme dostavěnou školu.  

 

Mgr. Ivančo: 5.1. jsme se s paní starostkou domluvili na vyuţívání zahrady bývalé mateřské školy 

Bílovecká 303.Je tam pískoviště, jsou tam herní prvky, sice zastaralé, ale jsou. Technický dvůr 

tam seká tuto plochu. Není tato zahrada hned vedle školky, ale kdyţ si vzpomenete na období 

roku 2014-2015, kdyţ se mateřská škola Polanecká opravovala, tak rok chodily děti z mateřské 

školy Polanecké do prostoru Sadu Míru, který je zhruba stejně vzdálen, jak je stávající zahrada 

bývalé mateřské školy. Navíc paní starostka nám umoţnila, ţe můţeme ještě vyuţívat, pokud to 

dovolí stavba, pouţívat záchod, který je umístěn v bývalé školce. Čili já to beru jako určitý 

nadstandard. Ideální by bylo, kdybychom měli vedle školky zahradu, ale opravdu jsem rádi za to, 

ţe můţeme umístit všechny děti, jak jsem o tom hovořil.  

 

Ing. Ozner: Já jsem v podstatě ve stejné situaci, jako vy. To znamená, ţe jsem upozorňoval mými 

ústy, jaké jsou velké nedostatky, které vlastně vznikali při realizaci firmou SWIETELSKY. Dotaz 

na vás pane Smetano, kdyţ jste předem upozorňoval na to, ţe mohou vzniknout nějaké škody, 

nedostatky, proč vás nikdo nevyslyšel? 0141 

 

Pan Macháč: Já odpovím trochu jinak. Kdyţ je kopec, tak na kopci by neměla stát voda, ţe? 

Bohuţel stalo se, na kopci stojí voda. Panu Muţíkovi jsem poslal fotku a on mi napsal, ţe o této 

situaci ví a ţe se bude snaţit, aby tam byla zřízená kanálová vpusť. Bavíme se, ţe mi nereagujeme 

na reklamace firem, ale děláme to. Pan Muţík mi odpověděl, ţe tam bude kanálová vpusť. Já jsem 

mu odpověděl, ţe kanálová vpusť tam nikdy nebyla, ţe je špatně poloţený asfalt. On mi 

odpověděl, ţe ví, ţe je špatně poloţený asfalt, ale ţe je méně nákladné udělat kanálovou vpusť neţ 

frézovat cestu, která se má reklamovat.  

 

Starostka: Prosím vraťme se k té školce, ať je to uzavřené. 

 

Pan Macháč: Ne, to je o tom, ţe se prý nestaráme. 

 

Starostka: To je stejné jako s tím projektem, jak jsem vám říkala. 

 

Ing. Hauptová: Já jsem dostala k projednání materiál rozpočtové opatření, mám nějaké 

připomínky. Na stránce 1 Důvodová zpráva uvedený dole autorský dozor za 73 tis. Kč, mělo by to 

být součástí smlouvy s projektantem. Stránka 2 se společností PRINEX GROUP byla uzavřena 

smlouva o dílo, jsou zde uvedeny dodatky, nejsou tady uvedeny důvody těchto dodatků. Co se 

týká strany 3dovoz a rozprostření ornice, vzhledem k tomu, ţe na místě výstavby školky, byly 

zahrádky, tak si myslím opravdu a prostor byl mezi skládkou a mezi školkou. Taky jsem proti 

tomu, aby se ornice převáţela. Dále na stránce 4 body 3, 5 to jsou připomínky hygienické stanice 

k projektu a bod 7 hasičský sbor, tyto mají být zapracovány do projektu. Co se týká přílohy č. 3 

tady je dána ta ornice a je tady ještě spotřeba elektrické energie vytápění - po dobu výstavby. 

Nevím, proč by to měla platit škola nebo my. K tomu chci říct, aby se takové problémy nestávaly, 

doporučuji autorský výtisk Kuta, Endel Investice a investiční procesy v podmínkách samosprávy. 

Kdo si to přečte, bude mnohem chytřejší. 

 

Ing. Ozner: Tak to mi v podstatě odpovídáte, ţe tady tito lidé, kteří zodpovídají za takové 

investice, v podstatě podcenili kontrolu, nemají profesionální přístup, neumí hospodařit s penězi 

daňových poplatníků. Mohla byste se mi věnovat? Mám v tom pravdu nebo ne? 

 

Ing. Hauptová: Já vás poslouchám a přemýšlím. 
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Ing. Ozner: Tak přemýšlejte a zkuste mi odpovědět.  

 

Starostka: Moţná jsme udělali jednu velkou chybu, kdyţ jsme nezastavili tu školku. Nechat děti 

ať se půl roku přesouvají z místa na místo. Asi to nebylo vhodné řešení ve vazbě na to, co tady 

bylo potřeba. 

 

Mgr. Kořísková: Já to teda slyším poprvé a jsem z toho velice smutná, protoţe v zájmu obce je 

starat se o budoucí generace a je to i můj zájem, protoţe děti mám. Mě v tuto chvíli zajímají jen 

velice jednoduché věci. Předně bych chtěla říct, ţe škoda, která vzniká na majetku, je jak 

majetková, tak i ušlý zisk a ušlý zisk znamená to, co z rozpočtu ušlo, kdyţ se to muselo 

nahrazovat. Nebo co ušlo, kdyţ bylo poškozeno dobré jméno atd. Já nechci vůbec toto téma 

otevírat, protoţe náhrada škoda je jedna z nejtěţších kauz, které se u soudu projednávají, které se 

týkají škody na majetku, na zdraví nebo na újmě osobnosti atd. Nic méně by mě zajímalo, v jaké 

fázi zastupitelstvo, popřípadě rada zjistili, ţe je projekt špatný? To je první moje otázka. Druhá 

otázka. Zajímalo by mě, kdy měli být skutečně podle smlouvy řádně vybraná firma, která bude 

stavbu realizovat, měla zahájit stavební práce. 

Bavíme se tady o technickém dozoru. Skutečně nikdo z nás nemám ţádný donucovací prostředek 

k tomu, aby tady přišla ta osoba, která za to zodpovídá. Nic méně jsou tady odpovědnosti, které 

jsou dané smlouvami. Ţijeme ve státě, kde je stanné právo, které se odvozuje z nějakých 

judikatur, precedentu, máme smlouvy, které platí, které je nutné dodrţovat oběma stranami. Mě se 

taky nelíbí, kdyby daňoví poplatníci, respektive obec ze svých rozpočtů měla hradit za něco, za co 

odpovídá někdo jiný. Neznám ty smlouvy, bohuţel to nemůţu posoudit. V podstatě y mě zajímala 

odpovědnost, těch osob konkrétních, jak to měli kontrolovat a v jaké fázi došlo, ţe jste vlastně 

zjistili, ţe projekt je špatný, protoţe jestli toto slyším z povolaných úst, které sedí v radě, tak mě 

to šokuje. Pak tady slyším, ţe stavba se musí rychle začít, protoţe tady zaměstnanci úřadu vlastně 

paní Štekbauerová musí někde ţádat o výjimky. Je to šílené, protoţe mají spoustu jiné práce na 

úřadě. Prosím o zodpovězení a děkuji. 

 

Starostka: Stavba se začala v termínu, v jakém byla dohodnuta, podepsala se smlouva a začala 

v regulérním termínu.  

 

Mgr. Kořístková: To bylo, kdy prosím? 

 

Starostka: V srpnu loňského roku. 

 

Mgr. Kořístková: V srpnu loňského roku, ale k realizaci došlo aţ později. 

 

Starostka: Ta začala v srpnu loňského roku. 

 

17:50 odešla Ing. Hana Hauptová 

 

Ing. Smetana: Chyba byla hned na začátku při výběrovém řízení. Dvě firmy, které odřekly, tak 

řekly, ţe je tam chyba za 700 tis. Kč. Já jsem si to ověřoval. Třetí firma, mám od ní veškeré 

podklady, jaké dostali zadávací podmínky.  

 

Starostka: Jestliţe je firma vyzvána, aby podepsala smlouvu, vůbec s námi nekomunikuje, tak 

nám asi těţko můţe říct, ţe je špatně. Další firma tam říkala něco o střeše, tak ani nevím, co to 

bylo. Tady se ţádná střecha nikde neobjevila, takţe to jsou takové domněnky, které tady pouštíte 

do vzduchu a není to vůbec pravda. 

 

Ing. Smetana: Podbití střechy tady máme vícepráce.  



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

23 

 

 

Paní Popková: A nebyla sepsaná stíţnost na projektovou komoru? Na projektanta? 

 

Starostka: Ne, nebyla. 

 

Paní Popková: A není třeba vhodné, abychom to napsali. Byl by to první krok, kde se budeme 

bránit. Na rovinu řeknu, ţe ty vícepráce mi nejsou příjemné, ale aby to školka byla, tak to 

odsouhlasím. Ovšem musíme udělat něco navíc a nějak se bránit. Ten, kdo dělá v soukromé firmě, 

tak má zodpovědnost a kdyţ odejde, tak odpovědnost nesu třeba ještě rok. Ona dostala peníze, 

neviděla jsem tu smlouvu s ní, ale mělo by tam něco být, aby i ona tady za námi přišla. 

 

Ing. Dvorský: Já se ještě jednou vrátím k tomu pojmu Technický dozor investora. Technický 

dozor investora je prodlouţená ruka rady. Tento člověk by měl přenášet veškeré negativa i 

pozitiva ze stavby formou stavebního deníku a rady by na to měla nějakým způsobem reagovat. 

Takţe na kaţdý problém, který objevil technický dozor investora, nějaký nesoulad v provedení 

prací, dokumentaci se musí objevit ve stavebním deníku, potaţmo se musí objevit na programu 

rady. Rada musí rozhodnout, co dál. Takţe teď by bylo vhodné tyto veškeré problémy i zpětně 

vysledovat, kde ten problém byl objeven, zapsán řádně v daném termínu a předán radě. Potom 

budeme vědět, komu ten černý Petr má zůstat. Já nechci, aby zůstával nám. Rado, udělejte to, co 

jsem vám teď řekl a bude nám všem v tom jasněji.  

 

Ing. Muţík: Jen pro orientaci. Paní Procházková dělala technický dozor i na opravě komunikací 

na I. etapě. Dělala to, Ilono, řádově, jestli se nepletu za 10 tis. Kč měsíčně? 

 

Ing. Smetana: Standardní cena technického dozoru investora je mezi 8-10% z ceny díla. Kdyţ se 

dělalo výběrové řízení na školu, měli všichni 360 tis. Kč a paní Procházková jenom 199 tis. Kč. 

Neptám se proč.  

 

Starostka: U nás neměla 199 tis. Kč. 

 

Ing. Smetana: U nás na školu. Cena díla byla 36 mil. Kč.  

 

Ing. Muţík: Na poradě jsme se bavili, ţe bychom paní Procházkovou do dozorování II. etapy 

nepouštěli. Obrátili jsme se na magistrát na investiční odbor, aby nám dal typ na odbornou firmu. 

Dostali jsme typ a dostali jsme taky cenovou nabídku na 350 tis. Kč na ten dozor. S tím, ţe by byl 

na stavbě 3 dny v týdnu a vedl by kontrolní dny. Já teď nemluvím o školce. 

 

Ing. Smetana: Technický dozor investora je právě fundovaná osoba, která hlídá tu stavbu a šetří 

peníze tomu investorovi. Takţe tomu investorovi se vyplatí zaplatit více na částku na technickém 

dozoru investora, ale na kvalitního. Pokud si vezmu nekvalitního, tak musím čekat, ţe mě ta 

stavba bude stát více.  

 

Mgr. Hrušková: Evidentně firma, která realizuje výstavbu školky, spoléhá na to, ţe nás tlačí čas a 

ţe chceme mít školku dostavěnou. Teď říkáte, ţe jim ještě nebyly proinvestovány 2 mil. Kč. Není 

moţné ty 2 mil. Kč dát jiné firmě, která bude vysoutěţena na dokončení těch staveb? 

 

Starostka: Jsou nějaká pravidla, nějaké zákony.  

 

Mgr. Hrušková: Ale oni také porušili pravidla a zákony. Měli určitý termín dokončení stavby. Za 

kaţdý den mají dostat penále, zkuste jim tím pohrozit, třeba vypočtou, ţe by nám měli ještě něco 

doplácet.  
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Starostka: Tu stavbu jsme zastavili my ne oni, protoţe nemáme finanční prostředky, takţe my 

nemůţeme něco penalizovat.  

 

Pan Macháč: Ono je lepší, kdyţ se zastaví stavba, aby ta firma nemusela nic platit. 

 

Starostka: To není tím, pane Machači.  My nemůţeme porušovat rozpočtová opatření, to je ze 

zásad, proto to musíme takto udělat.  

 

Pan Macháč: Na fasádu peníze máte. 

 

Starostka: My nemůţeme porušovat rozpočtová opatření, proto je ta situace, jaká je, proto jsme 

zastavili tu stavbu. My si nemůţeme dovolit přesouvat peníze, kde chceme, aniţ to máme kryté.  

 

Pan Macháč: Vy uţ jste odsouhlasili nějaké peníze, ne? 

 

Starostka: Odsouhlasili jsme práce, ale není nic uhrazeno, samozřejmě. 

 

Ing. Smetana: Já proto ruku nezvednu, protoţe jsem přesvědčený o tom, ţe je to prostě špatně.  

 

Starostka: Bohuţel je to špatné, ale realita je taková. Skoro kaţdý projekt má chyby, některý větší 

některý menší. Zákon o veřejných zakázkách říká, ţe pokud se cena stavby navýší o 10%, je to 

nevýznamné navýšení, které nevlivní význam a hodnotu stavby. Takţe i ten zákon o veřejných 

zakázkách počítá s tím, ţe se můţe něco objevit. 

 

Ing. Smetana: Souhlasím, s vaším názorem, v případě, ţe jde o rekonstrukci objektu. 

 

Starostka. To se týká všeho. 

 

Ing. Smetena: Jestliţe mám zelenou louku a mám předepsané postupy, jak mám tu stavbu zaloţit, 

ţe mám udělat geologický průzkum, radonové měření a podobně, tak si nemůţu dovolit tvrdit to, 

co vy tvrdíte. Protoţe vícepráce mi tady nevznikají. Jestliţe dělám opravu parkovacích ploch, kde 

to je v projektu špatně uděláno, tak je to chyba projektu a nemá to s námi nic společného 

s investorem, nemá to nic s vícepracemi. Je to špatně udělaný projekt. 

 

Starostka: Co není v projektu a musí se udělat, se bohuţel musí nazvat vícepráce. Jinak to nazvat 

nejde. 

 

Ing. Smetana: My chceme po vás jedinou věc, ať podepíše projektant, ţe je to jeho chyba a ta cena 

jde za ním. Klidně to proinvestujme a my tady odhlasujeme vícepráce za milión korun, ale on nám 

ty peníze dá, protoţe je to jeho chyba. Tak ať ji platí. On je na to pojištěný.  

 

Ing. Poštová: Uţ to tady bylo řečeno několika předřečníky a říkala to i paní magistra Kotulánová 

(Kořístková). Tady těţko prokáţeme škodu. Chybu samozřejmě. Kdyţ si vezmete ty poloţky tak 

většina, tak 70 % je chyba projektu. Kdy a kdo vybral tu projekční firmu? Tam to začalo. Těţko 

můţe tady někdo z radních zjistit, ţe tam jsou nějaké chyby. Konkrétně, kdy byla firma vybrána a 

kým? 

 

Ing. Smetana: My se neptáme, jak byla vybraná firma, víte moc dobře, ţe podle stavebního 

zákona, ţe technický dozor investora má součinnost s projektantem v rámci projektové přípravy a 

má s ním probírat věci technického rázu a charakteru. V okamţiku, kdyţ je to tam provedeno  
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nějakým způsobem, tak firma měla provést nacenění a měla zhodnotit tu stavbu, jestli je schopna 

ji realizovat nebo není. Ona to evidentně neudělala, protoţe výměry, o kterých se tady bavíme, tak 

si je ta firma nezkontrolovala a teď hraje na to, ţe hraje na vícepráce. To není o radě nebo tom, 

kdo to projektoval. Ta firma samotná, která se přihlásila k výběrovému řízení, si to měla 

zkontrolovat a měl na to upozornit investora. 

 

Starostka: Jestliţe tam ta práce udělaná je, protoţe bylo zjištěno, ţe jsou špatně metry, tak 

neznamená, ţe jsou to vícepráce a ţe se na tom něco vydělá, to jsou práce, která ona udělala a 

musela je udělat. 

 

Ing. Smetana: Ve smlouvě je napsáno, ţe firma, která s vámi podepsala smlouvu na realizaci, 

souhlasí s veškerými výměry, ale ona to nezkontrolovala. Říkáte, ţe to je v pořádku? 

 

Starostka: Já neříkám, ţe je to v pořádku. Jen říkám, ţe ta firma ty práce musela udělat, a to 

nejsou vymyšlené práce. To nejsou práce navíc, které si ta firma vymyslela, to jsou práce, které 

tam měli být.  

 

Ing. Kubečka: Mě zaujalo, kdyţ mi říkal pan ředitel, co se s tím všechno dělalo a jak to probíhalo 

a jak vám všem poděkoval, jak jsme všichni šťastní, ţe máme školku, tak jste všichni tleskali a 

vypadalo to, ţe je vlastně všechno ok. Teď uţ hodinu poslouchám, jak je to všechno špatně. 

Pozitivní na to je, ţe někdo z vás řekl, ţe neobviňujete za to radu. Hovoříte skutečně a to je od vás 

taky pozitivní a jste učitel, jak jsem zjistil na stavební průmyslovce a učíte ţáky, jak by to přesně 

mělo být. Ovšem já jsem uţ zaţil spoustu věcí a vzpomeňte takovou akci jako je Masarykovo 

náměstí. Místo dlaţby, která tam byla projektována, se tam objevila čínská dlaţba. Můţu vám říct, 

ţe magistrát má investiční odbor čítající moţná 20 lidí a přesto se to stalo. Jak je to moţné? Určitě 

víte o dálnici, jak se stavěla. Není sporu, ţe tady vznikly chyby. Nechci je obhajovat a asi je velká 

část chyb ze strany projektanta. Já jsem nebyl tady úplně na začátku, kdyţ se to všechno 

odehrávalo, ale vím jednu věc, to ţe rada jako dobrý hospodář si pozvala projektanta a vedla 

s ním několik jednání a snaţila se ho tlačit s cenou dolů a projektant vyšel vstříc. Nevím přesná 

čísla, ale vím, ţe původní rozpočet byl 17 mil. Kč a podařilo se udělat ten rozpočet za 16 mil. Kč. 

Moţná díky tlaku něco opomenul. Ta jednání byla velmi sloţitá. Vypadalo to, ţe došlo 

k nějakému kompromisu. Mohl taky říct „ne, trvám na tom, tak to bude“. Ta vyvolávací cena pro 

soutěţ byla postavena na 11 mil. Kč. Tehdy se přihlásili, a kdyţ zjistili, ţe je to nereálné, tak 

prostě nepodepsali smlouvu. Říkáte, měli si to ověřit. Jestli měli seriózní prováděcí rozpočet nebo 

prostě šli naslepo. Takţe ta firma se té zakázky ujala a teď nastaly samozřejmě problémy, protoţe 

to bylo v časové tísni. Byl jsem u těch jednání a řekli „my nemůţeme provést to a to, protoţe jsme 

stavbu zdrţeli, byla zima“. Tento materiál je o tom, abyste schválili zvýšení limitu pro moţnost, 

aby byla stavba dofinancována. Nejde o tu stavbu, ale o to, aby rada měla cashflow a mohla platit 

projekty. 

 

Ing. Smetana: To byla reakce na mě, takţe já bych odpověděl první. To, co jste řekl, jaká byla 

cena školky, je vysloveně informace, která má být v podstatě interní pro investora nikoli pro 

firmu, která realizuje. Firma dostala takzvaný slepý rozpočet. Ve slepém rozpočtu jsou vyčísleny 

veškeré výměry a plochy, takţe ona si vezme celou projektovou dokumentaci a ona si nacení za 

kolik je schopna udělat. Pokud je tam chyba v té projektové dokumentaci a prokazatelně ty firmy 

se na to ozvaly a řekly, ţe tam chyba je….. věta nedokončená 

 

Ing. Kubečka: Myslíte ty první dvě? 
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Ing. Smetana: Ano, ty první dvě a upozornili hned na začátku, ţe tam je chyba a nikdo na to 

nereagoval a vezme se jiná firma a to realizuje a ta si vyčíslí vícepráce za milión korun, vzala si  

 

nejniţší částku, tím to vyhrála, protoţe ve výsledném efektu ty další dvě firmy, které byly za ní, 

mohly jednoznačně vyhrát tu zakázku.  

 

Starostka: Nebudeme spekulovat na práce, které musí udělat, které si nemůţe vymyslet. Ten váš 

názor, ţe s námi ty firmy mluvily a upozorňovaly nás, není vůbec pravda.  

 

Ing. Kubečka: Vy to stavíte, ţe to tak 100% bylo. Já to nevím a mám o tom pochybnosti 

 

Ing. Smetana: Já jsem technik a šel jsem po technické stránce. 

 

Ing. Kubečka: Vy jste učitel. 

 

Ing. Smetana: já jsem šel po technické stránce. 

 

Ing. Ozner: Já vám na to zodpovím. Tady v rámci Svinova proběhlo několik investičních akcí. 

Pokud jsme se dozvěděli, jak ty investiční akce dopadly, tak dopadly podobně jako tato školka. 

Byl nějaký projekt, potom najednou byly vícepráce. Projekt se neudělal, stavba se neudělala. To 

není jen školka, to jsou komunikace, kanalizace, já o tom ještě budu mluvit, protoţe lidem zatéká 

do domů. Prosím vás, na úřadě v radě musí být lidé s koulema, promiňte mi to slovo, tady jde o 

peníze. Kdyţ tady v podstatě budeme si říkat „no vícepráce, budeme těm firmám přihrávat“, tak 

jsme úplně mimo. Dneska pořád tvrdíte, ţe nemáte peníze, ţe v rozpočtu chybí ty peníze. Kdyţ 

chybí peníze, tak jsme skončili.  

 

Mgr. Hrušková: Pane Kubečko, vy jste státní úředník, takţe určitě dobře víte, ţe jak tady všichni 

sedíme, tak musíme dbát na to, aby rozpočtem bylo hospodařeno správně. S péči správného 

hospodáře by nám teď rada měla říct, jak hodlá pokračovat v řešení s firmou, která má provést 

stavbu, tak aby došlo k co nejmenšímu zneuţití obecního rozpočtu.  

 

Ing. Kubečka: To tady bylo řečeno. 

 

Mgr. Hrušková: Nebylo. 

 

Ing. Kubečka: Jak tady řekl pan Dolák, spousta věcí není ještě převzata. 

 

Mgr. Hrušková: Ale aby to nedopadlo jako s dlaţbou před nádraţím, ţe za půl roku budeme tady 

řešit opravy školky.  

 

Paní Popková: Já vím, ţe Radim tady mluví, má pravdu, všichni máme nějakou pravdu, ale my se 

uţ tady tak dlouho dohadujeme. Já bych chtěla tuto debatu ukončit. Udělejme to, aby ta školka 

byla funkční, staly se chyby, kaţdý nějaké ty chyby dělá, ale myslím si tady, co se tady hádáme, 

uţ se fakt nedomluvíme vůbec.  

 

Mgr. Hrušková: Paní Popková, k tomu vám můţu říct jenom to, ţe panu Haasovi jsme odpustili 

dluh, uţ ani nevím jakou částku. Pan Haas teď po nás bude poţadovat pronájem baru, který pan 

Vlk chce zrušit. My teď té firmě, co staví školku, odsouhlasíme 1 033 000 a ona se nám potom 

vysměje, aţ dostaví s nějakými reklamacemi. Můţe se stát stejně jako pan Haas? 

 

Starostka: Které ty práce tady jsou vymyšlené a nejsou potřebné na dostavění? 
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Pan Macháč: Převoz ornice. 

 

 

 

Starostka: Jsou to všechno věci, které nebyly ve výkresech a nebyly rozpočtované. Co se týká 

pana Haase a toho pronájmu. Jednání trvalo asi dvě a půl minuty a já jsem mu řekla, ţe mu ţádné 

peníze nedáme a hledáme předávací protokoly.  K tomu by nám říct něco pan Dvorský s paní 

Hauptovou, kde jsou předávací protokoly s panem Haasem, co měl všechno předat nebo si 

převzít, teď to právě ověřujeme.   

 

Ing. Poštová: Chtěla bych zareagovat. My jsme nic panu Haasovi neodpustili. Je v insolvenčním 

řízení a my nemáme vůbec šanci nic po něm vymoct. A ptejme se, kdy ten dluh vznikl, 2008-

2009. Těţko teď můţete kritizovat současné vedení, ţe někomu něco odpustil. Nikdo nic 

neodpustil a je to nevymahatelné.  

 

Starostka: Mohli bychom se dostat k hlasování víceprací, které nebyly v projektu, ale je nutné je 

udělat. Dostavíme školku a domluvíme se, jak by se mohlo postupovat dál. Co je reálné, co není 

reálné atd.  

 

Paní Popková: Já bych opravdu chtěla, aby na toho projektanta šla stíţnost, ale ne po stavbě, ale 

uţ teď. Na první radě, kterou budete mít, chtěla bych to tam vidět.  

 

Mgr. Hrušková: A já bych ještě doplnila o technický dozor, který je za to zodpovědný a měl 

informovat radu. 

 

Ing. Dvorský: Já tento materiál nepodpořím z jednoho prostého důvodu. Já chci opravdu vidět 3 

hromádky zodpovědnosti. Kdo za co zodpovídá a tyto body, které jsou tady jasně vyjmenovány, 

aby se řeklo „toto zavinil technický dozor, toto odsouhlasila rada, toto je chyba projektu“, potom 

nemám problém s jakýmkoliv navýšením.  

 

Ing. Poštová: to je v té tabulce uvedené. 

 

Ing. Dvorský: Není. 

 

Pan Macháč: Nezlobte se, paní starostko, ale celoplošné tmelení sádrokartonu se nemuselo dělat, 

je to poloţka za 200 tis. Kč. 

 

Starostka: Prosím vás, teď máme tady na řešení tohle to. 

 

Ing. Dvorský: Tak to zaplaťte vy jako rada, sloţte se na to, kdyţ je to taková sranda. 

 

Mgr. Kořístková: To, o čem teď budete hlasovat, jste nazvali vícepráce. Chci se zeptat, uţ byla 

uzavřená nějaká smlouva s touto firmou na tyto vícepráce? 

 

Ing. Smetana: Ano, 4 dodatky. 

 

Ing. Poštová: O těch teď nehlasujeme. 

 

Starostka: Pozastavili se práce a jsou tady vícepráce, a pokud nemáme rozpočtové opatření, tak 

nemůţeme uzavřít dodatek. Proto to tady je.  
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Mgr. Kořístková: Jedna věc, která tady vyplynula. Mně se líbilo to, co říkal pan Smetana, kdyţ 

citoval zákon, opravdu omlouvám se, ale přijde mi to jako velice přesné, protoţe kompetence 

technického dozoru tom, jak má spolupracovat s projektantem nebo s kýmkoliv jiným, jsou přesně  

 

vymezené. Já mám pocit z tohoto jednání, ţe vy všichni říkáte, ţe byl špatný projekt, ţe stavební 

firma dělala, co mohla v rámci toho, všichni věděli, ţe dojde k vícepracím atd. Vy se snaţíte najít 

společnou řeč, vám jde skutečně o to samé. Akorát mi tady uniká zodpovědnost. Pokud vy 

odsouhlasíte vícepráce, tím není řečeno všechno. Ta obec to odněkud musí vzít. Opravdu musíte 

vymáhat ty peníze, protoţe ta odpovědnost je dána smluvně i zákonem. My jsme kdysi 

v kontrolním výboru s paní Poštovou řešili jiný případ a tam to bylo stejné. Byla smlouva udělaná 

tak, ţe potom se objevili vícepráce, ale raději se to zastavilo neţ, aby se stavba realizovala. 

Nevím, co za tím bylo, já nesmýšlím tímto způsobem, ale raději ty věci řešit, tak aby mohly být 

uvedeny do provozu, ale vymáhat to. Kdyţ jsme řešili v kontrolním výboru zateplování Bratří 

Sedláčků, tak tam byla taky chyba projektu, další věc, kterou jsme řešili, byla opět chyba projektu, 

chyba stavebního dozoru. Pořád to samé dokola. Já se ptám, kdo za to můţe?  

 

Starostka: My bychom rádi tu školku zastavili, ale samozřejmě by to vyvolalo spoustu problémů.  

 

Mgr. Hrušková: V souvislosti s tím, co řekl pan Dvorský, navrhuji tento bod probrat na nejbliţším 

zastupitelstvu, aţ budou tyto materiály připraveny v souvislosti s tím, ţe se scházíme v květnu, 

další zastupitelstvo by mělo být v srpnu, coţ si myslím, ţe je špatný termín v souvislosti 

s dovolenými, takţe my všichni, jak tady sedíme, jsme ochotni se ještě sejít ještě jednou v červnu, 

aţ bude tento materiál řádně zpracován.  

 

Starostka: Ten materiál řádně zpracován je. Jsou tam popsány práce, které je třeba udělat. 

Ukončuji diskuzi a dávám hlasovat, kdo je pro, abychom ukončili diskuzi. 

 

Hlasování o návrhu  

Pro: 11     Proti: 0     Zdržel se: 7  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

Mgr. Hrušková: Bod 0063/17 - ţádáme kompetentní osoby, aby zpracovaly zdůvodnění 

jednotlivých poloţek a jmenovali kompetentní osoby, které za to zodpovídají. 

 
Hlasování o návrhu  

Pro: 7       Proti: 3     Zdržel se: 8  

Návrh usnesení nebyl schválen. 
 

 Starostka: Teď přistupujeme k hlasování o rozpočtovém opatření 

 

18:20 odchází: Ing. Radim Smetana, Mgr. Lenka Hrušková, Ing. Simona Bonková, Ing. 

Pavlína Kuráňová 

 
Hlasování o návrhu  

Pro: 10       Proti: 0   Zdržel se: 2   

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 9) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

 

Ing. Ozner: Chci se zeptat na tu svoji první otázku, souvisí to teď s tím? 
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Starostka: To bude v různém. 

 

 

 

Pan Macháč: Mě oslovil ve Svinově rybářský svaz s ţádostí, kterou dávali i na úřad, 

potřebovali by nutně sekačku na sekání trávy. Poprosili nás, jestli bychom se na tom mohli 

zamyslet. Potřebovali by v hodnotě 50 tis. Kč. Našel jsem tady takovou jednu rezervu, jak je 

tady to sportoviště 300 tis. Kč, jestli by se z toho nemohlo odsouhlasit 50 tis. Kč pro ty 

rybáře. Je to ve Svinově, jezdí tam hodně cyklistů, starají se o to, musejí si stroje půjčovat na 

to. Tak bych chtěl poprosit, jestli byste tento návrh podpořili.  

 

Starostka: My jsme dali do rozpočtového opatření všechny základní věci, o kterých víme, ţe 

je můţeme pokrýt s tím, ţe prioritou jsou to pro nás komunikace a chodníky. Teď jsme zadali 

soutěţ, budeme vědět v červenci, kolik nám dá magistrát, co budeme muset doplnit 

z vlastních zdrojů a z těch volných bychom potom rozdělovali dál. V této fázi to nevidím jako 

reálné. 

 

Pan Macháč: Já jsem to chtěl vzít z peněz sportoviště hřiště – projekt z těch 300 tis. Kč jsem 

chtěl vzít 50 tis. Kč.  

 

Ing. Poštová: Já mám jenom jednu takovou drobnou poznámku k tomu. Můţete mi do očí říct, 

ţe vás oslovil pan rybář nebo vy jste oslovil pana rybáře? 

 

Pan Macháč: Já jsem se s panem rybářem domluvil. 

 

Ing. Poštová: Vy jste mu řekl „jsou peníze, poţádejte si“. 

 

Pan Macháč: Ano. 

 

Ing. Poštová: Já si myslím, ţe je tady spousta spolků, organizací atd., které také potřebují. 

 

Pan Macháč: On se mě ptal. 

 

Ing. Poštová: Jde o to, kdo koho upozornil, ţe jsou tady peníze. 

 

Pan Macháč: Já jsem byl tím iniciátorem. 

 

Ing. Poštová: Tak neříkejte, ţe vás někdo oslovil. Tím chci říct, ţe ti co nemají tak blízko 

k zastupitelům, nemají takové kontakty a je jich tady spousta. 

 

Starostka: Nechme to na to letní zastupitelstvo.  

 

18:25 přestávka 

 

Starostka: Pan Macháč navrhl pozměňovací návrh, abychom z částky, která je na projekt 

sportovní zařízení vyňali 50 tis. Kč a dali rybářům. Dávám hlasovat. 

 
Hlasování o návrhu  

Pro: 3       Proti: 0   Zdržel se: 11   

Návrh usnesení nebyl schválen. 
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Starostka: Dávám hlasovat o původním návrhu rozpočtového opatření, jak byl předloţen 
 

Hlasování o návrhu  

Pro: 12       Proti: 0   Zdržel se: 2   

Návrh usnesení byl schválen. 
 

Různé: 

Starostka: Slíbila jsem, ţe vám přečtu činnost starostky. 

 

Ing. Dvorský: Tak nám to pošlete emailem. 

 

Starostka: Stačí vám to? 

 

Ing. Dvorský: Ano. 

 

Pan Macháč: Já bych měl dotaz na ředitele technického dvoru. Bude uţ v pořadu dne 

instalování GPS do aut a do strojů? Nebo jak pokračují s návrhem GPS do aut a strojů? 

 

Bc. Andrzejak: Srovnával jsem nějaké nabídky. Teď se mi ještě ozval nějaký pán. Těch 

nabídek mám více a snaţím se vybrat nejlepší řešení. 

 

Pan Macháč: Takţe to neusnulo. 

 

Bc. Andrzejak: Dělá se na tom. Není to někde u ledu.  

 

Pan Macháč: Nějaký termín na vyhodnocení? 

 

Bc. Anadrzejak: Dáme třeba měsíc. Můţeme se tak domluvit? 

 

Pan Macháč: Jo. Já vás neúkoluji, jen se ptám. 

 

Starostka: Takţe do konce června. 

 

Bc. Andrzejak: Do konce černa budu mít nějaký výstup porovnání nabídek. 

 

Ing. Dvorský: Jestli můţe pokračovat s dotazem na technický dvůr. Letěla kolem mě zpráva, 

ţe máte v zájmu kupovat nebo obec má v zájmu kupovat traktor na zimní údrţbu. Já to velmi 

vítám, tuto aktivitu. Je to velké plus, protoţe se nemusíme potom doprošovat nějakých 

dodavatelských firem. Bylo by to super, ale teď všechno kolem. Máme na to 9 měsíců, ať to 

stihneme dořešit.  

 

Bc. Andrzejak: Dořešit to na tuto zimu asi nestihneme. Jednak finance a další věci kolem 

toho. Například personální věci, kde tu techniku parkovat, není to ze dne na den. Mým cílem 

je, aby to tak bylo, ať nás nikdo netlačí do kouta. Máme svoji techniku svoje lidi a jsme sami 

na sobě závislí.  

 

Ing. Dvorský: S financemi na traktor přes magistrát jsme schopni pomoct. Chce to reagovat 

včas.  
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Bc. Andrzejak: Dobře. 

 

Starostka: To musí být komplexní řešení, tady nejde jenom o traktor. Kdyţ budou dva řidiči, 

dva onemocní, tak nebude mít kdo jezdit po Svinově. Co ten traktor bude dělat v létě? To je 

spousta věcí, které se musí vyjasnit. Koupíme traktor za 3 mil. Kč a co teď s ním? 

 

Ing. Dvorský: Jasně. 

 

Ing. Ozner: V prvé řadě bych chtěl poděkovat panu Muţíkovi, ţe mu podařilo odsunout firmu 

SWIETELSKY, ţe nastoupila firma Eurovia. Kdyţ jsem si to procházel z vlastního zájmu, tak 

opravdu je to firma na úrovni. Všechno je provedeno podle technologických norem a 

předpisů. Firma funguje, tak jak má, takţe vám děkuji. To je pozitivní od člověka, který 

všechno haní. 

 

Ing. Muţík: To není jenom moje zásluha. Mají za to zásluhu samozřejmě paní Soldánová, 

paní starostka, celá rada. 

 

Ing. Ozner: Jak jsme komunikovali vlastně spolu minule, tak vyvstalo, ţe ten rozpočet je 

napnutý, ţe se jedná s městem, ţe se prostě jedná o navýšení toho rozpočtu. Řada ulic je ještě 

rozkopaná. Ti občané skutečně čekají, kdy konečně se k nim v podstatě ty práce dostanou. 

Moje první otázka je. Bydlím na Kolofíkové, uţ nebudu se starat o ostatní, ale starám se o 

Kolofíkovou prostor před domem 670. Budou na to finance v tomto roce?  

 

Ing. Muţík: Teď tady byly odsouhlaseny 3 mil. Kč. 2 mil. Kč na cesty, další na chodníky. My 

jsme včera zveřejnili na profilu zadavatele výběrové řízení na dodavatele II. etapy těch 

komunikací. Myslím si, ţe z kraje června je termín na podání nabídek a po vyhodnocení těch 

nabídek, které pro nás dělá administrátor, budou mít ti uchazeči lhůtu 15 dnů na odvolání a po 

té můţeme podepsat smlouvu. 

 

Ing. Ozner: Takţe jste mi potvrdil, ţe peníze na to jsou. 

 

Ing. Muţík: Zatím nejsou na celou stavbu. Co je rozjednané na magistrátu vám zodpoví pan 

místostarosta s paní starostkou.  

 

Ing. Ţitník: Já jsem měl dneska jednání s finanční náměstkyní Vozňákovou. 

 

Ing. Ozner: S Ivetou Vozňákovou? To je moje kamarádka. 

 

Ing. Ţitník: Vidíte, tak se ji můţete přeptat. Ta potvrdila, ţe o té částce vědí a ţe se budou 

snaţit to dostat do rozdělování přebytku loňského roku. 

 

Ing. Ozner: Dobře, tak kdy počítáme ten termín dalších rozbitých ulic? Odhad. 

 

Ing. Muţík: Já bych tady nerad někomu sliboval nějaký termín, protoţe se mi to uţ vícekrát 

vymstilo, ale předpokládám, kdyţ pokud půjde dobře, tak nějaké přípravné práce by mohly 

být zahájeny v druhé polovině června. Pokud se nikdo neodvolá, nebo v první polovině 

července. 

 

Ing. Ozner: Takţe to ještě letos bude? Výborně. 
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Ing. Muţík: Děláme všechno pro to, aby to bylo ještě letos. Je tam ještě jedna brzda, protoţe 

firma Eurovia, která dělá veřejnou zakázku na opravy kanalizací a vodovodů, nemá ještě 

dokončeny všechny práce. Na Kolofíkové ulici by mělo být hotovo uţ vše. Takţe by to mohla 

být jedna z ulic, kde by se uţ mohlo o těch prázdninách dělat. 

 

Starostka: Po ročním jednání s magistrátem se nám konečně povedlo domluvit logický postup 

prací, ţe to opravdu bude o těch etapách, nebude to tak, ţe si kaţdý zadělá tu svoji díru, 

kterou si vykopal, a museli jsme právě z titulu projektu, který byl diametrálně odlišný proti 

tomu, co nám dali jako první kolo, proto se dělá nové výběrové řízení, aby to sedlo a neměli 

bychom zase vícepráce za strašné milióny, abychom mohli pokračovat v pracích, tak jak je to 

potřeba. 

 

Ing. Ozner: Samozřejmě my jsme se sešli s panem Muţíkem. Musíme konstatovat, ţe to co,  

provedla firma SWIETELSKY, to uţ jsou v podstatě neodstranitelné vady. Chodník dneska 

vidíte, jak vypadá, uţ nám prorůstá trávou, takţe jsme měli, v podstatě občané pravdu, ţe je 

tam hlína. Bohuţel ty podklady jsou uţ udělané špatně. Vidíte, ţe tam dochází k určitým 

propadům, o kterých tady mluvil pan kolega Macháč. Já vás chci upozornit, ještě na jednu 

věc, teďka se Svinovem prohnala nějaká taková větší voda. Na té Kolofíkově ulici, i kdyţ 

jsem si udělal v podstatě odvodnění, tak můj dům byl zatopen od paní Ilonky dům zatopen, 

vedle od sousedů zatopen. Jsem asi přesvědčen o tom, ţe firma, která to dělala, tu původní 

kanalizaci, která byla v zemi bohuţel nezapopílkovala, ale o tom uţ jsme se bavili. Došlo tam 

k narušení těch hydrogeologických poměrů, tzn. oni nám tam v podstatě tím, ţe tam navezli tu 

masu něčeho zase, tak nám tam vytvořili cestičky k těm domům. Budou tam problémy a 

budou stíţnosti od občanů. Třeba by bylo dobré na té Kolofíkově ulici zřídit kanalizační 

vpusti.  

 

Ing. Muţík: Dobře. Podíváme se na místo. Mohl byste mi ty závady poslat emailem? 

 

Ing. Oner: Určitě. 

 

Ing. Muţík: Zpracujeme z toho nějaký dopis a pošleme investorovi.  

 

Ing. Ozner: Další věc, které jsme si všimli na Kuršově ulici. Tím, ţe jste se rozhodli zřídit 

částečné stání pro motorová vozidla do 3,5t a tím, ţe občané a lidé, kteří chodí na nádraţí, tam 

parkují, tak tam není vymezený prostor, někdo stojí s tím vozidlem v tři čtvrtině chodníku 

někdo ve čtvrtině chodníku, takţe chodník v podstatě neplní svou funkci. Asi víte, o čem 

mluvím, prošli jste si to tam. Tím, ţe jste umoţnili stání těm vozidlům částečné, tak uţ tam 

máte….. věta nedokončena 

 

Ing. Muţík: My jsme to ještě neumoţnili. Uţ se tam parkuje, ale není to s naším souhlasem.  

 

Ing. Ozner: Měli byste tam udělat nějaké opatření. 

 

Ing. Muţík: Je to tam udělané tak, aby se to částečné parkování na chodníku mohlo tam 

vyznačit, ale zatím tam ţádná parkovací místa vyznačena nejsou. 

 

Ing. Ozner: Tam do budoucna skutečně dojde k problémům. To je teď na vás a na vaší 

komunikaci a reklamacích s firmou SWIETELSKY. 
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Ing. Muţík: Paní Soldánová uţ nyní nějaké vady na té stavbě reklamuje a je v kontaktu 

s firmou SWIETELSKY. 

 

Ing. Ozner: Ještě jednou vám chci poděkovat, ţe se vám podařila změnit dodavatelská firma. 

 

Ing. Muţík: Není zač. 

 

Ing. Ozner: Děkuji vám, ţe snad do konce roku spravíte Kolofíkovu ulici a ţe se všechno 

podaří. 

 

Ing. Muţík: Uděláme pro to maximum. 

 

Ing. Ozner: To, co tady bylo před chvilkou řečeno, je třeba se podívat do zrcadla, jak se říká, 

kaţdý se učíme, je třeba být na ty firmy asi trochu tvrdší. 

 

Ing. Muţík: Chtěl bych jenom doplnit, ţe firma SWIETELSKY pro nás dělala první akci, 

ještě nikdy předtím tady stavbu nerealizovala. Stejně jsem tak poprvé spolupracoval s paní 

Procházkovou. Já nemůţu dopředu vědět, ţe ona je špatný stavební dozor. Tak se chovat 

nemůţeme a říct ji „vy jste špatná, vás nebereme“.  

 

Ing. Ozner: Správně to řekl pan Dvorský, my vůbec nechceme, abyste měli černého Petra 

v ruce. Já jsem to říkal i vám paní starostko, ţe občané vám vyjdou vstříc, pokud budou prostě 

vnímat a vidět, ţe se to vyvíjí nějakým způsobem kupředu. Dnes to ti občané vnímají jinak, 

bohuţel. 

 

Starostka: Byla za mnou jedna paní a stěţovala si, ţe má špatné ţivotní prostředí díky tomu, 

ţe má rozkopanou cestu, ale můţu vám říct, ţe proběhlo několik jednání se všemi firmami, 

aby si po sobě nasměrovali práce a šla jedna po druhé. Kdybychom to neudělali, tak je tam 

absolutní zmatek. Kaţdá má nějakou smlouvu a šla by si podle svého. To si myslím, ţe 

můţeme povaţovat za úspěch, ţe se nám to povedlo. Oni mají termín ukončení do 7. měsíce 

2017. My uţ jsem je tlačili v zimě, my uţ jsme je tlačili teď, aby uţ začali. Oni opravdu mohli 

skončit jednu etapu a začít druhou. I kdyţ to zatím není vidět, tak my se neustále snaţíme 

vyjednávat a řešit to, aby se to uspíšilo, abychom to tento rok všechno dokončili. 

 

Ing. Ozner: Pokud máte problém s reklamacemi, mám kontakty na architekta tady na městě. 

Můţeme tady poslat tzv. stavební policii. 

 

Ing. Muţík: Ta je zrušená. 

 

Ing. Ozner: Já vím, ţe je zrušená, ale jsou tam ti lidé, nemyslete si. Oni nám řeknou, zdali by 

tady to bylo realizováno správně či ne. 

 

Ing. Muţík: Já bych ještě rád řekl panu Macháčovi, jak tady tvrdil, ţe doklady nebo 

dokumentace veřejné zakázky na přednádraţní prostor II. etapou nebyla zveřejněna na webu, 

tak jak paní Soldánová mi potvrdila a díval jsem se na internetové stránky, celá dokumentace, 

která se podle směrnice zveřejňuje, je tam zveřejněna.  
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Pan Macháč: Ale nejsou tam, ţe byly osloveny ty firmy, ale vybrané firmy.  

 

Ing. Muţík: Je to přílohou materiálu. 

 

Pan Macháč: Není to tam, já jsem si to vytiskl. 

 

Konec 18:40 

 

Zapsala Lucie Fucimanová 
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