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Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov, konaného dne 27.7.2017 
 

- zahájení – Ing. Helena Wieluchová – starostka 

- schválení programu zasedání s úpravou 

- určení ověřovatelů zápisu 23. zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

 

ZMOb/0080/17    Schválení programu s úpravou 

ZMOb/0081/17    Poskytování příspěvku na stravování, dodatek č. 2 statutu sociálního 

fondu 

ZMOb/0082/17    Rozpočtové opatření – ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o. 

ZMOb/0083/17    Rozpočtová opatření MOb svinov 

ZMOb/0084/17    Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje částí pozemků parc. č. 

2742/1, parc. č. 2743/1 a parc. č. 2746 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0085/17    Návrh na vydání stanova k záměru prodeje či směny částí pozemků parc. 

č. 802/383 a parc. č. 802/335 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0086/17    Návrh na vydán í stanoviska k záměru prodeje pozemků parc. č. 989/1 a 

parc. č. 989/4 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0087/17    Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemků parc. č. 3755/2, 

parc. č. 3755/3, parc. č. 3755/4 a části pozemku parc. č. 3755/1 vše v k. 

ú. Svinov, Ostrava 

ZMOb/0088/17    Návrh na vydání stanoviska k uzavření smlouvy o zřízení práva stavby 

k částem pozemků parc. č. 3162/1, parc. č. 3162/4, parc. č. 3475/1 a parc. 

č. 3475/15 vše v k. ú. Svinov, obec Svinov 

ZMOb/0089/17    Rozpočtová opatření – rozdělení neúčelové dotace 

ZMOb/0092/17    Uzavření smlouvy na demolici a odstranění sociálního zařízení 

ZMOb/0090/17    Různé 

 

Začátek jednání zastupitelstva v 16:00 hodin 

 

Zápis z dnešního zasedání ZMOb Svinov provede paní Lucie Fucimanová. 

 

Celkem přítomno členů: 17 zvolených zastupitelů  

Omluveni: Martin Macháč, Lumír Pščolka 

 

Starostka: Dostali jste program. Na stůl jsme si dovolili položit ještě jeden bod programu 

uzavření „Smlouvy na demolici a odstranění sociálního zařízení“. Navrhuji, aby materiál, 

který je na stole č. 92/17 (Uzavření smlouvy na demolici a odstranění sociálního zařízení) byl 

předřazen bodu Různé. Máte někdo nějaké připomínky k programu? 

 

Starostka: Dávám hlasovat o upraveném programu  

Hlasování o návrhu 

Pro:  16                                             Proti:  0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

Ing. Smetana: Nebyl schválen celý program, ale jenom jeden bod. Já navrhuji přidat další bod 

programu „Odvolání starostky pro neschopnost“. 
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Starostka: My jsme schválili program. 

 

Ing. Smetana: Ne, vy jste navrhovala další bod navíc. Ten jsme schválili. Já navrhuji nový 

bod „Odvolání starostky pro neschopnost“. 

 

Starostka: Kdo je pro, abychom tento bod jednání zařadili do programu? 

Hlasování o návrhu 

Pro:  6                                             Proti:  9    Zdržel se: 2 

Návrh nebyl schválen 

 

Starostka: Takže budeme pokračovat v navrženém programu. Navrhuji schválit program, tak 

jak jsem jej přednesla, tzn. s 12 body.  

Hlasování o návrhu 

Pro:  11                                            Proti:  0    Zdržel se: 6 

Návrh byl schválen 

 

Starostka: prosím ověřovatele z 21. Zasedání, aby podali zprávu o jeho ověření. Paní Poštová? 

 

Ing. Poštová: Bez připomínek 

 

Starostka: Ing. Smetana? 

 

Ing. Smetana: Souhlasím. 

 

Starostka: Dávám hlasovat o schválení zápisu ze zastupitelstva  ze dne 17.5.2017  

Hlasování o návrhu 

Pro:  17                                              Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Ing. Smetana: Můžu se na něco zeptat? Když vy jste hlasovali proti mému návrhu 9 hlasy, 

tzn., že byl bod schválen nebo neschválen? 

 

Starostka: Neschválen, neprošel. 

 

Ing. Poštová: Muselo by vás být 10. 

 

Ing. Smetana: Děkuji. 

 

Starostka: Prosím o návrhy na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání. Ing. Kojdecký. 

 

Ing. Dvorský: Ing. Smetana:  

 

Ověřovatelé zápisu z 23. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
Návrhy: Mgr. Viktor Kojdecký, Ing. Radim Smetana 

Hlasování o návrhu 

Pro:  16                                              Proti:  0     Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 
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Zpráva o činnosti starostky ÚMOb Svinov v období od 17.5.2017 - 26.7.2017 

 

 

24.05 - 02.06.2017 - audit MMO –Přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly 

 

22.05.2017 - jednáním věci výstavby dopravního hřiště  ve Svinově 

 

23.05.2017- jednání na MOb Poruba ve věci  výstavby  hrobů na hřbitově ve Svinově 

26.05. 2017 - jednání  ma MMO ve věci   regresní náhrady  

 

31.05.2017 - jednání na MMO ve věci prodeje pozemků společnosti KOMA  

                 - jednání ve věci výstavby dopravního hřiště ve Svinově 

01.06.2017 - jednání se zástupcem kontrolního výboru MMO ve věci eskalátorů na                     

Svinovských mostech  

02.06.2017 -Městská policie  ( pouť, hřiště Rošického) 

05.06.2017- jednání se zástupcem společnosti AUTOBOND  ve věci prodeje pozemků  

08.06.2017 - jednání se zástupci společnosti OVAK   

14.06.2017 - jednání ve věci umístění reklamních laviček 

19.06.2017 - Sbor starostů 

21.06.2017- Zastupitelstvo  města Ostravy 

22.06.2017 - jednání ve věci finačního daru od společnosti Lidl  

23.06.2017 - jednání ve věci výstavby Multifunkční hala ve Svinově – MMO 

27.06.2017-  jednání na MMO – Strategie  komunitně vedeného místního rozvoje  

28.06.2017 - Zastupitelstvo města Ostravy 

10.07.2017 - jednání na Magistrátu města Ostravy ve věci územní studie 

10.07.2017 - jednání ve věci dopravního hřiště ve Svinově 

11.07.2017 - jednání se zástupcem společnosti MORFO CARD ve věci odkupu pozemků 

17.07.2017 - jednání se zástupcem společnosti REFIL – ve věci dočasného  využívání  

dlouhodobě opuštěných nebo nevyužívaných prostor 

19.7.2017 - jednání  ve věci přístupové cesty k novostavbě domu Čtyřlístek lokalita Ostrava-

Svinov I 

26.07.2017 - jednání se zástupci společnosti Strabag ve věci zahájení prací na Opravách 

komunikací chodníků po rekonstrukci kanalizace, vody a plynu 

 

Ing. Bonková: Můžu informaci k těm vyloučeným lokalitám? Proč se o tom jedná, co by nám 

to přineslo? 

 

Starostka: Řeknu vám příklad. Dejme tomu, že Ostrava-Jih má problémy, tak určí, že tady ta 

ubytovna bude sociálně vyloučená lokalita. To znamená, kdo se tam přistěhuje, nedostane 

sociální dávky. Chtějí zabránit pohybu obyvatel v tom daném území. Ať je to dům, nebo 

ulice, nebo čtvrť. Je to problematické v tom, že tam musí, buď to dokázat, že tam je nevhodné 

prostředí pro děti a musí dát potvrzení lékař nebo je tam nevhodné prostředí, krade se tam, 

rozrůstá se kriminalita. Každý si nemůže jen tak něco určit, ale musí to být podložená 

záležitost. Toto jsou sociálně vyloučené lokality. Problém je taky v tom, že se tam třeba 

nastěhuje nějaký důchodce a on nedostane podporu na bydlení, protože je to určeno jako 

sociálně vyloučená lokalita. Musíte to zvážit, než určíte sociálně vyloučenou lokalitu.  
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Ing. Dvorský: Takže jestli jsem to pochopil, že ten kdo tam bydlí, tak dostane všechno, ale 

kdo přijde nový, tak nedostane nic? 

 

Ing. Poštová: Ale ten původní dostává i potom.  

 

Paní Popková: Já řeknu příklad. Já bydlím někde, tam ta lokalita bude a ke mně se přistěhuje 

třeba mamka, tak ten člověk už to nedostane? 

 

Starostka: Žádné sociální dávky nedostanou. To je právě ta ošemetná situace. 

 

Paní Popková: Do mého domu si nemůžu přistěhovat svoji matku, protože….. 

 

Paní Jančíková: Nedostaneš dávky, ale přistěhovat můžeš.  

 

Starostka: Ono právě není jednoduché to určit. Oni spíše půjdou do budov, tak že určí 

budovu, která bude vyloučenou lokalitou, např. ubytovna. Nemusí být celá čtvrť. 

 

Mgr. Hrušková: A naše ubytovna? 

 

Starostka: Tam nejsou žádné problémy.  

 

Ing. Dvorský: Když budou zlobit, tak můžeme je určit ne? 

 

Starostka: Můžeme. Potvrdí-li nám to policie a můžeme to vyhlásit. 

 

Ing. Dvorský: Možná bych informoval o tom majitele ubytovny. Možná o tom ví. 

 

Starostka: Oni to určitě ví. 

 

Paní Poková: Ještě jsem se chtěla na něco zeptat, ale nevím, jestli v různém nebo můžu teď? 

Jak jste mluvila o té školce, proč pronajmout starou školku, že by to bylo jen za energii. To by 

bylo přes nějakou firmu? 

 

Starostka: Na magistrátu vznikl odbor. 

 

Paní Popková: To bylo z magistrátu, já jsem myslela, že soukromě? 

 

Starostka: Ne, z magistrátu. Je to skupina lidí, kteří berou požadavky, těch, co chtějí dělat a 

teď si vymyslím….třeba svíčky, nemá kde, vyhodili ho z nějakého nájmu…. 

 

Paní Popková: No jestli by to nebylo vhodné napsat to, a pronajímat to my jako obec, třeba 

pro svinovské podnikatele, to nabídnout. 

 

Ing. Mužík: To nemusí být jenom pro podnikatele, ale třeba jako skladiště, nebo pro charitu. 

 

Paní Popková: Souhlasím, ale třeba by se na to dívali jinak. Já jsem opravdu myslela, že to je 

soukromá firma. 
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Starostka: Ne. Říkali, že mají spoustu požadavků, že už to využívá Moravská Ostrava, to je 

v centru a je škoda to nechat ladem, když to není pronajaté, tak aspoň krátkodobě, je tam 100 

Kč/m
2
/rok. Symbolický nájem, protože to nemůže být bez nájmu. Můžeme to dát do hlasatele, 

ať se někdo přihlásí. Není to dlouhodobý pronájem.  

 

Ing. Dvorský: Zmínila jste bioodpad, že se jedná o rozšíření časovém o 14 dní dříve a o 14 

dnů později. Já jsem osobně hovořit s paní Šebestovou, náměstkyní primátora za životní 

prostředí, která byla strůjcem této akce, už to bere v patrnosti před dvěma měsícem. 

 

Starostka: Tím, že by se zrušily zimní odvozy, které nemají smysl, leden, únor, březen a 

nahradilo se to tím. Je to samozřejmě otázka peněz. Už se to řeší i přes náš technický dvůr, že 

jsou kontejnery přistaveny dříve a odváženy později, protože to někdy podle počasí nejde. 

 

Ing. Dvorský: Zmínila jste Čtyřlístek, tak nám o tom něco povězte. 

 

Starostka: Čtyřlístek je akce magistrátu. Hledá prostory v jednotlivých obvodech, kde by 

postavil, takové rodinné dvojdomky až pro 12 lidí, kteří jsou handicepování víceméně tělesně. 

Je to bydlení, není to stacionář. Mělo by to být na ulici Stanislavského jeden a na ulici 

Rošického druhý.  

 

Ing. Dvorský: Kolik zaberou místa celkem? 

 

Starostka: Asi 2 500 m
2
.  

 

Ing. Dvorský: Kde na Rošického? 

 

Starostka: Letní, Chrpová.  

 

K bodu 2) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuse. 
Starostka: Dávám hlasovat o poskytování příspěvku na stravování 

Hlasování o návrhu  

Pro: 17      Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 3) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Ing. Dvorský: Co je přesně Masovka? To mele maso? 

 

Mgr. Ivančo: Ano, mele to maso. 

 
Starostka: Dávám hlasovat o rozpočtovém opatření ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o. 

Hlasování o návrhu  

Pro: 17      Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 4) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuse. 
Starostka: Dávám hlasovat o rozpočtovém opatření Mob Svinov 
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Hlasování o návrhu  

Pro: 17      Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 5) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuse. 
Starostka: Dávám hlasovat o souhlasném stanovisku k záměru prodeje části pozemků 2742/1, 

parc. č. 2743/1 a 2746 

Hlasování o návrhu  

Pro: 17      Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

Ing. Dvorský: Když už se bude komunikovat s orgány, které mají nějaké dočinění se 

stavebním řízením ohledně povolování staveb. Myslím si, že stále mnoho orgánů 

nezaregistrovalo, že je provedena regulace Porubky, že jsou staré podmínky pro výstavbu 

různé výšky základů a takové věci. Setkávám se s tím, že to někteří nevdědí, neakceptují. 

Bylo by dobré podat kompetentním lidem na vědomí, ať si toto vezmou v potaz.  

 

Ing. Smetana: To se dělá. 

 

Ing. Dvorský: To se dělá, ale setkal jsem se s tím. Třeba někdo řekl, že je to záplavové pásmo. 

U nás nahoře na Psohlavců, problém povodně. Tam v životě voda nebyla a je vedena 

regulace. Spousta lidí o té regulaci nevědí.  

 

Starostka: Tak mají přijít na úřad a zeptat se, co mají dělat. 

 

K bodu 6) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuse. 
Starostka: Dávám hlasovat o Variantě A  

Hlasování o návrhu  

Pro: 17      Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 7) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuse. 
Starostka: Dávám hlasovat o Variantě A 

Hlasování o návrhu  

Pro: 17      Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 8) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuse. 
Starostka: Dávám hlasovat o Variantě A 

Hlasování o návrhu  

Pro: 14      Proti: 0     Zdržel se: 3  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 9) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Ing. Mužík: Ve smlouvě, která přišla dnes opravená z majetkového odboru a doslovně tam 

stojí, že smluvní strany se dohodly, že stavebník bude jednotlivé splátky stavebního platu  
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hradit bezhotovostním převodem na bankovní účet městského obvodu Svinov, č. účtu a u 

které banky je to vedeno. Další věc, která se v této smlouvě upravovala, je, že u většiny 

nájemních smluv máme uvedený článek o navyšování nájemného o inflaci, což prvně v této 

smlouvě o zřízení práva stavby nebylo, takže už to tam je doplněno. Nebude se ten koeficient 

uplatňovat do roku 2019, ale od roku 2019 zpětně se to napočítá za všechny předchozí roky 

od doby uzavření smlouvy.  

 

Ing. Žitník: Proto to není v tom materiálu, že to bude příjmem rozpočtu městského obvodu 

Svinov, aby se to narovnávalo na tu smlouvu? 

 

Ing. Poštová: Tam to je. 

 

Ing. Žitník:  Tam je psáno, že to půjde na účet, ale nikde, že to bude příjmem rozpočtu městského 

obvodu Svinov. Proto to není v tom usnesení zastupitelstva města.  

 

Ing. Mužík: Proto to není v tom, protože už to je v té smlouvě, která přišla. 

 

Ing. Žitník: Proto říkám, abyste se neodvolávali na tu smlouvu, a z toho pohledu je to bezpečné? 

 

Ing. Mužík: Myslím, že ano. 

 

Starostka: Dávám hlasovat o Variantě A 

Hlasování o návrhu  

Pro: 17      Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 10) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Ing. Hauptová: Já bych to chtěla trochu specifikovat tu opravu zábradlí, co se pod tím myslí. 

 
Starostka: Vybourání zábradlí a nahrazeno novým. 

 

Ing. Mužík: Je to ocelové zábradlí svařované, mělo by být udělané z jednotlivých segmentů. Bude 

to od zatáčky tady u ZŠ Bílovecká 1, jak tam stojí ten provizorní semafor až po autobusovou 

zastávku, kterou budeme zřizovat pro autobus základní školy, pro zastavování autobusu na 

aktivity školy. Pak bude jeden krátký segment před vstupem do šaten, jak je tam ta branka. Další 

úsek je od zastávky směrem k úřadu, je naproti toho rodinného domku, myslím, že č. p. 2 až 

k přechodu pro chodce, jak je tam to osvětlení a další úsek je před ZŠ Bílovecká 10, před jídelnou 

to stávající zábradlí a před vchodem, tam to bude asi o 3 m zkrácené, protože i tam bude zastávka 

pro autobus, který nabírá děti na školní aktivity. Zábradlí bude z trubky 80 mm x 3 mm síly stěny, 

bude opatřeno červenobílým nátěrem. 

 

Ing. Hauptová: Děkuji. 

 

Ing. Dvorský: Jen dvě věci. V materiálu máte chybu, tam je jen ZUŠ Bílovecká 1, nemáte tam 

popsaný celý průběh toho zábradlí. Zásadně nesouhlasím s kalkulací, která je dodána na městský 

obvod Svinov. Já jsem tu kalkulaci provedl, jelikož se tímto zabývám. Bohužel jsem se nezajímal 

dříve o tuto zakázku, propásl jsem možnost účastnit se soutěže. Nic méně předložil jsem vám to 

(poslal jsem to emailem), kalkulaci, která by bylo vhodná aspoň za úvahu a potom to začít dělat 

nějak jinak, ušetřit na tom 130 až 150 tis. Kč. 
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Starostka: Kalkulaci jsme samozřejmě obdrželi. Nepřipadá mi to vhodné a myslím si, že bychom 

to nezvládli, aby tuto stavbu dělal technický dvůr. Nemají na to vybavení, jak strojové, tak nejsou 

na to prostě lidi. Takže si myslím, že to není zrovna nejšťastnější, řešit technickým dvorem.  

 

Ing. Dvorský: Já jsem tam psal, že by se to neřešilo technickým dvorem, že to měli vyrábět. 

 

Starostka: Montovat, já vám rozumím.  

 

Ing. Dvorský: Montovat znamená, vykopat díru, usadit to do váhy a zabetonovat. Toto by snad ti 

chlapi zvládli. Je to na vašem uvážení. Myslím si, že je to plýtvání našimi prostředky.  

 

Ing. Poštová: Já bych k tomu chtěla říct, že nikdo z nás tady není konstruktér. Bylo vypsáno 

regulérní výběrové řízení, na tu výzvu se přihlásili firmy, které mají odbornou způsobilost, mají 

praxi, mají zkušenosti a de facto v požadované kvalitě podali konkurenceschopnou nabídku. Ta 

soutěž nám de facto objektivizuje cenu. My nemůžeme přeci na zastupitelstvu nebo v radě 

diskutovat o tom jestli je to málo nebo moc. Byla soutěž, přihlásily se 3 firmy, vybrali jsme tu 

levnější a nevidím žádnou jinou šanci, jak objektivizovat ten výběr. Ty tvrdíš, že je to 130 tis. Kč, 

tak je třeba se přihlásit a převzít tu odpovědnost za kvalitu a záruku. Jinak to nejde. Tady říkat, že 

je to málo nebo moc, to si tady můžeme mlátit prázdnou slámu. 

 

Ing. Dvorský: To není mlácení prázdné slámy. To je diskutování. 

 

Ing. Poštová: Je. To jsou argumenty, které jsou zcela neobjektivní.  

 

Ing. Žitník: Bohužel vy jste poslal kalkulaci, ale nebyl tam žádný náčrt. To co jste říkal, by vyšlo 

pravděpodobně systémově o jiné řešení. Nebyl by to svařenec, ale segmenty, které by se skládali  

 

na místě. V podstatě, kdybyste se zapojil do té soutěže, která byla vypsána, že to byly svařence, 

tak si myslím, že jste na podobné ceně. Tady je otázka toho, jestli můžeme nebo chceme, 

abychom měli u cesty zábradlí z nějakých svařovaných segmentů nebo smontované. Na základě 

zkušeností úřad navrhl ty svařence. Tam není o čem diskutovat. 

 

Paní Popková: Mě mrzí jen jedna věc, protože já nevím, jestli můžu o tomto bodu hlasovat, když 

nemám ten materiál. Já jsem si ho nemohla prostudovat. Ani jsem nevěděla z tohoto programu, že 

je materiál Rozpočtové opatření – rozdělení neúčelové dotace. Jak mám vědět, o čem se tady bude 

hovořit? Mrzí mě, že jste dneska poslali materiál emailem….. 

 

Starostka: A tam to nebylo? 

 

Paní Popková: Ne, tam bylo jen o sokolovně. Takže tu sokolovnu jsem si přečetla, nemám proti 

tomu nic. Volala jsem panu Žitníkovi, ptala jsem se ho, ale myslím si, že to není vůči…. Nevím, 

komu to ještě chybí. 

 

Starostka: Ten materiál jste dostali na minulém zastupitelstvu na stůl. 

 

Mgr. Hrušková: Jenže já jsem tady nebyla. 

 

Paní Popková: My jsme tady nebyli, tak jsme to mohli dostat teď. Nic jiného.  

 

Mgr. Hrušková: Je to pravda paní Popková, já ho taky nemám ani Simona ho nemá.  
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Paní Popková: Já jsem vůbec tento bod nevěděla, o čem se budeme bavit. 

 

Starostka: Já to zkusím vysvětlit ještě jednou a záleží, jak se k tomu postavíte. My jsme dostali 

účelovou dotaci 1 319 tis. Kč. 

 

Paní Poková: Počkejte. Já se zeptám. Vy jste říkala…. 

 

Starostka: 1 319 tis. Kč z města. 

 

Paní Popková: A že to je rozdělené na dvě části. 

  

Starostka: 97 tis. Kč na chodník, 350 tis. Kč dáváme na opravu zábradlí a 872 tis. Kč je jako 

nespecifikovaná rezerva. 

 

Paní Popková: protože jsem nevěděla, o čem to bude, tak jsem se nemohla podívat ani na firmy, 

které tam byly přihlášené. V usnesení rady je pouze 355 tis. Kč. Tam nejsou ani metry, není tam 

nic.  

 

Starostka: V usnesení to nebývá, pouze v materiálech.  

 

Paní Popková: A tím pádem jsem nevěděla, z čeho mám vycházet. 

 

Ing. Žitník: Já jen, abych ten úřad trochu chránil. Emailem šlo, ne všem zastupitelům, ale 

vybraným šel ten materiál na stůl. Ti co se nahlásil mít materiály digitálně, tak jim šel 19.7.2017.  

 

Starostka: Kdo má digitální?  

 

Paní Popková: Já nemám.  

 

Starostka: A kdo má teda digitální? 

 

Ing. Žitník: Je to v tom adresáři vidět. 

 

 

Mgr. Hrušková: Materiály digitálně do zastupitelstva mám. Ale to co bylo na stole, tam nemám. 

 

Ing. Poštová: Ten tam je v  23. zasedání.  

 

Starostka: Jinak se omlouváme. 

 

Paní Popková: Dneska jsem to přijala jako že úplně dobře, že přišla z té sokolovny, tak jsem si to 

přečetla. Ale tento materiál mohl mejlem přijít taky a byla bych schopná si to přečíst. 

 

Starostka: jde o tom, že ta dotace je rozdělena na chodník, zábradlí a zbytek je v rezervě. O té se 

rozhodne někdy, až bude potřeba, kam to dáme. Soutěž je vypsaná, soutěž je vyhodnocená, a 

pokud by to zábradlí stihli udělat ještě tento rok, tak by se to mělo nějakým způsobem spustit. 

 

Ing. Hauptová: Já bych se chtěla zeptat na sportovní realizace zpevněných ploch u víceúčelového 

hřiště. Čehos e to týká? 

 

Starostka: To je chodník podél toho sportovního hřiště. 
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Ing. Dvorský: Chci se zeptat jen systémově. Máme možnost, tak jak dělají výběrové řízení firmy, 

udělat tzv. last call, že oslovíme vybrané firmy, které vlastně vyhrály danou soutěž, aby ještě 

aktualizovaly svou nabídku, eventuelně snížili cenu? 

 

Starostka: To nejde. To nejsou stabilní dodavatelé. To byla oficiálně soutěž a my budeme 

respektovat její podmínky, které jsme sami vyhlásili.  

 

Ing. Žitník: To záleží na tom, jakým režimem se ta zakázka řídí. Pokud podléhá zákonu o 

zadávání veřejných zakázek, tam jsou ty podmínky dané. Pokud je zakázka malého rozsahu tam si 

to určuje úřad, ale i u toho zákona dbá na to, aby ta pravidla byla pro všechny stejná.  Buď si bude 

chtít úřad osvojit takovou nějakou praxi, tak to bude stejné pro všechny uchazeče, tak asi není 

důvod být proti, ale …….je tam ta hlavní podmínka….. 

 

Ing. Dvorský: Já zkusím nastudovat ty podmínky a rozporovat a poslat vám je, jestli se to dá 

aplikovat. Zkuste to zvážit. 

 

Ing. Žitník: Já mám obavu z toho, že se dostaneme zase pod tlak, pokud to bude v podstatě nějaké 

oslovování pro nějakou specifickou zakázku, tak se můžeme dostat pod tlak od opozice, která 

bude tvrdit, že tu zakázku nějakým způsobem manipulujeme. Tak to je podle mě neprůzračnější. 

 

Starostka: To nedovoluje zákon o veřejných zakázkách. My ty podmínky musíme dát jasné a 

všem stejné.  

 

Mgr. Hrušková: 350 tis. Kč je dost dobrý důvod. 

 

Ing. Broulíková: Když to postaví technický dvůr, tak tam nebude asi záruka. 

 

Mgr. Hrušková: A na demoliční práce třeba? 

 

Ing. Broulíková: Pan Dvorský mluvil o tom, že to budou taky usazovat. 

 

Paní Mužíková: Něco se s tím stane a kdo bude mít zodpovědnost?  

 

Ing. Dvorský: Ředitel technického dvora. 

 

Paní Mužíková: Aha a jsme u toho, takže raději výběrové řízení. 

 

Starostka: S tím ansáblem, co tam má?  

 

Starostka: Dávám hlasovat o Rozpočtovém opatření – rozdělení neúčelové dotace 

Hlasování o návrhu   

Pro: 11      Proti: 2     Zdržel se: 4  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 11) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Starostka: Zkusím v krátkosti tu smlouvu projít, abych vás upozornila na základní věci, které 

jsme se tam snažili nějakým způsobem ošetřit, aby to mělo hlavu a patu. Předmět smlouvy 

bodu č. II: Předmětem smlouvy je poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu 

poskytovatele příjemci Tělocvičné jednotě Sokol Svinov, ve výši 185 050 Kč včetně DPH. 

Oni předložili rozpočet prací na demolici sociálního zařízení na 185 050 Kč včetně DPH. 

Bod č. III: Řeší za jakých podmínek je ta dotace poskytnuta. Dotace je příjemci poskytnuta  
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pouze za účelem demolice a odstranění sociálního zařízení, jehož vlastníkem je příjemce, a 

které je umístěno na části pozemku parc. č. 47 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, jehož vlastníkem 

je poskytovatel. Demolicí a odstraněním se rozumí kompletní rozebrání objektu, jeho odvoz a 

ekologická likvidace, včetně podkladových panelů, odpojení od přípojek inženýrských sítí a 

provedení hrubých terénních úprav. Takže to je specifikované na konkrétní práci. Výše dotace 

je 185 050  Kč, je to částka, kterou předložili v kalkulaci. Bod č. V: Podmínky užití dotace. 

Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci v souladu s touto smlouvou pouze na 

realizaci účelu, pro který byla dotace poskytnuta. Nemůže to použít na nic jiného. V případě, 

že finanční prostředky budou použity na jiný účel, musí příjemce poskytnutou dotaci v plné 

výši vrátit zpět na účet poskytovatele, a to nejpozději do 30 dnů. Smlouva se tím ruší. Bod č. 

VI: Další povinnosti příjemce: Příjemce se zavazuje před podpisem této smlouvy předložit 

poskytovateli dotace podklady výběrového řízení, z důvodu posouzení, zda s finančními 

prostředky bude naloženo hospodárně. Zavazuje se, že nepřevede svá práva a povinnosti 

z této smlouvy na jinou fyzickou nebo právnickou osobu. Příjemce je povinen předložit 

poskytovateli nejpozději v termínu do 31. 08. 2017 závěrečné 

vyúčtování dotace. Příjemce doloží, čitelnými kopiemi účetních dokladů, objednávek, výpisy 

z účtu, pokladními doklady a jinými doklady, které se vztahují k čerpání dotace. Nejpozději 

ke dni předložení vyúčtování je příjemce dotace rovněž povinen vrátit převodem na účet 

poskytovatele případnou nevyčerpanou část finančních prostředků z dotace. Já si myslím, že 

jms etam ošetřili všechno, co se dalo. Je to opravdu jenom na tu demolici. Mají tam daný 

termín, takže si myslím, že to oboustranně by mělo být v pořádku. To jsou základní věci z té 

smlouvy. Máte k tomu nějaký dotaz? 

 
Starostka: Dávám hlasovat o uzavření smlouvy na demolici a odstranění sociálního zařízení z TJ 

Sokol Svinov 

Hlasování o návrhu  

Pro: 17      Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

Různé: 

 

Ing. Smetana: Mám dvě věci. Bylo by dobré udělat oživení těch mlátových chodníků, začínají 

prorůstat travou. 

 

Starostka: Kde? 

 

Ing. Smetana: Za farou. Druhá věc. Vy jste se tady bavili o využití školky. Na grantové a 

investiční komisi, to bylo zmíněno dvakrát, pokaždé to skončilo asi zřejmě někde jinde, než to 

mělo skončit. Hlasovalo se to, že se zapojí všichni občané do řešení, jakým způsobem se dá 

využít tento objekt. Pan Babiš první předseda, tak ten řekl, že to dá do oběžníku, případně na 

webové stránky. Následující předseda taky slíbil, neudělal. Dneska máme na stole materiál, 

kdy využití magistrát města Ostravy se do toho zapojuje. Neměli bychom z toho ty občany 

vystříhávat. Je to historický objekt, kterým si většina občanů prošla nebo jejich rodinní 

příslušníci. 

 

Mgr. Hrušková: já bych se chtěla zeptat, proč byl odvolán ředitel technického dvora a kdy 

bude vyhlášeno výběrové řízení na nového ředitele?  
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Starostka: Pan ředitel technického dvora byl odvolán z důvodu, že jsme nebyli spokojeni 

s jeho prací a nejdříve bude výběrové řízení na podzim. 

 

Mgr. Hrušková: Kdo ho zastupuje v současné době, kde si mají občané stěžovat?  

 

Starostka: Panu Dudík. 

 

Mgr. Hrušková: V době dovolené pana Dudíka kdo? 

 

Starostka: Pan Mužík. Pan Dudík má samozřejmě zástupce pana Franka, ale většina lidí se 

stejně obrací na úřad.  

 

Mgr. Hrušková: V souvislosti s tím, že nám nebylo v zákonné lhůtě odpovězeno na dotaz, 

ohledně mateřské školky Stanislavského, paní Wieluchová se pokusila sama o nějakou 

odpověď, to považujeme za nedostatečnou. Poprosila bych pana ředitele Ivanča, aby nás 

informoval, v jaké stavu jsou dokončovací práce mateřské školy Stanislavského. 

 

Starostka: Pan Ivančo není investor. Myslím si, že to není na něm, aby odpověděl, co se tam 

děje. Já jsem vám odpověděla, a chci říct, že veškeré informace, které jste dostali, nebyli 

pouze ode mě, je to se souhlasem rady. Informace obsahují všechno, co vy se znovu na to 

ptáte. Městský úřad nemá více údajů, než jsem vám zaslala. Všechno tam je zodpovězeno. 

 

Mgr. Hrušková: Takže znovu se ptám. Kdy proběhlo výběrové řízení na stavební dozor? 

 

Starostka: Já považuji, ten váš dopis za uzavřenou záležitost, protože jsme vám na všechno 

odpověděli. 

 

Mgr. Hrušková: Teď se vás ptám na to, na co jste nám neodpověděla.  

 

Starostka: My tady nejsme ve škole, abychom odpovídali 3x, 4x na stejnou věc. Minule jsme 

vám odpověděli na to, na co jste se ptala. Chtěla bych jenom upozornit na jednu věc, když se 

dělala školka Polanecká zahrada za 1,8 mil. Kč, byla vybrána společnost INOVA bez 

výběrového řízení a té se zaplatilo 200 tis. Kč. 

 

Mgr. Hrušková: Bez výběrového řízení? 

 

Starostka: Ano. A kdo to podepsal tu smlouvu, paní Hrušková? 

 

Mgr. Hrušková: Já jsem položila otázku jako první a žádám o odpověď. 

 

Starostka: Smlouvu o …… 

 

Mgr. Hrušková: Ne smlouvu. Výběrové řízení na stavební dozor mateřské školy 

Stanislavského.  

 

Ing. Dvorský: Já se zeptám, proběhlo toto výběrové řízení? 

 

Starostka: Proběhlo.  
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Ing. Dvorský: Proběhlo, takže o tom musí být nějaký zápis, kde je datum. Je to takový 

problém, ten papír najít? Naskenovat ho a poslat nám ho? 

 

Starostka: Má někdo ještě nějaké dotazy? 

 

Ing. Smetana: Jakým způsobem byl vybraný stavební dozor na výstavbu komunikací? 

 

Starostka: Ten ještě není vybrán. 

 

Ing. Smetana: Momentálně to dozoruje paní ing. Procházková. 

 

Starostka: Ta to nedozoruje.  

 

Paní Popková: Já jsem se chtěla zeptat, protože peníze se tehdy odsouhlasily. Když jsem tu 

ruku zvedala a úplně těžce, ale zvedla jsem ji. Od té doby tam byli v té školce za celou dobu 

3x nějací dělníci a od té doby tam není nikdo. Říkalo se, že se přes prázdniny bude dělat 

zeleň. Tam vlastně nikdo není. Polovička prázdnin je pryč a tam se nic nedělá.  

 

Starostka: Školka byla předána společnosti PRINEX GROUP, a měla nastoupit firma, která 

měla dodělat 2 pískoviště a ještě broukoviště. Firma nám dala 3, 4 termíny, ani jeden 

nedodržela. Vybrali jsme nejlevnější firmu podle pravidel, které jsme měli. V pondělí 

nejpozději nastoupí zahradníci, během tří dnů bude kompletně připravená zahrada a až potom 

se položí pískoviště. Bohužel to jiným způsobem nejde. 

 

Paní Popková: Ta školka vypadá hrozně.  

 

Starostka: Během srpna bude všechno upraveno. 

 

 

Paní Popková: Budou nějaké sankce?  

 

Starostka: Teď to řešíme.   

 

Ing. Mužík: Poslali jsme paní doktorce Sayehové požadavek, aby nám vypracovala dopis, ve 

kterém uplatníme proti firmě sankce. Oni nám napsali, že některé práce neprovedou vůbec.  

 

Starostka: Takže to opravdu řešíme.  

 

Ing. Dvorský: Firma PRINEX předala školku, takže po stavební stránce je všechno 

v naprostém pořádku. Všechny problémy, které byly vy specifikovány, jsou odstraněny. 

 

Starostka: Reklamovali jsme 3 věci. Zvlněnou podlahovou krytinu na dvou místech s tím, že 

jsme se domluvili, že to odstraníme až po topné sezóně. Budou opravovat ještě zastíňovací 

fólii na jednom okně a taky jsme reklamovali poškozené bílé vnitřní dveře, které byly v  

domku na nářadí na zahradě. Tyto 3 věci jsou v zápise, je to reklamace, kterou musí oni 

odstranit. Domluvili jsme se, že tu podlahu uděláme po topné sezóně.  

 

Ing. Dvorský: To má logiku. 
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Starostka: To má logiku. 

 

Ing. Dvorský: Ta fasáda byla opravená? 

 

Starostka: Ano byla opravená. 

 

Ing. Dvorský: A ten rošt pod venkovní podlahu, tym byly ty řezy neošetřené protiplísňovým 

nátěrem.  

 

Starostka: Ten je ošetřen. Je zelený i bílý nátěr. 

 

Ing. Dvorský: Viděl to někdo? 

 

Ing. Smetana: Ty skla jsou taky vyměněná? 

 

Starostka: Ano, budou se dávat bezpečnostní fólie. Ale až tam bude čistěji. Když se dělá 

zahrada, tak se práší a on není schopen tu fólii nalepit. Až tam bude ta tráva, tak nebude 

prašnost a udělá se to. 

 

Ing. Smetana: Tam nemá být bezpečnostní fólie, ale bezpečnostní sklo dle projektové 

dokumentace. 

 

Starostka: Nevím, kdo tu informaci pustil, ale v té projektové dokumentaci to musí být. 

 

Ing. Smetana: Projektant. 

 

Starostka: Já si to hned tady najdu a přečtu vám, co tam stojí. Okno dřevěné s izolačním 

trojsklem včetně bezpečnostní fólie. Všechna ta velká okna jsou včetně bezpečnostní fólie. 

Pokud je tam fólie, tak je to bezpečnostní sklo. 

 

Ing. Smetana: já to mám ze zadávacích podmínek úřadu. 

 

Starostka: To já mám taky. 

 

Ing. Smetana: Je tam bezpečnostní sklo.  

 

Starostka: Když se ta fólie dá na sklo, tak se jedná o bezpečnostní sklo. 

 

Ing. Smetana: Tak mi chcete říct, že za 5 let ty fólie budeme přelepovat znovu? 

 

Starostka: Já mám fólie 12 let a nic jsem s tím nedělala. 

 

Ing. Smetana: My je máme na škole 6 let a už je sundáváme.  

 

Paní Popková: Myslím si, že pozemek není obecní, je soukromý od paní Švidrnochové, tady 

jak je tam ta nová cesta udělaná, prodloužená Bílovecká, tam je tak vysoká tráva, tam není 

vidět.  
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RNDr. Heroutová: Já jsem psala na Ostravské komunikace a bylo mi odpovězeno, že ty 

pozemky nejsou ještě majetkově vypořádané.  

 

Ing. Mužík: Já jsem psal na Ředitelství silnic a dálnic, protože ty pozemky patří ŘSD. Jednak 

aby posekali křižovatku Polanecká x rampa na Rudnou a u napojení přeložky Bílovecké. 

Odpověděli mi tady z Ostravského ŘSD, že to posílají do Brna na oddělení, kde evidují 

nevypořádané pozemky a sekač přijede, nevím odkud. 

 

RNDr. Heroutová: Který pozemek přesně myslíte, paní Popková? 

 

Paní Popková: No jak jedete na Rudnou, tak nevidíte na Polanku. 

 

RNDr. Heroutová: Dobře, já už si to najdu.  

 

RNDr. Heroutová: U Picka? 

 

Paní Popková: Já mluvím o nové Bílovecké a tam nestojí žádný dům. Ta prodloužená 

Bílovecká je ráno neštěstí a ještě, když je teď zarostlá, tak tam není vůbec vidět. 

 

Ing. Dvorský: problémy se sečením pozemků ať už obecních nebo soukromých, je běh na 

dlouhou trať. Ti vlastníci jsou prostě nenapravitelní. Já to řeším tady s paní RNDr. 

Heroutovou, ona má omezené možnosti, jak s těmito lidmi komunikovat. Vstoupil jsem do 

jednání s Českou inspekcí životního prostředí pracoviště Ostrava. Jejcih zaměstnanec mi 

vysvětlil, že taky má omezené možnosti, že do toho taky nemůže vstupovat a shodli jsme se 

na tom, že jedině, kdo by tady mohl přitvrdit je jedině město a to nějakou obecně závaznou 

vyhláškou, která by měla sankční možnosti, které by dala do rukou městským obvodům. Paní 

Šebestová, jako náměstkyně primátora, taky mi s těžkým srdcem řekla, že nechce do toho 

moc vstupovat, že ty všechny vyhlášky jsou prostě dvousečná zbraň. Oni musí potom tlačit na 

městské obvody, aby to vymáhali, že si tím vlastně šijou bič na sebe. Jenomže já věřím, že ta 

sankce by měla být tvrdší, protože lidi jsou prostě nevychovatelní.  

 

Ing. Hauptová: Když už se tak bavíme o pořádku, tak bych ráda upozornila na to, že v okolí 

cyklistické stezky není nic na odhození plastů a různých zbytků svačiny. Takže kdy uklízíme 

Česko, tak máme, co dělat. Nebylo by teda možné podél chodníků, když se jde k nádraží nebo 

u železničního přejezdu, dát něco? Bývají jenom konstrukce s pytlem, aby to nesvádělo ke 

krádeži, ale aby to bylo sloužilo k odhození odpadků. 

 

Mgr. Ivančo: Byl jsem vyzván magistrou Hruškovou, co se děje ve školce. Tak musím vás 

informovat, že před dvěma dny byl napojen pult centralizované ochrany, ten domeček, kde 

bude to nářadí pro děti. K poznámce paní Popkové, u nás pracuje jedna pracovnice na 

částečný úvazek, možná jste zrovna viděla ji. 

 

Paní Popková: Já jsem nemluvila o oknech, ale o zahradě a dělníkách. Ji neberu jako dělníka.  

 

Ing. Dvorský: Probíhají výkopové práce v rámci kanalizace a etážování potrubí tady na 

křižovatce Bílovecká x Polanecká. Je nějaký posun v definitivní světelné signalizaci? Mohlo 

se to využít ty výkopy, nemuselo se to potom dvakrát asfaltovat. 
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Starostka: To je akce ministerstva. Není v pořádku projekt, dvakrát se musel upravovat. Jsme 

rádi, že se práce nezastavili, že to prostě jede, opravdu to mohlo 3 měsíce stát.  

 

Ing. Mužík: Projektant naprojektoval kanalizaci do plynovodu. Pánové z ministerstva, kteří to 

financují, řekli, že zaplatí více práce firmě, ale až po třech měsících. Pan Kolář s panem 

Dolákem tam udělali místní šetření a přesvědčili firmu STASPO, ať to udělají bez 

objednávky. 

 

Ing. Hauptová: Plyn se dal výš? 

 

Ing. Mužík: Přeložka plynovodu se dělala.  Kanalizace je gravitační, ta může téct. 

 

Ing. Dvorský: Schodiště u ECHA. Vím, že není naše, ale je v takovém stavu, že když tam 

půjde občan, tak se tam může přizabít. Bylo by dobré vyzvat majitele, aby to opravil. Chybí 

tam nášlapy. 

 

Ing. Smetana: To můžeš udělat jen tehdy, pokud je tam normální přístup z chodníku, protože 

když lidi chodí na zastávku, tak si to zkracují přes ty schody.  

 

Ing. Dvorský: Dobře, ale musí se to nějak označit, že je to neudržované a je v soukromém 

vlastnictví. 

 

Starostka: My můžeme pouze požádat, ať se o to postará. Pan Plaček říkal, že se tady staví 

koncem srpna, tak si můžeme udělat nějakou schůzku.  

 

Ing. Dvorský: Kvalita provedených prací Kuršova a přilehlé komunikace. Blíží se doba, kdy 

bude tato akce předávána městu a město to bude předávat nám. Pokud se budu plést, tak mě 

opravujte prosím. Daňový poplatník platí dodavatelským firmám za I. jakost předaného díla. 

Na tuto I. jakost se koncipují ceny, termíny, veškeré vztahy. To co tam předvedly firmy, co se 

na této akci účastnily, já tvrdím, že není I. a možná ani II. Jakost. Já osobně žádám, abychom 

byli jako městský obvod hodně tvrdí při předávání tohoto díla, abychom opravdu chtěli předat  

I. jakost. Takové nějaké lepení uražených hran na obrubnících, dolepování nedotlačených 

obrubníků, výškové nerovnosti, špatně udělané asfalty, špatně usazené kanalizační vpusti. My 

bychom toto městu převzít neměli, ať si to pak město řeší samo. Měli bychom ho v rámci 

slušnosti upozornit na to, že budeme postupovat tímto způsobem.  

 

Ing. Hauptová: Když už nemá nikdo nic, tak bych ráda poděkovala paní Heroutové za údržbu 

zeleně, co se týká v prostoru mezi Íčkem a domem paní Broulíkové.  

 

Ing. Broulíková: Já jsem očekával, když je tam spoluvlastníkem pan Bogdalík, je to občan 

Svinova se o to bude starat lépe, než pan Boban, který bydlí někde jinde. 

 

Ing. Dvorský: Kruhový objezd, jaký je aktuální stav? U sjezdu na rampu s D1. 

 

Starostka: Neuvažuje se o tom. Je tam nešťastné „téčko“, všichni to víme.  

 

Starostka: Ukončuji dnešní zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov. 
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Konec v 17:15 hodin. 

Zapsala: Lucie Fucimanová  

 

 

 

 

 

 

Ing. Helena Wieluchová               Ing. Daniel Žitník 

             starostka                           I. místostarosta 

 


