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24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, 

konaného dne 25.10.2017 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Helena Wieluchová – starostka 

- schválení programu zasedání  

- určení ověřovatelů zápisu 24. zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

 

ZMOb/0096/17    Schválení programu s úpravou 

ZMOb/0098/17    Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje či směny části pozemku     

parc. č. 1300 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0099/17    Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 659/175 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0100/17    Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje či směny části pozemku     

parc. č. 530/26, parc. č. 802/384 a parc. č. 3075/36 vše v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava 

ZMOb/0101/17    Návrh koupit část pozemku parc. č2407/2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0102/17    Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

ZMOb/0103/17    Zápisy z 13. a 14. Jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského 

obvodu Svinov 

ZMOb/0104/17    Zpráva o vývoji rozpočtu za 1-6/2017 

ZMOb/0105/17    Rozpočtové opatření – příjmy z věcného břemene 

ZMOb/0106/17    Návrh rozpočtového opatření na dokrytí výdajů oprav, údržby a 

rekonstrukcí bytového fondu  

ZMOb/0107/17    Zápis a usnesení 15. Zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva 

městského obvodu Svinov 

ZMOb/0108/17    Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové 

organizace Základní a mateřská škola Ostrava-Svinov, p.o. 

ZMOb/0109/17    Návrh na odměny pro členy komisí a výborů za rok 2017 

ZMOb/0110/17    Stanovení pravidelné měsíční odměny neuvolněným členům 

zastupitelstva 

ZMOb/0111/17    Návrh zásad pro poskytován dotací pro rok 2018 

 

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: Petr Buček, Ing. Hana Hauptová 
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Starostka: Materiály jste obdrţeli. Máte nějaké připomínky nebo poţadavky? 

 

Ing. Dvorský: Já bych chtěl doplnit materiály dnešního zastupitelstva o bod: Alkoholismus na 

pracovišti příspěvkové organizace Technický dvůr a odpovědnostní řád. A prosím toto do 

zápisu. 

 

Starostka: Jako program? 

 

Ing. Dvorský: Jako program. 

 

Starostka: To se neprojednává na zastupitelstvu, nezlobte se. To můţeme probrat v různém, 

ale ne jako bod programu. 

 

Ing. Dvorský: Ale do zápisu to chci dát. 

 

Starostka: V zápise to bude. Pokud nemáte nikdo nic, tak dávám hlasovat o programu 

Hlasování o návrhu 

Pro:  17                                              Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

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

27.7.2017, 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 27.7.2017 

Hlasování o návrhu 

Pro:  17                                              Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Ověřovatelé zápisu z 24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
Návrhy: Mgr. Viktor Kojdecký, Ing. Radim Smetana 

Hlasování o návrhu 

Pro:  17                                               Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Volba mandátové a návrhové komise 
Návrhy: MUDr. Ludmila Gelnarová, Ing. Daniel Ţitník, Hana Muţíková 

Hlasování o návrhu 

Pro:  15                                               Proti:  0    Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen 
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Činnost starostky: 

9.8.2017- jednání ve věci  vybudování  hrobových míst 

10.8.2017-jednání se zástupci MMO ve věci vybudování Dopravního hřiště a celkového 

řešení  přilehlého sportovního areálu 21.9.2016 

14.8.2017-jednání s  architekty ve věci návrhu řešení sportovního areálu a dopravního hřiště 

18.8.2017-jednání ve věci  realizační dokumentace multifunkční haly ve Svinově  

24.8.2017-pochůzka stavby oprava komunikací (EUROVIA, STRABAG, HYDROSPOR) + 

kontrolní den  - stavební dozor 

28.8.2017- jednání se zástupci společnosti OTIS ve věci předpokládaných nákladů na oprav 

svinovských mostů 

31.8.2017-jednání ve věci  zadávací dokumentace na nákup  universálního vozidla vč. 

nástaveb na zajištění komunálních sluţeb 

1.9.2017- jednání  se zástupci městské policie a policie ČR 

6.9.2017- jednání  ve věci odkupu pozemku  - Mlýnka  

18.9.2017, 16.10.2017 - sbor starostů 

20.9.2017, 18.10.2017- zastupitelstvo Magistrátu města Ostravy 

25.9.2017- schůzka ve věci  výstavby multifunkční haly Svinov 

27.9.2017- kontrola z magistrátu města Ostravy ve věci přestupků 

27.9.2017- otvírání obálek – „universální vozidlo vč. nástaveb“ 

5.10.2017- otvírání obálek – „zimní údrţba“ 

9.10.2017- jednání ve věci pronájmu a vyuţití  budovy školky na ul. Bílovecká 

11.10.2017- jednání –„Společenství vlastníků“ 

17.10.2017- jednání – p. Lištiak-  fotovoltaická elektrárna na   budově na ul. Kmochova 

 

Ing. Samková přečetla činnost Úřadu městského obvodu Svinov. 

 

K bodu 2) programu: bez úvodního slova předkladatele 

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

Hlasování o návrhu  

Pro: 16      Proti: 0     Zdržel se: 1  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 3) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Bez diskuse. 

Starostka: Dávám hlasovat o variantě A – souhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu  

Pro: 16      Proti: 0     Zdržel se: 1  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

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

Starostka: Dávám hlasovat o variantě A – souhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu  

Pro: 17      Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 5) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuse. 

Ing. Dvorský: Uţ se vyjádřil magistrát, jestli nám to dofinancuje?   
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Starostka:Ještě se nevyjádřil. Dávám hlasovat o návrhu rozpočtového opatření 

 

Ing. Poštová: Je to i o koupi nebo jen o rozpočtovém opatření? 

 

Starostka: Je to samozřejmě i o koupi. 

 

Hlasování o návrhu  

Pro: 17      Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 6) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Mgr. Hrušková: Od Rázové pozemek vykupuje, ale jak je to s pozemkem pana Bogdalíka. 

Tady je několikrát poznamenáno, ţe nereaguje na výzvy, nepřebírá si poštu. V jakém je to teď 

stavu? 

 

Starostka: Pan Bogdalík si nakonec převzal písemnost a přišel s tím, ţe navrhuje směnu těch 

pozemků, které jsou u Mlýnky za parcelu na Stanislavského 241, ţe by tam postavil dvě 

komunitní centra. 

 

 

Ing. Dvorský: Bod 159 z 19.9. tady píšete splněno vyřadit a jelikoţ tam pan Macháč psal 

nějaké své připomínky…. 

 

Pan Macháč: Já jsem nepsal, mě bylo přislíbeno na zastupitelstvu, ţe mi dáte odpověď a do 

dneška ji nemám.  

 

Ing. Dvorský: Takţe vyřadit nemůţeme. 

 

Starostka: Který bod to je? 169? 

 

Ing. Dvorský: Ne 159. Nelze vyřadit není dokončeno. 

 

Starostka: Nemám tušení, o čem se tady bavíme. 

 

Pan Macháč: Já jsem se tady rozčiloval, kdo dal příkaz k odstranění dlaţby za 200 tis. Kč, a 

bylo mi řečeno, ţe mi odpovíte písemně a do dneška jsem nic nedostal. 

 

Starostka: Já si vzpomínám, my jsme vám to tady vysvětlovali. 

 

Pan Macháč: Nevysvětlili jste mi to a řekli jste, ţe mi odpovíte písemně. 

 

Starostka: Určitě to bude v zápise, ţe jsme vám to vysvětlili. Můţeme to najít. 

 

Pan Macháč: No to si můţete najít, ale tam bude napsáno, ţe mi to dodáte písemně. 

 

Mgr. Kojdecký: Já bych jenom poznamenal, kdyţ si to přečteme, tak je ukládáno kontrolnímu 

výboru prověřit. Kontrolní výbor to udělal a tím je to uzavřená záleţitost. 

 

Ing. Smetana: Ale nedostal odpověď. 
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Starostka: Zastupitelstvo městského obvodu Svinov projednalo zprávu o kontrole plnění 

usnesení zastupitelstva. 

 

K bodu 7) programu: s úvodním slovem předkladatele 

Ing. Poštová: K zápisu č. 13.  

Bod 1) – Prověřit financování MŠ Stanislavského po ukončení financování stavby: Seznámila 

jsem členy finančního výboru s problematikou zadání a průběhem stavby mateřské školy na 

ul. Stanislavského. Předloţila jsem smlouvu o dílo s firmou PRINEX GROUP s.r.o. včetně 

dodatků č. 1-4 a usnesení rady, jimiţ rada  o uzavření smlouvy a dodatků rozhodla. 

Bod 2) – Definování poţadavku předloţení podkladů: Finanční výbor poţaduje předloţení 

těchto dokladů:  

- všechna rozpočtová opatření, která se vztahují k financování uvedené stavby 

- přijaté faktury od zhotovitele PRINEX GROUP s.r.o. s vyznačením data úhrady 

- seznam všech plateb firmě PRINEX GROUP s.r.o. 

Bod 3) – Stanovení personální zajištění finančního výboru pro řešení předloţeného úkolu 

ZMOb Svinov: Tento úkol provedou členy finančního výboru Ing. Zuzana Kotarová a Ing. 

Ludmila Lankočí. 

 

K zápisu č. 14. Projednání zprávy řešení úkolu ZMOb „Prověření financování MŠ 

Stanislavského po ukončení financování stavby“ a Zpráva o vývoji rozpočtu MOb Svinov za 

1-6/2017. 

Bod 1) - Prověření financování MŠ Stanislavského po ukončení financování stavby  

Členky finančního výboru Ing. Lankočí a Ing. Kotarová seznámily členy s výsledky prověření 

financování investiční akce Nová MŠ na ul. Stanislavského v Ostravě-Svinově.  Zpráva o 

výsledcích prověření financování investiční akce Nová MŠ na ul. Stanislavského s úpravou 

dle připomínek a doplnění členů finančního výboru, který je přílohou tohoto zápisu. 

Bod 2) - Rozpočet na r. 2017 byl schválen ve výši 61714 tis Kč. Během 1. pololetí 2017 byl 

navýšen na 83687 tis Kč, tj. o 21973 tis Kč.  Struktura poloţek s uvedením finančního objemu 

je podrobně popsána v důvodové zprávě materiálu. Navýšení rozpočtu o téměř 36% je 

dosaţeno téměř výhradně (ze 2/3) zajištěním dotací z rozpočtu MO.  

Srovnání plnění příjmů 46% a výdajů 34% vyznívá pozitivně, nejsou patrná ţádná rizika. 

V příjmech způsobuje niţší hodnotu plnění zejména pol. 4137 Převody mezi statutárními 

městy a jejich obvody -  plnění 38,53%, kdy tato poloţka má váhu 0,7 z celkových příjmů 

UR. Nízké čerpání výdajů je způsobeno zejména v oddílech (paragrafech) 002212 Silnice, 

002219 Ostatní záleţitosti pozemních komunikací (chodníky) , 002229 Ostatní záleţitosti 

v silniční dopravě (dopravní značení) a v kapitálových výdajích 002219 Ostatní záleţitosti 

pozemních komunikací  - parkoviště ul. Bílovecká. K vyjmenovaným oddílům ( paragrafům) 

výdajů doporučujeme podat zastupitelům aktuální informaci o čerpání na dnešním jednání 

zastupitelstva 

 

K hospodaření příspěvkových organizací: 

 

Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ  k 30.6.2017   1.123.895,-Kč 

Hospodářský výsledek ZUŠ   k 30.6.2017                    89.909,-Kč  

Hospodářský výsledek  TD  k 30.6.2017                  - 37.495,-Kč 

 

V případě ZŠ a MŠ by zisk v takové výši podléhal zdanění a naopak u TD by neměla 

vzniknout ztráta. Všechny předloţené materiály ve Zprávě o vývoji rozpočtu MOb Svinov za  

 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

6 

 

 

1-6/2017 jsou pečlivě a přehledně zpracovány, poskytují vyčerpávající podklady pro 

posouzení hospodaření Městského obvodu Svinov i jím zřízených příspěvkových organizací. 

 

Ing. Dvorský: Prosím zastupitele, aby počítali se mnou. Jedná se mi o situaci, kterou jsme 

řešili uţ minule a ţádali jsme o její doloţení. Jedná se o 86 tis. Kč za skrývku ornici a zpětný 

návoz. 86 tis. Kč není málo peněz. Ptali jsme se, kdo to nařídil a kolik a kam se má odvést. 

Kdyţ počítám mým technickým odhadem se, mohlo jednat řádově o 40 aţ 50 m
3
 zeminy, coţ 

je řádově 10 aut a vezl bych to tady někde do Dubí na skládku, tak ujedu zhruba 5 km. Takţe 

při cestě tam 10x5=50 km a kdyţ jedu zpátky tak dalších 50 km, celkem 100 km. Kdyţ 

počítám a to přeháním 40 Kč na kilometr, tak mám 4 tis. Kč + nějaký nakládací prostředek 

tady i tam, kdybych mu dal 10 tis. Kč na ten nakládač, tak jsem na hodnotě 14 tis. Kč. 

Kdybych to hodně přehnal, jsem na hodnotě 20 tis. Kč a kolik je 86 tis. Kč? Buďme trochu 

ekonomové a zkusme si na to odpovědět. Buď to nám na to odpovíte, nebo si vyţádejte stazky 

od těch řidičů, kteří to vezli. Bohuţel se tato situace táhne takto dlouho, mám v podezření, ţe 

tato zemina ukončila u někoho na soukromém pozemku . 

 

Starostka: pane Dvorský, vaše podezření je sice zajímavé, ale nic méně, my jsme to minule 

vysvětlovali. Já tady bohuţel uţ dneska nemám sebou tu fakturu, ale ta faktura přesně říká  

kolik je dovoz a práce. Já vám to klidně pošlu, není to ţádný problém. Je to přesně na korunu 

a je to v pořádku.  

 

Ing. Dvorský: Odpovězte mi hlavně na to, kdo k tomu dal pokyn?  

 

Starostka: To není jenom dovoz, ale rozprostření, práce kolem toho, zaloţení setého trávníku, 

to se taky neudělá samo. 

 

Ing. Dvorský: To tam nebylo. 

 

Pan Macháč: Tam bylo napsáno „odvoz zeminy“. 

 

Starostka: Materiál ze 17.5.2017, který jste všichni dostali „dovoz a rozprostření ornice na 

zahradu“. Tyto práce nebyly zahrnuty ve výkazu výměr a bylo nutné je provést před 

dodávkou a osazením herních prvků a zaloţení setého trávníku. Já vám tu fakturu klidně 

pošlu. 

 

Ing. Dvorský: Pošlete ji. 

 

Mgr. Hrušková: Ze závěru zprávy finančního výboru vyplývá, ţe mu nepřísluší věcná 

kontrola fakturace ve smlouvě. Chtěla bych se zeptat radních, kdy se v té školce byli podívat 

naposledy a jestli zaregistrovali vady a nedostatky, které po té stavbě uţ teď půl roku po 

otevření? Praskliny v podlaze, protoţe nebyl poloţen hydroizolační beton, jak je avizováno ve 

fakturách, roleta za 80 tis. Kč neustále reklamovaná, protoţe padá učitelkám na hlavu, fólie 

v oknech, kde se dělaly vzduchové bubliny, protoţe je špatně realizovaná a spousta dalších 

nedostatků. Chtěla bych se zeptat, kdo má na starosti reklamaci těchto věcí a za jak dlouho 

budou provedeny, protoţe to dílo, které jste převzali, není v pořádku.  

 

Starostka: Na minulém zastupitelstvu, na kterém jste předpokládám všichni byli, jsme přesně 

řekli, které 3 vady jsme uznali, které se budou řešit. Je to zvlněná podlaha, která se odstraní 

po topné sezóně, to jsme tady minule četli. Špatná montáţ fólií, které jsou špatně nalepeny, se  
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stále řeší a poškozené bílé vnitřní dveře, které byli v domečku na hračky. Rolety byly 

vyměněny. Pokud je tam něco dalšího, není ţádný problém, aby kdokoli přišel na úřad a řekl, 

co je špatně. My okamţitě voláme té firmě a okamţitě to řešíme. O ţádných dalších vadách 

nevíme, nikdo nám to nesdělil.  

 

Pan Macháč: Chci se zeptat na ty fólie na oknech. Neměli bychom tam být bezpečnostní skla, 

ne fólie, kdyţ jsou v rozpočtu bezpečnostní skla do určité výšky? Řešíte to? 

 

Starostka: Jsou tady skla s fóliemi.  

 

Ing. Smetana: Ne, bezpečnostní skla. Přečtěte si projekt.  

 

Mgr. Hrušková: Chtěla bych se zeptat, kolik hracích prvků bylo v projektu na zahradě 

mateřské školy Stanislavského?  

 

Starostka: Myslím 20, ale nevím. 

 

Mgr. Hrušková: Kolik jich tam je realizovaných? 

 

Starostka: Nevím, ale my jsme s panem ředitele dohodnuti, jak budeme postupovat. 

 

Mgr. Hrušková: Já bych to chtěla slyšet, jak budete postupovat, protoţe ta školka měla uţ rok 

a půl stát a dosud není dokončena. 

 

Starostka: Ta školka je dokončena. 

 

Pan Macháč: Je i celá zkolaudovaná?  

 

Starostka: Co to je celá? Kdyby nebyla zkolaudovaná, tak by nebyla v provozu 

 

Mgr. Hrušková: I zahrada? 

 

Starostka: Samozřejmě. Jestli je na zahradě 5 prvků nebo 25 prvků, to není ţádným 

předmětem kolaudace. Zahrada je funkční, má základní prvky a další se budou dodávat. 

 

Mgr. Hrušková: A proč ještě nejsou dodělané? 

 

Starostka: Musíme mít na to finance a musíme to objednat. 

 

Pan Macháč: Jak jsem jezdil k té školce, tam byla určitě zadaná nějaká objednávka na udělání 

trávníku, osazení prvků, starání se o trávník a registroval jsem, ţe trávník chodí zalívat 

technický dvůr, pískoviště dělala jiná firma, neţ byla vysoutěţená, herní prvky nejsou 

všechny. Můţete nám stručně říct, proč to tak bylo? Proč se do toho angaţoval technický 

dvůr? 

 

Ing. Poštová: To by mělo být v různém. Teď projednáváme zprávu finančního výboru. 

 

Pan Macháč: Asi to souvisí s těmi fakturami, co jste kontrolovali. 
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Starostka: To nesouvisí s fakturami. 

 

Pan Macháč: Vy zaplatíte něco, co není udělané a……. 

 

Starostka: Je zaplacené to, co je udělané, pane Machači. Jak jste přišel na to, ţe je něco 

zaplacené a není udělané? To je pouze váš výmysl. 

 

Ing. Smetana: Jestliţe máte fakturu, kterou proplatíte, a ona prokazatelně za námi nemá jít a 

má jít za projektantem nebo za firmou a vy mi říkáte, ţe máte kontrolu finanční, tak se ptám 

vysloveně na to, ţe my platíme za něco, co my vůbec platit nemáme. Vy se bráníte tím, ţe 

říkáte „do různého“. Proč? Jestliţe máme napsáno, ţe školka má být zkolaudovaná a máme 

mít předané všechno. My v říjnu řešíme, ţe tam je 6 prvků, 22 prvků chybí, ţe elektrosloupek 

je uprostřed placu u vstupu do školky a má být na kraji a to jsou taky v tom případě 

méněpráce. Čekám od finančního výboru, ţe tam bude mít napsané, ţe bylo méněpráce 300 

tis. Kč. Nebylo to tam ani napsáno. Protoţe jestliţe něco neudělali, jako přesunutí toho 

elektrosloupku neudělali a je postavený uprostřed placu, tam nemá, co dělat, tak to znamená 

méněpráce. Finanční výbor se měl zamyslet a říct, ţe je to méně práce a budeme po nich chtít 

300 tis. Kč. Je to tak? 

 

Ing. Poštová: Není to tak. My jsme kontrolovali financování, ne kde stojí sloupek. 

Zdůrazňovala jsem tady, ţe věcnou stránku se stavebním deníkem si musíte najít stavaře. 

Kaţdá faktura je podloţena zjišťovacím protokolem a je přesně vymezeno, co se platí, za 

kolik, a které poloţky. Toto souhlasí, to bylo předmětem kontroly.  

 

Ing. Smetana: Takţe ty vezmeš zjišťovací protokol podepsaný a doloţený fakturou, čili tě 

nezajímá, jestli tam ta věc je, protoţe k tomu mám papír? Chápu to správně? 

 

Ing. Poštová: Jestli měl finanční výbor kontrolovat sloupek u školky, o tom jsme nevěděla. 

 

Ing. Smetana: Takţe kdyţ mám sloupek, který tam prokazatelně v projektu není, tak já se o to 

nezajímám, protoţe já jsem dostal poloţkově napsané na to, ţe to bylo provedeno? 

 

Ing. Poštová: Od toho máme investičního technika, máme stavební dozor. Nemůţete toto chtít 

po finančním výboru. To zadání bylo jiné. To usnesení bylo „Prověřit financování MŠ na ul. 

Stanislavského po ukončení financování stavby“. To jsme logicky provedli. 

 

Ing. Dvorský: Kolik korun českých je pozastávka fakturace?  

 

Starostka: Které? 

 

Ing. Dvorský: Na tuto školku. 

 

Starostka: Pozastávka fakturace jsou fólie, 40 tis. Kč. 

 

Ing. Smetana: Co prvky? 

 

Pan Macháč: Co tráva a hřiště? 
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Starostka: Firma pane Machači, nedostala za nic zaplaceno, co neudělala. Uţ vám to říkám po 

desáté, tak takové věci prosím vás nevykládejte.  

 

Pan Macháč: Já se ptám, já nevykládám. 

 

Ing. Ţitník: Pozastávku myslíte co? Nefakturovanou část nebo zádrţné? 

 

Ing. Dvorský: Zádrţné.  

 

Ing. Ţitník: Zádrţné je věc, která je řešena bankovní zárukou, tam se přeci neprovedené práce 

nijak nezobrazí. O čem se bavíme? O nefakturované částce za neprovedené práce nebo o té 

bankovní záruce. 

 

Ing. Dvorský: K čemu je určené zádrţné? 

 

Starostka: Ţádné zádrţné není. 

 

Ing. Ţitník: Bankovní záruka je určena k pokrytí případných vad. 

 

Ing. Dvorský: A uţ jsme u toho. Pracuje s touto částkou někdo? 

 

Starostka: Víte, co to je pracovat s bankovní zárukou?  

 

Ing. Dvorský: Teď bylo jasně řečeno, k čemu je určena tato bankovní záruka. 

 

Ing. Ţitník: Pokud dodavatelská firma plní své záruční podmínky, tak není důvod 

s pozastávkou, cokoli dělat. 

 

Starostka: Bankovní záruka slouţí k tomu, kdyby firma neodstranila třeba ty vady, které jsou 

na podlaze, tak my povoláme jinou firmu, ta vadu odstraní a z toho se to zaplatí. K tomu 

slouţí bankovní záruka. Pokud firma přistoupí k tomu, ţe to sama opraví, tak se na bankovní 

záruku nesáhne. To je princip bankovní záruky.  

 

Ing. Dvorský: Děkuji. 

 

Mgr. Hrušková: Jsme ráda, ţe tady zazněl pojem „stavební dozor“. Uvidíme tu paní někdy, 

abychom se ji mohli zeptat na různé nedostatky a vady, které proběhly na mateřské školce? 

 

Starostka: To se musíte zeptat paní Procházkové. 

 

Mgr. Hrušková: Vy jste tady od toho, abyste ji pozvala na zastupitelstvo. 

 

Starostka: Já jsem ji pozvala, nepřišla.  

 

Mgr. Hrušková: Tak jste ji mohla pozvat podruhé.  

 

Starostka: Myslím si, ţe bychom mohli skončit tuto diskuzi. 

 

Bereme na vědomí zápis Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov. 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

10 

 

 

K bodu 8) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Bereme na vědomí zprávu o vývoji rozpočtu za 1-6/2017. 

 

K bodu 9) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Starostka: Dávám hlasovat o návrhu rozpočtového opatření – příjmy z věcného břemene 
Hlasování o návrhu  

Pro: 15     Proti: 0     Zdržel se: 2  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 10) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Bez diskuze. 

Starostka: Dávám hlasovat o návrhu rozpočtového opatření na dokrytí výdajů oprav, údrţby a 

rekonstrukcí bytového fondu 
Hlasování o návrhu  

Pro: 17     Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 11) programu: s úvodním slovem předkladatele 

Paní Muţíková: Vzhledem k tomu, ţe zastupitelstvo nezadalo kontrolnímu výboru ţádný 

úkol, zaměřili jsme se na kontrolu plnění usnesení č. 62/17 ze 17.05.2017. Kontrolní výbor 

zasedal dne 12.07.2017. Bylo zjištěno, ţe usnesení č. 159/ZMOb-Svi/1418/18, coţ byl úkol 

zadán kontrolnímu výboru „Výměna pískovcové dlaţby v přednádraţním prostoru ţst. 

Ostrava-Svinov I. etapa“ bylo splněno předloţením protokolu o provedené kontrole 

zastupitelstvu 17.05.2017. 

Dále bylo splněno usnesení 170/ZMOb-Svi/1418/19, byla provedena koupě pozemku parc. č. 

2449/1, parc. č. 2449/3, část parc. č. 2452, k zápisu je přiloţen výpis z katastru nemovitostí. 

Dále usnesení č. 194/14 d) - koupit část pozemku parc. č. 1604 od vlastníka Jiřího Hrdiny. 

Kontrolní výbor byl informován v době zasedání výboru paní Figarovou o koupi, ţe probíhá 

vzájemná komunikace mezi ní a panem Hrdinou. 

Posledním kontrolovaným usnesením bylo usnesení č. 169/ZMOb-Svi/1418/19, coţ je 

odkoupení pozemků parcel č. 2445, 2449/8 od pana Bogdalíka, případně zřízení věcného 

břemene k umoţnění úpravy odvodnění vodoteče Mlýnka. O nových informacích se jiţ 

zmínila paní starostka na začátku zasedání zastupitelstva. Děkuji za pozornost. 

 

Starostka: Bereme na vědomí Zápis a usnesení 15. Zasedání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

 

K bodu 12) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starostka: Bereme na vědomí a schvalujeme uzavření Dodatku č. 4 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov 
Hlasování o návrhu  

Pro: 17     Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 13) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Ing. Smetana: Mohla byste nám říct, proč byla zrušena investiční komise?  
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Starostka: Investiční a grantová komise byla zrušena, protoţe se členové nescházeli. 

 

Ing. Smetana: To není pravda. 

 

Starostka: Jak to, ţe to není pravda? 

 

Ing. Smetana: Protoţe já jsem člen komise. Za dobu té komise jste vyměnili 4 předsedy. Po 

mě byl pan Babiš, potom následoval pan Čech a od té doby co tam byla debata na téma 

„změny plánů za Bíloveckou 10 na hřiště a vyuţívání školky“, se nesešla, protoţe ji nikdo 

nesvolal a svolává ji předseda. Buď měl předseda od někoho noty, aby ji nesvolal a proto 

není, proto jste ji zrušili, anebo byl jiný důvod. Nechápu proč? 

 

Starostka: Co to dneska všichni máte? Nikdo nedával ţádné příkazy předsedovi, on to sám 

nesvolal. Nejdříve tam byla pan Gelnar, komisi svolával pravidelně, kdyţ tam došlo 

problému, tak odstoupil, protoţe se mu určité chování nelíbilo, tak odešel. Tím, ţe ostatní 

předsedové nesvolávali komisi, aniţ by měli od někoho noty, tak jsme se rozhodli, ţe ji 

rozpustíme. Nemá to nic společného s dopravním hřištěm. 

 

Ing. Smetana: ptám se znovu. Zruším komisi na základě toho, ţe je nefunkční jeden člen 

z celé skupiny? Nebo celá skupina? Vy jste ji zrušili, protoţe je nefunkční předseda? 

 

Starostka: Tato komise je poradní orgán rady a rada si můţe zvolit, jaké chce komise a 

odvolat, jaké ponechat komise. 

 

Ing. Smetana: Proč chcete zvedat odměnu předsedům komisí, kdyţ nechcete svolávat komise? 

 

Starostka: Já vám to vysvětlím, jestli nevíte, o co tady jde. Jestli bych mohla, chtěla bych 

udělat jednu věc. Kdyţ si vezmeme materiál č. 14 před materiálem č. 13, to bude moţná 

logičtější. Navrhuji hlasovat, abychom tyto dva materiály přehodili. 

 

Ing. Smetana: Uţ je program schválený. 

 

Starostka: Tak já vám to vysvětlím, uvedu. Máte tam tabulku a já vám vysvětlím jednotlivé 

sloupečky. Je tam místostarosta, člen rady, člen zastupitelstva atd. Druhý sloupeček je 

původní výše odměny max., kterou kdy mohli mít. Ta tučně vyznačená je ta, kterou 

k dnešnímu dni všichni mohli mít. Ta přiznaná odměna ve třetím sloupečku těch 9 500 Kč je 

odměna, kterou mají dneska všichni ať je to místostarosta, člen rady atd. Od 01.01.2018 

vychází nový zákon o odměnách a max. nová odměna můţe být ten čtvrtý sloupeček. 

Sloupeček č. 5 je navrhovaná odměna. My jsme se snaţili to zaokrouhlit, ať tam nejsou ty 

koruny (např. 15 Kč, 10 Kč), zaokrouhlili jsme to na stovky nahoru. Zákon nedovoluje, aby se 

předsedům komise a zastupitelům se sčítaly odměny. Řeknu příklad na paní Muţíkové, kdyby 

dál dělala předsedkyni kontrolního výboru, dostala by pouze vyšší odměnu, nedostala by tu uţ 

za zastupitele, i kdyţ tu práci dělala obojí. Proto jsme kumulovali do těch odměn předsedů 

komisí součet zastupitelské odměny a té původní odměny předsedy, aby kdyţ tu práci dělal, 

dostal součet těch dvou odměn. Od 01.01.2018 to zákon neumoţní. Proto jsme navýšili 

předsedy komisí. Jenom z toho důvodu. 

 

Ing. Smetana: Já se ptám pořád na stejné. Proč jste zrušili investiční a grantovou komisi? 
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Starostka: Já jsem vám řekla, ţe komisi jsme zrušili, protoţe nebyla funkční.  

 

Ing. Smetana: Takţe jste to řekla přesně, vy jste se rozhodli, ţe je nefunkční. Rada se 

rozhodla, ţe je nefunkční. 

 

Starostka: Ano, a je to poradní orgán rady. Rada ji zvolí, tak mi můţe taky odvolat.  

 

Ing. Smetana: Neříkejte, ţe je nefunkční, protoţe ti lidi v té komisi chtěli pracovat. Jenom to, 

ţe předseda nesvolal, neznamená, ţe komise nechtěla pracovat. A na tom si já trvám. Nejsem 

jediný v té komisi, co tam chtěl chodit 

 

Starostka: V pořádku, ale v ţádném případě to nemá souvislost, s nějakým dopravním 

hřištěm. Proto jsou navýšené ty odměny. Tady ještě máme poslední řádek člen výboru. Ti lidé 

tam pracují a tak jsme se rozhodli, ţe bychom jim mohli dát nějakou korunu za to, ţe v těch 

komisích pracují. Jsou zde výsledky a zdá se, ţe 50 Kč je hodně málo pro členy komisí. Takţe 

bychom navrhovali, aby měli alespoň 100 Kč za jednání. To má vazbu na matriál č. 13, kde 

navrhujeme ty odměny jednotlivým členům. 

 

Ing. Smetana: Takţe se mohu zeptat znovu. Ti, co byli v té investiční a grantové komisi, tak 

jste před tím zrušili, neţ jste změnili tady financování. Tím jste těm lidem, kteří tam chodili 

dobrovolně, tak jste jim řekl „my jsme vás zrušili, protoţe teď zvedáme odměny druhým 

komisím“. 

 

Starostka: My jsme nevěděli, ţe bude nějaký nový zákon. To není vůbec ţádná přímá 

souvislost. Za rok 2017 to můţou dostat, není ţádný problém.  

 

Ing. Smetana: Investiční a grantová komise, poradní orgán rady, tzn., ţe vy jste naprosto 

všichni, co jste fundovaní v oboru pozemního stavitelství, investic a všeho jste vy nominováni 

k tomu, ţe nemůţete mít poradní orgán, protoţe ho máte jako nefunkční. Chápu to správně? 

Členové toho byla ze všech částí Svinova, bylo to z Rošického, z Jiţních svahů, Bratří 

Sedláčků, ze staré zástavby. Vy jste tímto ty lidi odstřelili bez jakýchkoli informací, které 

získávali od zastupitele, protoţe pan Ţitník tam chodil, takţe předával těm lidem informace 

 

Starostka: Vy máte všechny informace a jako zastupitel je můţete předávat dál těm lidem. 

Rada se rozhodla, ţe komisi zruší. Je to bez souvislosti s odměnami. 

 

Mgr. Hrušková: Není pravdou, ţe předseda komise musí být zastupitel, předseda výboru musí 

být zastupitel. Troufám si tvrdit, ţe výbory se scházeli mnohem méně neţ investiční a 

grantová komise v době, kdy tam byl funkční předseda. Pokud jste chtěli někoho rušit, měli 

jste vyměnit předsedu, kterého jste navrhli vy. 

 

Ing. Broulíková: Já bych navrhovala, abychom se vrátili k programu a celou tu debatu 

přesunuli do různého. Souhlasíte se mnou? 

 

Ing. Smetana: Částečně ano. Myslím si, ţe je to jedna s věcí, která k tomuto patří, protoţe 

tady ta komise podle mě velmi funkční a velmi účinná. Dávala dobré podněty a paní starostka 

je nevyuţila. Jeden z podnětů bylo, ţe se dá do našeho svinovského oběţníku návrh pro 

občany, aby mohli říct, jak chtějí vyuţívat starou školku. Do dneška nebylo provedeno a  
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komise se zrušila. Jiţ se uţ nemusí nikdo zodpovídat tomu, proč ta anketa pro občany nebyla 

vydaná. 

 

Ing. Dvorský: Já bych to podtrhl a vyhodnotil. Rada městského obvodu Svinov je tak 

fundovaná, ţe tento poradní orgán nepotřebuje, všichni všemu rozumí, rozumí grantům, 

rozumí investicím, takţe je to v pořádku. 

 

Starostka: Myslím, ţe tuto debatu ukončíme. Vraťme se k těm odměnám.  

 

Mgr. Hrušková: Navrhuji, aby výše odměn zůstala v původní výši. 

 

Starostka: Je vám jasné, ţe tady jsou zastupitelé, kteří přijdou jednou za ¼ roku a jsou tam 

lidé, kteří pracují v komisích a scházejí se pravidelné a nebude moţná kumulace funkcí. Tzn. 

ti lidé, i kdyţ pracují, tak jim ty peníze prostě nemůţeme dát. Jsou to občané Svinova, dělají 

maximu např. komise pro občanské záleţitosti, komise pro děti. Proč jim ty peníze nechcete 

dát? Řekněte mi jediný rozumný důvod, proč to nelze, kdyţ tu práci dělají. Dělají práci 

zastupitele, dělají práci předsedy, proč by to nemohli mít kumulované? 

 

Pan Macháč? Protoţe zastupitel to má v náplni práce. 

 

Starostka: Zastupitel nemá v náplni práce komisi.  

 

Ing. Bonková: Potom, co jste všechno vyjmenovala, ţe ti lidé v komisích dělají, není náhodou 

ta stovka uráţlivá cena? 

 

Starostka: Tak to zvedněme.  

 

Mgr. Hrušková: Já si jako dneska pamatuji pana Ţitníka a Pastrňáka, kdyţ jsme uvaţovali o 

zrušení odměn pro členy komisí, jak tady vykřikovali, ţe to je směšné, jak to vlastně ti lidé 

dělají dobrovolně a ţe oni ty svoje odměny dají na charitu. 

 

Starostka: Tak dejme více neţ 100 Kč, ale dejte nějaký návrh, ať o něm můţeme hlasovat. 

Oni chodí na komise, starají se, opravdu jsou funkční. Komise mají své výsledky, protoţe tam 

chodí ve svém volném čase, tak jim to zaplaťme.  

 

Mgr. Hrušková: Nejvíc se navyšují odměny pro předsedy výborů, to je asi ten důvod. 

 

Starostka: To je ta kumulace těch funkcí. Vţdyť jsem to říkala zastupitel a předseda. To je 

spojeno. 

 

Mgr. Hrušková: Takţe můj návrh je, aby to zůstalo v původní výši.  

 

Starostka: Další návrh? 

 

Ing. Ţitník: Měli bychom dodrţet pořadí jednání. 

 

Starostka: Tak se vrátíme k té stovce pro členy komisí. Vracíme se k materiálu č. 13, který 

řeší navýšení odměny pro členy komisí 100 Kč za jednání max. 1 000 Kč za rok 2017. Máte 

k tomu nějakou připomínku? 
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Ing. Bonková: Mě by ještě zajímalo, jestli se někdo ptal člena komisí, jak reagoval na tu 

padesátikorunu? Kdyţ dělají lidé něco s důvěrou a ve vlastním volném čase, s nějakou 

zodpovědností a ochotou, aby to bylo pro dobro společnosti, takţe to finanční ohodnocení 

v tomto případě uráţející. Já bych byla pro to, to odstranit nebo to zvednout jednorázově 

jednou ročně. Je to o tom chování rady a zastupitelů k těmto lidem a projevu toho, ţe si té 

práce váţíme a ne ocenění směšnou stovkou. Takţe buď bych to zvedla jednorázově, nebo jim 

za to spíš koupila kytici a dárek s poděkováním, ţe se o obec opravdu starají. A v momentě, 

kdy se taková komise zruší, tak bych tady asi preferovala nějaký osobní dopis nebo alespoň 

email a ne smsku, to musím říct, ţe mě dost překvapilo. 

 

Ing. Ţitník: Já jsem všem členům posílal email s poděkováním za práci. 

 

Mgr. Hrušková: Tak smska a email není aţ takový rozdíl.  

 

Starostka: Víte, jaký problém byl s tou padesátikorunou? Já vám to vysvětlím. Ti lidé by třeba 

dostali těch 50 Kč, museli by přinést, kde jsou zaměstnáni, vyzvednout si různé papíry, odnést 

to, přinést to. Kdyţ mu dáte tu tisícovku, tak uţ je to nějaká suma, ţe přijde. Nebo dejme i víc, 

klidně i 2 tis. Kč. Myslím si, ţe je třeba je odměnit. Vám se to paní Bonková, moţná dobře 

mluví, vy jako hasiči dostáváte 200 tis. Kč, technický dvůr vám kosí trávník 14x do roka, vám 

se umoţňují všechny akce, které máte. 

 

Ing. Bonková: Jsem úplně překvapená a neuvědomuji si, ţe jako hasič bych já někdy dostala 

nějakou finanční odměnu. 

 

Starostka: Já říkám jako hasiči. Platíme vám dotaci. 

 

Ing. Bonková: To je přeci úplně odlišná věc. 

 

Starostka: Hradíme veškeré provozní náklady, jiní nemají vůbec nic. 

 

Ing. Bonková: To je příspěvek na činnost a na děti, a ne odměna za naši práci. To jsme od vás 

neslyšeli ani děkuji. Například já s manţelem a s kolegyní, kteří děláme prevenci, jsme tady 

dělali loni besedu pro občany. 

 

Starostka: Prosím vás, vrátíme se k té odměně. Chcete někdo navýšit tu odměnu? 

 

Ing. Dvorský: To si musí říct předsedové komisí, jak ti lidé fungují, jak oni to cítí. Nám to 

tady je předloţena výše odměny stovka, dobře bude stovka, ale to musí říct ti předsedové, 

200, tak 200. 

 

Paní Jančíková: Já můţu hovořit za komisi občanské záleţitosti, oni toho opravdu mají dost. 

Kaţdý měsíc po těch seniorech běhají, dívají se na jejich sociální zázemí. Děláme pro seniory 

i různé akce, zájezdy, myslím, ţe pro ně děláme docela dost. 

 

Ing. Bonková: Paní Jančíková, to nebylo pravděpodobně o tom, jestli ta komise pracuje, ale o 

tom, ţe by si měl předseda té komise říct, co je adekvátní odměna. Přijde vám stovka 

adekvátní odměna za činnost? 
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Paní Jančíková: My jsme dříve, ještě za paní Poštové, dávali jsme zhruba asi 3 tis. Kč, ale 

nebylo to za rok, bylo to za ty 4 roky.  

 

Ing. Bonková: Ano jako jednorázová odměna je to výrazně lepší.  

 

Paní Popková: Tam nejde o to, kdo přijde na tu schůzku, ale kdo mi jde pomoct na tu akci. To 

je ten rozdíl.  

 

Starostka: Můţou dostat 1 tis. Kč za rok a je to na tom předsedovi, jak to rozdělí. Za 4 roky 

jsou to 4 tis. Kč, to uţ je slušné.  

 

Bc. Štekbauerová: Paní starostko, tak to bylo moţno, ţe na návrh předsedy komise, ţe to 

nebude jednorázová odměna pro všechny 1 tis. Kč. Předseda komise mi dá podklad, ţe se mu 

dá 500 Kč, dalšímu se dá 200 Kč, protoţe tam třeba nechodí.  

 

Ing. Dvorský: Myšlené to bylo správně, jak jsme pochopili, ale napsané to je blbě. Stovku za 

jednání a max. 1 tis. Kč ročně.  

 

Bc. Štekbauerová: Na návrh předsedy dostanu seznam, ti lidé samozřejmě musí přijít, donést 

všechna potřebná potvrzení. Samozřejmě, kdyţ bude mít někdo stovku, tak mi řekne „to se mi 

tam nevyplatí ani chodit“.  

 

Starostka: Tak necháme tu výši nebo to upravíme? I kdyţ je to poměrně jasná záleţitost.  

Končím diskuzi a navrhuji hlasování, ţe schvalujeme variantu A, ţe schvalujeme navýšení 

odměny pro členy komisí a výborů pro rok 2017 dle přílohy č. 2 předloţeného matriálu.  
Hlasování o návrhu  

Pro: 12     Proti: 0     Zdržel se: 5 

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 14) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Starostka: Paní Hrušková řekla, ţe návrh nepodpoří, ţe je pro původní výši odměn. 

 

Ing. Smetana: Můţu se zeptat ještě na jednu věc? My máme ve Svinově tak málo lidí, ţe není 

moţno, aby předseda nebyl zastupitel, ale byl z řad občanů? Proč kumulujeme funkce? 

 

Starostka: Protoţe tak to dneska funguje. 

 

Ing. Smetana: Já se ptám, proč my to děláme?  

 

Mgr. Hrušková: Předseda výboru musí být zastupitel. 

 

Ing. Smetana: Ano, ale předseda komisí ne. 

 

Ing. Broulíková: Vţdyť pan Čech nebyl zastupitel. 

 

Ing. Smetana: Souhlasím. 

 

Mgr. Kojdecký: Předseda výboru, musí mít zastupitel kromě starostky a místostarosty. 
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Ing. Smetana: Ptám se, jestli tady máme tak málo občanů. 

 

Starostka: Asi jo.  

 

Paní Popková: Radime, jestli máš někoho, který by chtěl dělat místo mě, tak já budu velmi 

ráda. 

 

Ing. Poštová: Já bych k tomu chtěla jenom říct, kdyby tomu tak bylo, tak to finančně vyjde na 

stejno. Zastupitel bude mít svoji zastupitelskou odměnu a předseda mimo zastupitelskou ještě 

tu odměnu předsedy a jsme tam, kde jsme byli.  

 

Starostka: Jelikoţ tady byl první návrh, ţe to necháme ve stejné výši jako doposud, tak 

budeme hlasovat o tomto návrhu. Takţe kdo je pro, aby odměny zůstaly v původní výši? 
 

Hlasování o návrhu  

Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 12 

Návrh usnesení nebyl schválen. 
 

Starostka: Nyní budeme hlasovat o návrhu o Variantě A 
Hlasování o návrhu  

Pro: 10     Proti: 2     Zdržel se: 5 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

K bodu 15) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starostka: Dávám hlasovat o Variantě A, ţe schvalujeme předloţené Zásady pro poskytování 

dotací z rozpočtu městského obvodu pro rok 2018 
Hlasování o návrhu  

Pro: 14     Proti: 0     Zdržel se: 3 

Návrh usnesení byl schválen. 
 

Různé: 

Ing. Ozner: Slyšel jsem hodně negativního, teď budu mluvit trochu pozitivně. Chtěl bych 

velmi poděkovat lidem, kteří se tady točili kolem komunikací, jejich oprav a rekonstrukcí. 

Velmi chci poděkovat panu Muţíkovi, velmi chci poděkovat paní Soldánové, která tady není. 

Jako občan České republiky a Svinova hodnotím a kdyţ porovnám ten stav, který byl 

v minulém roce a stav, který je v současné době, tak vidím 100% zlepšení. V těch ulicích lidé 

pracovali, byli tam vidět. Je tam perfektní stavební dozor, který se o to opravdu o to stará, aby 

ta stavba nějakým způsobem vypadala. Velmi chci poděkovat panu Muţíkovi za to, ţe 

vyslyšel (teď mluvím za Kolofíkovu ulici) to, ţe nám tam zřídil další kanálové vpusti, ţe 

opravdu dneska ta silnice a ulice dělá to, co má dělat, čili je tam odváděna ta voda. 

To je to, co se týče těch komunikací, tak ještě jednou mockrát děkuji. Samozřejmě dneska uţ 

máme dobu pokročilou, máme konec října, ta stavba by měla být vlastně dokončena do konce 

listopadu, pokud mám správné informace. 

 

Ing. Muţík: Byla prodlouţena na posledním jednání rady. 

 

Ing. Ozner: Tak byla prodlouţena, dobře. Chci poprosit o jednu věc. Samozřejmě dneska 

člověk vidí, s kým spolupracuje, firma STRABAG si nabírá prostě nějaké dodavatele, kteří  
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moţná jsou dobří, ale někteří za moc nestojí, jak to člověk pozoruje. Aby skutečně vytrvali 

v tom, co dělají, teď mluvím k vám pane Muţíku….. 

 

Ing. Muţík: Já si dělám poznámky.  

 

Ing. Ozner: V tom období vlastně, kdy se dny zkracují, sniţují se teploty, aby se vám podařilo 

dodrţet ty technologie s těmi dodavateli. Další moje poděkování je za to, ţe se v ulicích 

Svinova objevují příslušníci policie, a ţe nám tam vlastně rozdávají lístečky ve spolupráci 

s občany na auta, která tam nemají, co dělat. Mluvil jsem se stráţníkem 5053, vy víte, o koho 

se jedná, takţe bud zase velice vděčen, kdyţ se třeba příštím rokem domluvíte a uděláte 

nějaká opatření, aby se nám ze Svinova nestala obrovská parkovací zóna. Stavba je udělaná 

perfektně, máme dlaţbu, máme sníţené obrubníky, to samozřejmě láká mimosvinoské 

občany, aby nám tam parkovali a dělali nepořádek, stáli v protisměru a dělali si, co chtějí. 

Pokud bude do budoucna se s vámi domluvit, já budu za to jedině vděčný. 

Já jsem vás teď chválil. Mohu vás poţádat o prezentaci mých fotek? Velké firmy nám tady 

působí, třeba EUROVIA, nechápeme, jak můţou stavět mosty, kdyţ neumějí udělat ani asfalt. 

Ing. Ozner prezentoval fotky z opravovaných ulic. 

 

Starostka: Ta dlaţba je tam proti úhradě. Jak víte, polovina Svinova chce stromy, druhá 

polovina nechce stromy. 

 

Ing. Ozner: Prosím vás, nikoho jsem se nechtěl dotknout. Jen jsem vám chtěl ukázat, ţe ty 

pomníčky, které nám tady nechala firma SWIETELSKY, s tím se asi ještě budeme potýkat 

hodně dlouho, protoţe tam budou vyvrácené obrubníky. S tím dalším asi není moţno uţ nic 

udělat. Občan chce kvalitu. Říkám, já jsem vás velmi pochválil, nevidím tu další stránku, o 

které tady stále mluvíte tzn., jak se budou řešeny reklamace, jak to bylo řešeno v minulosti. 

Takţe ještě jednou, já celé radě, zastupitelstvu, panu Muţíkovi, paní Soldánové mockrát 

děkuji za to, ţe se ulice Kolofíkova povedla. Myslím si, ţe se naučili, protoţe to je velká 

investice s těmi firmami více jednat.  

 

Starostka: Děkuji za pochvalu. Víte, ne ţe by se naučili s těmi firmami jednat, ale některá 

firma chce jednat a některá nechce jednat a to byl ten problém SWIETELSKÉHO. Tady 

s touto firmou se úplně jinak komunikuje. 

 

Ing. Ozner: Já chci akorát říct, ţe všechno je o těch penězích a ten občan Svinova ţije v tom, 

ţe se peníze investovali a ţe ta práce neodpovídá té kvalitě.  

 

Ing. Dvorský: Jen pro podporu takové té negativní stránky, bohuţel zkušenost s firmou 

SWIETELSKY je celorepubliková.  

 

Starostka: Máte ještě něco do různého? 

 

Mgr. Hrušková: Chtěla bych se zeptat na ředitele technického dvora, kdy bude? 

 

Starostka: Připravuje se materiál na příští radu a bude výběrové řízení na ředitele technického 

dvora.  

 

Mgr. Hrušková: Příští rada je v prosinci?  
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Starostka: V listopadu. 

 

Mgr. Hrušková: Jen, ţe jste slibovali výběrové řízení na podzim. 

 

Ing. Dvorský: Situace se sečením pozemků, které nejsou ve správě Městského obvodu 

Svinov. Několikrát jsem tento rok urgoval sečení na soukromých pozemcích pana Unzeitiga. 

Je to pozemek, na který se díváte z radnice na protějším břehu Porubky. Tento pozemek nebyl 

ani jednou letos posečen. Je tam neskutečný nepořádek. Kolem dokola, my tam sečeme, 

máme to pěkné, seče tam Povodí Odry, je to tam krásné. Konzultoval jsem to na komisi 

ţivotního prostředí, budou se přijímat nějaké striktní, sankční postihy pro tyto nepořádníky. 

Vím, ţe paní RNDr. Heroutová vyzývá tohoto člověka několikrát. Zkusme se k tomu postavit 

nějak jinak. Zkusme tomu člověku nabídnout, to co dělal pan Mitura. Zavolal mu, domluvil se 

s ním, ţe to za 1Kč/m
2
 poseče za něho, posekal to a bylo to ve slušném stavu. Vím, ţe to je 

práce navíc pro radní, někdo by se tím musel zabývat, musel by to technický dvůr zvládnout. 

To co tam vidíme je, kdyţ to řeknu velmi slušně, je to nepěkný pohled. Kdokoli by to z vás 

měl před barákem, tak by zuřil a dělal by různá opatření, aby se to zlepšilo. 

 

Ing. Ţitník: V minulosti jsem se snaţil tu věc na technickém dvoře nějakým způsobem 

uchopit, aby to tak probíhalo, jak říkáte. Nejsem si úplně jistý, jestli umíme říct cenu, kterou 

byste nám jako opozice nevyčítali. 1 Kč/m
2
 to určitě není. Bude nějaká nákladová cena, která 

vyjde z technického dvora, potom se bavme, jestli to bude sluţba pro občana volně přístupná 

nebo to bude záleţitost problémových pozemků. Asi by to chtělo nějakou hlubší debatu a 

nastavit nějaká pravidla. 

 

Ing. Dvorský: Rozumím, ţe byste měli obavu, ţe bychom vám to vyčetli. Tuto situaci by 

rozumný člověk nevyčítal. Kdyby se zkalkulovala nějaká poloţka, se kterou by ten majitel 

souhlasil, určitě by byla oboustranná spokojenost. Kdysi tady byl ceník, tato nabídka tady 

fungovala. 

 

Starostka: O to nebyl zájem ze strany občanů. 

 

Ing. Dvorský: Já vím. 

 

Ing. Smetana: Mám za to, ţe ze zákona je povinen vlastník posekat jednou ročně.   

 

Ing. Dvorský: Dvakrát ročně. 

 

Ing. Smetana: Děkuji za opravu. To znamená, ţe máme právo to pokosit a po něm potom 

vymáhat.  

 

Ing. Dvorský: Bohuţel nemáme. 

 

Starostka: Nemůţeme vstoupit na soukromý pozemek. 

 

Ing. Dvorský: Je to komplikované, já jsem to zjišťoval na městě.  

 

Starostka: Opakuji, nemáte právo vstoupit na soukromý pozemek. 
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Ing. Dvorský: Já vím, proto se hledají cesty, jakým způsobem toho člověka minimálně 

komunikovat. 

 

Starostka: Já vím, ţe paní Heroutová stále píše a vyzývá. 

 

Paní Popková: Radime, kdyby si tam člověk zlomil nohu nebo něco si tam udělal na tom 

soukromém pozemku, kdo za to bude zodpovídat? On ne, on ho tam nepustil. 

 

Ing. Smetana: Na tomto pozemku není nikde značka „soukromý pozemek“.  

 

Starostka: Technický dvůr moc dobře ví, které pozemky vlastníme, a které jsou soukromé. 

Víme, ţe tam je plevel, ale nemůţeme vstoupit na pozemek.  

 

Starostka: Paní Heroutová, vy jste to posílala kolikrát? 

 

RNDr. Heroutová: Panu Unzeitigovi dvakrát. Jen bych chtěla upozornit, ţe zákon na sekání 

trávy dvakrát ročně, opravdu neexistuje. Existuje pouze, ţe se nesmí poškozovat pozemek  

nad míru přiměřenou poměrům. Já můţu nechat udělat znalecký posudek, ţe se pozemek 

poškozuje, ţe to opravdu vadí. Ten znalecký posudek bychom museli platit my. Píšu opravdu 

všem. 90% lidí poslechne, 10 % neposlechne. Teď mám zatím dva, kteří neposlechli. Je to 

pan Unzeitig a na druhé straně pan Hadamczik, to je ta plocha u Hornbachu. Ten přislíbil, ţe 

to poseká letos poprvé. S tím sekáním dvakrát ročně se uţ projednávala vyhláška na 

magistrátu, ţe to bude platit pro město Ostravu. Pořád to není ještě schváleno. Jsem ráda, ţe 

mě těch 90% lidí poslechne. 

 

Ing. Dvorský: Na pana Haškovce jsem chtěl narazit jako druhý bod programu. Osobně jsem 

dvakrát zahlédl, kdyţ jsem šel po komunikaci Psohlavců z toho jeho nepořádku na tom rohu 

Psohlavců a V Závětří vybíhali potkani. Takţe tady uţ končí sranda, ten nepořádek je tam 

fest. Má otevřené spodní prostory, okna má zadolované, uţ bychom měli mít trpělivost u 

konce.  

 

Starostka: Paní Heroutová, vy o tom něco víte? 

 

Ing. Poštová: Jak je to s tou stavbou? 

 

RNDr. Heroutová:Stavba je přerušena do konce tohoto měsíce. Předpokládám, ţe nedodal to, 

co měl a napíšu mu o odstranění stavby. On se určitě odvolá a jak se k tomu zase postaví 

magistrát, to nevím. Je to neuvěřitelné kolečko.  

 

Starostka: A jak je to s těmi potkany? 

 

RNDr. Heroutová: Nikdo mi písemně nedal, ţe tam jsou potkani, to slyším poprvé. 

 

Ing. Ozner: Jak se dělala ta nová kanalizace, tak opravdu ve Svinově se objevují potkani. 

Osobně jsem je viděl. Tato zvířátka se dostávají do svodů a poţírají nám ty košíky, co tam 

jsou na to listí. Ten problém tady je a někteří občané si stěţovali na OVAK, psali i na město. 

Byly městem rozhozeny nějaké trávící návnady, ale ten problém tady je a asi bude. 

 

Ing. Dvorský: Teď je třeba na radě vyzvat hygienu, aby tady provedli plošnou deratizaci.  
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Starostka: Ověříme, co se s tím dá dělat. 

 

Ing. Dvorský: Jak jsem hned na začátku zastupitelstva nastínil, problém alkoholu, který vznikl 

před pár měsíci na technickém dvoře, jste jako rada jakýmsi způsobem zahráli do autu. 

Bohuţel je to řádově 7, 8 týdnů, byla to středa, kdy daná paní měla opět s tímto problém. Já 

bych chtěl říct, ţe toto můţe vyústit ve velký problém rady a celého městského obvodu. 

Jestliţe se to bude ještě jednou opakovat, a budou schopni lidé, kteří tuto paní v pracovním 

procesu vidí v jakém je stavu označit, tak já potom budu dělat určitá opatření a budu 

vyţadovat propuštění tohoto pracovníka na hodinu, včetně zodpovědnosti všech nadřízených. 

 

Starostka: Já bych chtěla jenom říct, ţe pan Dudík má kalibrované měřící zařízení na tyto 

věci. Má uţ asi 5 protokolů, dělá průběţné namátkové kontroly a v ţádném případě tam nemá 

záznam, ţe by něco objevil. 

 

Pan Dudík: Protokolů je 6 a prozatím 0.  

 

Mgr. Hrušková: Pane Dudíku, chcete nám tvrdit, ţe v průběhu léta třeba v srpnu paní…… 

nebyla ani jednou pod vlivem alkoholu?  

 

Pan Dudík: Srpen? 

 

Mgr. Hrušková: Ano. 

 

Pan Dudík: Datum? 

 

Starostka: Toto se vůbec nehodí na zastupitelstvo. 

 

Ing. Smetana: Já do toho nebudu vstupovat, ať se tady klidně dohadují, ale mě by zajímalo a 

řekněte mi to vy. Jestliţe vznikne nějaký pracovní úraz, který bude pod vlivem alkoholu 

kohokoliv, za kým půjde úhrada škody?  

 

Starostka: Jestliţe vznikne úraz a pracovník je pod vlivem alkoholu, nedostává od nikoho 

ţádnou náhradu, je to jeho problém. Uţ jsme to říkali minule. 

 

Ing. Smetana: A jak je s tímto člověkem nakládáno? Obecně. 

 

Starostka: Jak to třeba funguje na Acerol Mittal a jiných firmách. Kdyţ se to zjistí poprvé, tak 

ten člověk jde domů. Kdyţ se to zjistí podruhé a ten člověk neohroţuje lidi na ţivotě, tzn., ţe 

neřídí ţádný stroj, tak nedostane prémie a potřetí se propouští. Toto je normální standardní 

postup.  

 

Pan Macháč: Mrzí mě, ţe někteří občané Svinova mají tu moţnost si dlaţbu před barákem 

koupit a ostatní občané o tom nebyli informováni, myslím, ţe by jich bylo více občanů, kteří 

by si dlaţbu zaplatili a nemuseli sekat trávu pravidelně a starat se o to. Někteří mají bohuţel 

výhody. 

 

Starostka: To není výhoda, to je osobní iniciativa. 
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Pan Macháč: My jsme se vás na to ptali a vy jste nám řekla, jestli si to umíme před barákem 

posekat. Druhá věc, chci se zeptat na dopravní hřiště a třetí věc, co radu vedlo k tomu, ţe 

rozhodla neobnovit plot u základní školy, kdyţ by zpracovaný projekt, byly návrhy, ţe na tom 

plotě bude mít ZUŠka nějaké obrázky. 

 

Starostka: Co se týká dopravního hřiště, tak je to pořád ještě ve hře. Vyjednáváme 

s magistrátem, aby výstavba byla zahrnuta do rozpočtu, a budeme tyto věci řešit následující 

dny. O hřišti se pořád jedná, chtěli bychom ho vybudovat. Co se týče plotu u lidové školy 

umění, máme za to, ţe prostor před školou není tak velký a ţe bude mnohem hezčí, kdyţ tam 

ten plot prostě nebude, kdyţ tam bude jenom zábradlí. Ten plot by byl strašně masivní, 

vypadalo by to jako na hřbitově.  

 

Ing. Dvorský: Já jsem tento problém otvírat nechtěl, ale v době, kdy se realizovala dlaţba 

před budovou Bílovecká 1, mi volal jeden svinovský občan, všichni ji známe, je to váţená 

osoba, on se vám moţná představí sám a říkal mi „toto, co jste předvedli před Bíloveckou 1 je 

komedie o třech dějstvích“. Já bych se chtěl zeptat, kdo to reţíroval? Určitý týden ve čtvrtek 

se dokončil chodník, který byl krásně doměřen, dodláţděn ke starému plotu. Já jsem v pátek 

tentýţ týden psal upozornění na radní, proč se to dělá, kdyţ se tento plot bude demolovat. 

Ejhle přišlo hned pondělí po víkendu, to jsem předpověděl, aniţ bych o tom věděl, firma 

přišla, začala sbíjet danou podezdívku plotu, chodník nečistila a zjistila, kdyţ vytahovala ty 

základy, ţe to musí rozebrat. Nejdříve dvě řady, dokonce někdy i pět řad a lidé kolem chodili, 

smáli se a říkali „ti naši zastupitelé jsou ale pitomci“. 

 

Starostka: Pane Dvorský, kdyţ neznáte podrobnosti, tak se máte přijít zeptat. Dělaly tam dvě 

firmy. Tuto zakázku má na starosti ministerstvo, to není naše zakázka, tzn. ta kanalizace, ten 

chodník je věcí ministerstva. Plot byla věc pana ředitele školy. Ţe se neuměly tyto dvě firmy 

dohodnout kvůli termínu, za to já nemůţu. Oni to vybourali, rozebrali a dali do původního 

stavu. To není věcí radních ani zastupitelů, ale firmy, která je nasmlouvána s ministerstvem. 

 

Ing. Dvorský: Bohuţel to já občanům nevysvětlím.  

 

Starostka: Vysvětlila jsem vám to, tak jim to vysvětlete. 

 

Ing. Dvorský: Tak jim to vysvětlete vy. 

 

Starostka: Kdyţ se mě zeptají, tak já jim to klidně vysvětlím.  

 

Ing. Smetana: Já bych vás, paní starostko a paní Gelnarovou, s dovolením poprosil, jestli 

byste byly tak laskavy, protoţe tady vznikl veliký šum ohledně financování dlaţby na 

obecním pozemku, jestli byste zastupitelstvu nebo do materiálu přiloţit fakturu, kterou jste 

zaplatila firmě za tu dlaţbu navíc, kterou jste dělala před svým domem? 

 

Starostka: Faktura je moje záleţitost a firmy. 

 

Ing. Smetana: V tom případě jste to dělala bez souhlasu zastupitelstva a rady, protoţe jste na 

obecní pozemek poloţila dlaţbu, kterou jsme tam my nechtěli. Je to obecní majetek. 
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Pan Macháč: Já se zpátky vrátím k té školce. Já bych poţádal, jestli by nám zastupitelům 

nebyla doloţena vysoutěţená cena provedení zahrady a co bylo z té vysoutěţené ceny 

vyškrtnuto a kolik jsme té firmě zaplatili a co jsme si udělali svépomocí.  

 

Starostka: Není problém.  

 

Pan Macháč: A doloţení faktury si tam dejte. 

 

Starostka: Ještě něco? 

 

Ing. Smetana: Paní starostko, abychom to vyřešili, bylo by dobré, kdybyste předloţila fakturu, 

aby to neznělo, ţe si zvelebujete za obecní peníze pozemky. Vy jste před chvílí řekla….. 

 

Starostka: Ještě jednou. Jsou to obecní pozemky za moje peníze. To je trošičku jiné.  

 

Ing. Smetana: Já se právě vám snaţím pomoct v tom, ţe chci, abyste předloţila fakturu, aby 

všichni ti občané viděli, ţe jste nevyuţila té moţnosti, kterou vám pan Macháč nastínil, ţe 

ostatní by to taky chtěli, ale o tom nevěděli. Vy jste si nechala vydláţdit před svým domem a 

paní doktorka Gelnarová to samé, tak to doloţte, na tom přeci nic není. Je to jenom jedna 

faktura, která nic nevypovídá a je to jasně řečeno za co to bylo dáno.  

 

Pan Macháč: Paní starostko, já nevím, nebo tomu nerozumím a moţná nám zodpoví pan 

Muţík, kdyţ se rozšiřuje chodník, mění se situace starého chodníku, tak bylo řečeno, ţe je 

třeba k tomu udělat projekt, nové stavební povolení. My jsme chtěli rozšířit chodník, zúţit 

chodník a bylo nám řečeno, ţe je to jako oprava, ţe by se muselo dělat všechno znovu. 

Zřejmě u vás to neplatí, u vás můţe chodník poloţit a rozšířit, to je jedna věc a druhá věc, 

nemůţete se divit, ţe ti občané za námi přijdou, ţe u firmy VOSTAV chodník byl a teď tam 

chodník není. Občané říkají, ţe ten chodník tam nemůţe být, protoţe jste si nechala vydláţdit 

před svým domem chodník. 

 

Starostka: Nemůţete k tomu něco říct, pane Muţíku? 

 

Pan Macháč: No my jsme všichni blbci a jste všichni chytří. 

 

Starostka: Prosím vás, jste na zastupitelstvu, tak se chovejte slušně. 

 

Pan Macháč: Já se chovám slušně. 

 

Starostka: Tak vaţte slova. 

 

Pan Macháč: Co jsem řekl sprostého? 

 

Ing. Muţík: Pan Macháč má pravděpodobně na mysli prodlouţení chodníku na ul. Kuršova, 

které nemůţeme provést bez stavebního povolení, protoţe se jedná o novou stavbu, jedná se o 

proslouţení chodníku aţ do křiţovatky s ulicí U Rourovny aţ k ulici Glinkové. To opravdu 

není dodláţdění. 

 

Pan Macháč: To je pravda, ale já jsem se bavil o chodníku u VOSTAVU. 
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Ing. Muţík: U VOSTAVU chodník, který tam byl původně ze starých dlaţdic, rozhodli jsme 

se neobnovit tento chodník, protoţe tam není potřeba, lidé vyţadují kromě toho, ţe chtějí 

chodit po chodnících, chtějí také zeleň, takţe jsme se snaţili jim vyhovět a místo chodníku 

tam bude zeleň. 

 

Ing. Dvorský: Paní Wieluchová, nedivte se té reakci občanů. Mnoho občanů z ulice Kuršové 

se ptali, jestli není moţné, aby u nich ten zelený pás byl zrušený. Dostali nějakou odpověď. 

Potom vidí u vás, ţe je opak pravdou. Vy jste měla z vlastní iniciativy tady dneska přijít 

s fakturou a říct „tady je faktura, tady jsem si to zaplatila, podívejte se, je to čisté“.  

 

Mgr. Hrušková: Já bych se chtěla zeptat, jestli to bude teď pravidlo, ţe si vyhlídnu nějaký 

obecní pozemek a udělám si na něm dlaţbu.  

 

Starostka: No dobře. Ještě máte někdo něco? 

 

Mgr. Hrušková: Můţete mi na to odpovědět? 

 

Starostka: Já nevím, jestli to bude pravidlo. 

 

Mgr. Hrušková: Kdyţ to jde u vás, proč to nejde u jiných občanů? 

 

Ing. Muţík: Na to můţu odpovědět, to je běţná záleţitost. Mnoho lidí si bez vědomí 

městského obvodu vydláţdí např. na Jiţních svazích parkovací místa na obecním pozemku a 

ani se nás na to neptají. Nejsou to jen Jiţní svahy, ale i další části Svinova. Nebudu jmenovat, 

ale jde o napojení vjezdu bez souhlasu rady na ulici Bratří Sedláčků. 

 

Mgr. Hrušková: Tak bychom to měli asi řešit jako úřad ne? 

 

Ing. Poštová: Já jsem pro presumci neviny, takţe prokaţte, ţe to platila obec nebo někdo jiný 

a potom tady chtějte, ať se někdo vysvléká donaha a nosí faktury. To je jedna věc a druhá věc, 

kdyţ uţ tady jmenujeme, jak má napojeno a co všechno má vydláţděné paní Hauptová 

v době, kdy byla starostkou. 

 

Pan Macháč: Ona nám ukázala faktury.  

 

Ing. Dvorský: Sečení pozemků mezi novou Bíloveckou a kolejemi. Je to tam opět 

neudrţované, nevím, komu to patří, kdo je zodpovědný. 

 

Starostka: Myslím si, ţe to patří Českým drahám. Víme, ţe to pan Mitura chodil zadarmo 

kosit, ale my to zadarmo Českým drahám kosit nebudeme.  

 

Pan Macháč: Metr od komunikace sekají Ostravské komunikace. 

 

Ing. Dvorský: Takţe nesekají.  

 

Pan Šnejdar: Zazněla tady výměna pozemků s panem Bogdalíkem. Co si máme představit pod 

pojmem komunitní centrum? 
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Starostka: To je jenom ţádost a dopis pana Bogdalíka a my jsme to ještě na radě neměli. Je to 

nová informace a chtěla bych, abyste tuto informaci měli kompletní. To můţe být cokoli. 

Tak pokud je to všechno, děkuji vám a končím dnešní zastupitelstvo. Nashledanou. 

 

Konec v 18:30 hodin. 

Zapsala: Lucie Fucimanová  

 

 

 

 

Ing. Helena Wieluchová                Ing. Daniel Žitník 
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