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Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov, konaného dne 07.03.2018 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Helena Wieluchová – starostka 

- sloţení slibu náhradníka člena Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

- schválení programu zasedání  

- určení ověřovatelů zápisu 27. zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

 

ZMOb/0138/18    Schválení programu s úpravou 

ZMOb/0135/18    Návrh úplatně nabýt pozemek parc. č. 2452/2 v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

ZMOb/0136/18    Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 659/111 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0140/18    Návrh na vydání stanoviska k nabytí pozemků v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava do vlastnictví statutárního města Ostravy a jejich následnému 

svěření městskému obvodu Svinov 

ZMOb/0141/18    Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 203 a 

pozemku parc. č. 204, jehož součástí je stavba s č.p. 303 vše v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0133/18    Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc.č. 530/7 v  

k. ú. Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0134/18    Návrh na uzavření dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových 

organizací: - Základní škola a mateřská škola Ostrava - Svinov, 

příspěvková organizace - Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily 

Ostrava - Svinov, příspěvková organizace - Technický dvůr Ostrava-

Svinov, příspěvková organizace 

ZMOb/0137/18    Prominutí příslušenství pohledávky 

ZMOb/0139/18    Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

ZMOb/0142/18    Rozdělení dotací žadatelům z rozpočtu MOb Svinov pro rok 2018 

 

 

Různé 

 

Začátek jednání zastupitelstva v 16:00 hodin 

 

Zápis z dnešního zasedání ZMOb Svinov provede paní Lucie Fucimanová. 

 

Celkem přítomno členů: 18 zvolených zastupitelů  

 

Omluveni: Ing. Lenka Hrušková 
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Starostka: Jak jistě víte, paní Bonková rezignovala na funkci zastupitele a dne proto sloţí slin 

Ing. Vít Horáček.  

 

Zazněla hymna České republiky. 

 

Bc. Štekbauerová přečetla slib zastupitele. 

 

Ing. Horáček: Slibuji! 

 

Starostka: Vítám pana Horáčka mezi členy zastupitelstva. Tak k návrhu programu. Dostali 

jste program, materiály, které jsou na stůl. Já vám to nyní vysvětlím. Máte na stole materiál 

s názvem „Návrh nového usnesení k materiálu č. ZMOb/0141/18“, jde o upřesnění 

k materiálu č. 5. Není to nový materiál, je to jen upřesnění. Dále máte na stole materiál 

„Ţádost o doplnění účelu finančního příspěvku pro rok 2018 od dobrovolných hasičů“. To 

doplníme teď k materiálu č. 10 a dále máme materiál na stůl „Přiznání odměny za výkon 

neuvolněného člena zastupitelstva“. Tento materiál bych navrhla zařadit jako bod č. 11 a 

„Různé“ bychom posunuli jako bod č. 12. 

 

Ing. Smetana: Dovolil bych si navrhnout, vyškrtnutí „Záměru prodeje staré školky“, protoţe 

na minulých zastupitelstvech, jsem upozorňoval na to, ţe jsme nevytvořili ţádnou anketu, ani 

záměr toho, jak by to mohla obec vyuţít. Hlasovat hne ze startu, ţe to budeme prodávat a 

k tomu potom dát nějaké body jaká bude cena, mi připadá naprosto irelevantní. Viděl bych 

cestu, aby se lidé první vyjádřili v rámci toho, co jsem uţ navrhoval před rokem, kdyţ jsme to 

probírali na investiční a grantové komisi, kterou jste ji zrušili.  

 

Starostka: Myslím, ţe kolem toho dneska ještě toho dost zazní. 

Dávám hlasovat o návrhu pana Smetany o vyškrtnutí bodu č. 5 z programu 

Hlasování o návrhu 

Pro:  5                                              Proti:  9    Zdržel se: 4 

Návrh nebyl schválen 

 

Dávám hlasovat o navrţeném programu jednání 

Hlasování o návrhu 

Pro:  18                                              Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

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

18.12.2017, kdy ověřovateli byly Ing. Jiřina Broulíková a Hana Muţíková. 

 

Ing. Jiřina Broulíková: V pořádku, souhlasím. 

 

Hana Muţíková: V pořádku, souhlasím. 

 

Starostka: Dávám hlasovat o schválení zápisu ze zastupitelstva  ze dne 18.12.2017 

Hlasování o návrhu 

Pro: 17                                              Proti:  0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 
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Ověřovatelé zápisu z 27. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
Návrhy: MUDr. Ludmila Gelnarová, Ing. Radim Smetana 

Hlasování o návrhu 

Pro:  18                                               Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Volba mandátové a návrhové komise 
Návrhy: Ing. Eva Poštová, Mgr. Viktor Kojdecký, Ing. Eduard Dvorský 

Hlasování o návrhu 

Pro:  18                                               Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Zpráva o činnosti starostky za období 18.12.2017-  7.3.2017 

 

3.1.2018  

- jednání ve věci zadání zakázky vybudování hrobových míst  
5.1.2018,2. 2.2018, 2.3.2018 

-    jednání  se zástupci městské policie a policie ČR 

10.1.2018, 5.3.2018 

- sbor starostů hluková vyhláška, financování obvodů, § 22 statutu města 

11.1.2018 

- jednání se společností Satum, společenství vlastníků na ul. E. Rošického  ve věci  pojištění 

nemovitosti 

16.1.2018 

- jednání se společností  INNOVA –dotace 

17.1.2018 

- jednání  na Magistrátu města Ostravy – Svinov Jih 

21.2.2018 

- jednání  ve věci  dopravního značení 

22.2.2018 

- jednání  ve věci čištění dlaţeb Webr 

24.1. 2018 

– proběhlo jednání se zástupci společnosti Místní architekti a to ve věci modernizace 

Dopravního hřiště a rekonstrukce sportovního areálu za školou. U toho bych se s dovolením 

zastavila. Uţ jsme to zmínili na minulém zastupitelstvu, ţe bychom měli tento záměr.  

Promítání projektové dokumentace 

Budova bude mít celkem 3 podlaţí. Ze strany Bílovecké to budou 2 podlaţí, protoţe tam je 

terénní zlom a ze strany sportoviště budou 3 podlaţí. V přízemí se budou schovávat kola, 

elektrická autíčka, bude tam prádelna, sušárna pro fotbalisty, dále tady bude technické 

zázemí.  

 

Ing. Smetana: Ta chodba, která vede k těm prostorám, bude klimatizována? 

 

Starostka: Klimatizována? 

 

Ing. Smetana: Vy máte orientaci toho domu na sever a toto je celé prosklení na jiţní stranu. 

 

Starostka: To nebude prosklené, to budou pavlače. V 1. nadzemním podlaţí bude učebna pro 

výuku dopravní výchovy. Budou tady šatny pro fotbalisty. Šatny budou celkem tři, u kaţdé  
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z nich bude sociální zázemí, bude tady vstupní hala se správcem, kde bude mít také zázemí.   

2. nadzemní podlaţí budou ještě pokračovat šatny. Ještě jedna šatna pro fotbalisty, další pro 

tenisty a bude zde i klubovna, kterou můţou vyuţívat veškeré spolky, nejen sportovní, ale 

veškeré, které jsou ve Svinově. Bude tady kuchyňka. To jsou základní údaje o tom projektu. 

 

Ing. Dvorský: Hodně se mi to líbí, ale postrádám tam dostatečný počet parkovacích míst. 

Pravděpodobně tam bude velký pohyb osob. 

 

Starostka: na ulici Bílovecké se bude stavět parkoviště naproti Krůty. Bude tam asi o 7 míst 

víc. 

 

Ing. Dvorský: Teď technická vyloţeně z praxe. Šatny pro fotbalisty v prvním patře jsou 

špatně. 

 

Starostka: To nejde jinak udělat. Autíčka nejdou dát do prvního patra. Právě proto je tam ta 

pavlač, aby oni mohli jít venkem a ne vnitřkem.  

 

Ing. Poštová: Chtěla bych jenom doplnit, co paní starostka nezdůraznila, ţe ta budova byla 

původně do písmene L naprojektovaná k tomu dopravnímu hřišti a celé je to investice města. 

My jsme docílili toho, protoţe město slyšelo, ţe fotbalisté nemají zázemí. Budova je součástí 

dopravního hřiště a v 1. nadzemním podlaţí musí být vybavení toho hřiště. Přesvědčili jsme 

město, aby nám pomohlo s vybavením pro fotbalisty a tenisty. 

 

Pan Macháč: Ta dřevěná fasáda je konečná verze? 

 

Starostka: To je jen návrh těch architektů. 

 

Pan macháč: Protoţe kdyţ měla být na školce, tak byl problém kvůli té údrţby. 

 

Ing. Ţitník: Ona je tam navrţená kvůli tomu, aby ta budova, která byla prezentovaná, vypadá 

moc zeleně, tzn., ta dřevěná fasáda, to by měla být věc, která by to měla zjemnit. 

 

Mgr. Kojdecký: Ta budova vlastně bude rozdělovat dvě oblasti. Bude rozdělovat sportoviště a 

park ČSA. Je to koncipované tak, aby budova stála přímo naproti toho parku symetricky 

v ose, protoţe ten park se tou budovou zavře. 

 

Starostka: V dopoledních hodinách bude slouţit ţákům školy a dopravní hřiště i jiným školám 

a odpoledne bude ten areál otevřen pro veřejnost. Areál bude vyuţit, protoţe je určen pro 

sportovní účely. Podle toho prvního obrázku tam opravdu nic není kromě fotbalového hřiště. 

 

Ing. Smetana: Já bych měl 3 věci. Můţeme toto dostat do emailu?  

 

Starostka: Můţete. 

 

Ing. Smetana: Ať to můţeme odprezentovat spoluobčanům. Je k tomu udělaná projektová 

dokumentace nebo je to ve fázi studie? 

 

Starostka: Teď se zpracovává projektová dokumentace, upravuje se projektová dokumentace 

hřiště, protoţe se musí upravit poloměry zatáčení kvůli autíčkům. Souběţně je vyhlášena  
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soutěţ na dokumentaci pro územní rozhodnutí na sportovní hřiště a budovu. Je to rozděleno 

na dvě etapy. I. etapa je samostatně dopravní hřiště a II. etapa je budova se sportovním 

hřištěm. Projekčně se obě stavby koordinují, ale navzájem se nevylučují ani neomezují. 

 

Ing. Smetana: Kdo to bude financovat? 

 

Starostka: Dopravní hřiště bude kompletně financovat magistrát, budovu bude financovat 

magistrát a sportovní hřiště budeme financovat my s tím, ţe předpokládám, ţe nám magistrát 

nějakou částkou vypomůţe.  

 

Ing. Smetana: Máme uţ nějakou alokaci peněz na výstavbu celého areálu? Na dopravní hřiště 

vím, ţe máme alokaci. 

 

Starostka: My ne, to je věc magistrátu. 

 

Ing. Smetana: Vím, ale jestli máme na městě alokované peníze? 

 

Starostka: Nemáme.  

 

Ing. Smetana: Stojí to na tom, ţe máme přípravu projektovou, ale nemáme na to peníze.  

 

Starostka: To je akce města. Dopravní hřiště bude kompletně financovat magistrát, budovu 

taky kompletně bude financovat magistrát, to je jejich investiční záměr a my budeme potom 

financovat to hřiště sportovní. 

 

Ing. Smetana: Ptám se znovu, jestli uţ máme schválené peníze. Blíţí se volby, takţe 

očekáváme změnu i vedení města. Máme dneska jistotu toho, ţe dneska odhlasovalo 

zastupitelstvo města a schválilo peníze na tuto investici, kdyţ teď v podstatě přiklepli 50 mil. 

Kč na sokolovnu? 

 

Starostka: Nemůţeme mít přiklepnuté peníze z města, kdyţ nemáme projekt. Ten se teprve 

bude zpracovávat. Jakmile bude projekt, bude známa  finanční náročnost, dáváme ţádost na 

magistrát, musíme 2 aţ 3 mil. Kč někde získat a zbytek by nám mohl pomoct magistrát. 

Nemáte ţádnou jistotu, protoţe nemáte projekt.  

 

Ing. Smetana: Plně s vámi souhlasím a na druhou stranu máme od roku 1995 plné skříně 

studií, které se nikdy nerealizovaly. Poslední dělala Eva Poštová pro sokoly budovu sociálek 

za 20 mil. Kč a ta taktéţ skončila ve skříni.  

 

Ing. Poštová: Tak to není. 

 

Ing. Smetana: Ty jsi měla čistě projekt sprch a šaten. 

 

Ing. Poštová: To měla paní Hauptová, ne já. My jsme dělali tento projekt. 
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Starostka: Projekt sokolovny se vyuţil, doplnil se a je dneska ve fázi, ţe se dělá výběrové 

řízení na zhotovitele. Bez projektu se s vámi nikdo nebaví. Stane se, ţe se nějaký projekt 

nerealizuje, nic méně bez něho se s vámi nikdo nebaví. 

 

Ing. Smetana: Děkuji, to mi stačí. 

 

Ing. Ţitník: Ta budova je nedílnou součástí toho dopravního hřiště, tzn., ţe v okamţiku, kdy 

město bude mít zájem postavit dopravní hřiště, jako ţe po tom volá, potřebuje dopravní hřiště 

pro Porubu, tak je vysoká pravděpodobnost, ţe to dopravní hřiště bez té budovy nebude moct 

fungovat. Jsou tam učebny a plánované technické zázemí. Je tady velká pravděpodobnost, ţe 

to dopadne, jak si představujeme. 

 

Ing. Smetana: Toto nenapadám. Já jsem se ptal vysloveně proto, ţe to dopravní hřiště je 

projekt, které odsouhlasilo město, tak bylo pouze ty komunikace, jakési elektronické 

zabezpečení. Ta budova tam prapůvodně nebyla. 

 

Starostka: Byla, ale přízemní. 

 

Ing. Smetana: Kdyby se to povedlo, tak je to úţasné, ale mě děsí to, ţe tato investice je řádově 

kolem 70 mil. Kč. 

 

Starostka: Je to kolem 50 mil. Kč. Orientačně jsme si to spočítali, ţe by nás to hřiště mohlo 

stát kolem 13 mil. Kč. 

 

Ing. Smetana: Jenom hřiště. 

 

Starostka: Všechna hřiště. Kdyţ budeme mít aţ 3, 4 mil Kč, tak nám magistrát doplatí. 

Všichni dostanou finance, kdyţ bojují a mají projekt.  

 

Ing. Smetana: Počkáme si na rozpočet. 

 

Ing. Ţitník: Nějak se to tady smíchalo. Dopravní hřiště a budova je investicí města, potom 

zůstává ta sportovní část, která je záleţitostí obvodu. Budou volby a rád bych zmínil to, ţe se 

nám povedlo zařadit tuto sportovní část do strategického plánu města Ostravy. 

 

Starostka: Berme to jako investici pro Svinov, neberme to politicky, prostě kdokoli bude 

ochoten s tím pracovat, bude mít cestičku připravenou. 

 

Ing. Smetana: To nemá s politikou nic společného.  

 

Ing. Poštová: Samozřejmě neovlivníme, jak se změní radnice a jaké bude mít priority a co 

všechno se můţe stát. Toto dopravní hřiště by ohroţeno být nemělo, ale myslím, ţe bychom si 

tady my všichni měli slíbit a vzít si toto za své. Velice potěšující je, ţe se na tom shodneme, 

ţe kdokoliv kdo tady bude nebo nebude, bude v tom pokračovat. 

 

Starostka: Určitě jste si všimli, ţe v tom posledním patře bude klubovna, to by mělo být skoro 

pro 40 lidí, takţe si myslím, ţe kdyţ ta klubovna tam bude vybavená, ţe to můţe plnit ten 

účel, po kterém jste teď volali ohledně té školky, ţe by se prostě mohli scházet spolky, které 

ve Svinově jsou. 
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Ing. Smetana: Souhlasím, ale v tom případě by stálo za úvahu, jestli tu školy a nemyslel jsem 

to špatným způsobem, ale myslel jsem to proto, provozujme, neţ ta budova bude stát, a aţ to 

bude stát, můţeme tu starou školku prodat. 

 

25.1.2018 

Prohlídka nemovitosti  - ul. Kmochova 

30.1.2018 

- jednání se zástupci spol. Prinex ve věci odstranění závad – MŠ Stanislavského 

31.1.2018, 7.3.2018 

- Zastupitelstvo města 

 7.2.2018 

- převzetí poţárních hlásičů a detektorů CO 

21.2.2018 

- jednání  ve věci  dopravního značení na ulicích po opravách komunikací a chodníků 

1.3.2018 

jednání – společenství vlastníků na ul. E. Rošického   - instalace nové brány   

 

Ing. Samková přečetla činnost Úřadu městského obvodu Svinov. 

 

K bodu 2) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuse. 
Starostka: Dávám, ţe jsme projednali a schvalujeme rozpočtové opatření 

Hlasování o návrhu  

Pro: 18     Proti: 0     Zdržel se: 0  

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: 2  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 4) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Diskuse. 

Pan Macháč se vzdal hlasování (střet zájmu) 

Ing. Dvorský: Cestujícímu, který přijede do třetího největšího nádraţí v republice, tak je mu jedno 

komu, co patří. Mě vadí ten strašidelný pozemek mezi vilou paní Broulíkové a informačním 

centrem. Co jsme schopni s tím dělat? 

 

Starostka: Ten pozemek bohuţel patří soukromé osobě. Bude tam budova, kdy bude jedno podlaţí 

v podzemí a tři podlaţí nad zemí. Je to tak paní Broulíková? 

 

Ing. Broulíková: Ano. 

 

Ing. Dvorský: Ví se něco o tom, je nějaká vize? 

 

Ing. Broulíková: On zrovna pracuje na stavebním povolení 

 

RNDr. Heroutová: Je přerušeno řízení, protoţe neměl všechny náleţitosti. 
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Starostka: Dávám hlasovat o souhlasném stanovisku, včetně šrafovaného místa 

Hlasování o návrhu  

Pro: 17      Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 5) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuse. 
Paní Popková: Já bych chtěla pětiminutovou přestávku, ať si náš klub o něčem promluví, protoţe 

mě zarazilo, ţe aţ někdo se přihlásil další, tak jste měnili podmínky.  

 

Starostka: Samozřejmě můţete mít přestávku. 

 

Paní Popková: To jste jako počítali s tím, ţe to zůstane tomu jednomu zájemci? 

 

Starostka: Ne, to je záměr. Aţ se pověsí záměr, tak se můţe kdokoli přihlásit. My jsme měli 

jediného zájemce a dali jsme záměr. Územní plán musíte dodrţet. 

 

Paní Popková: Kdyţ rada rozhodovala o tom, tak uţ ty podmínky mohla dávat. 

 

Ing. Poštová: Na radě jsme začali diskutovat, ţe bychom měli stanovit podmínky, ať to má nějaký 

směr toho vyuţití, ale řeklo se, ţe to má zpracovat paní tajemnice. Psali jsme si emailem i pan 

ţitník tam něco doplňoval i já osobně jsem něco připomínkovala.  

 

Paní Popková: Proč to nebylo v těch materiálech, které nám byly doručeny? 

 

Starostka: Protoţe ty materiály byly dřív, neţ jsme to diskutovali 

 

Ing. Smetana: My máme postavenou novou školku o dvou třídách, máme soukromou školku na 

konci Svinova, máme soukromou školku s jeslemi pod Slunkem. Kdyţ si to spočítáme, tak máme 

na území Svinova 5 školek. Kdyţ se podívám na to, jakým způsobem se třeba prodávalo a dříve si  

to většina zastupitelů stěţovala, jak pan Planka prodával na Stanislavskéhojesle, tak polovina 

zastupitelů si následně strašně stěţovala, ţe to byla škoda prodávat. Jestliţe mi skončí na stole 

materiál, který mi říká, ţe se bude vybírat cena, tak nemůţeš mi říct, ţe se nebude nic prodávat, 

kdyţ tady jsou jasné podmínky výběrového řízení. Vadí mi trošku to, ţe kdyţ jsme se o tom bavili 

minule, tak jsem opravdu a opakuji znovu, ať najdeme řešení vyuţitelnosti. Vy nás postavíte před 

hotovou věc, ţe záměr prodeje a prodáme. Je to o tom, ţe dříve ta debata byla taková, ţe nové 

zastupitelstvo, nikdo z nás tam nemusí být, ať si rozhodne, co s tím udělat. Tady jsme zhlédli 

krásnou prezentaci, věřím, ţe to hřiště proběhne. Čemu brání to, abychom vyuţívali tuto školku 

do doby, neţ se vybudují tyto budovy u sportoviště? Proč tak najednou rychle musíme prodat? 

Paní Popková tady prezentovala, ţe se tady najednou objevil druhý zájemce, zatím to nikdo 

neprezentoval, nikdo to nikomu nenabídl, nikde neproběhla informace, ţe máme vůbec zájem tu 

školku prodat. 

 

Starostka: Prosím vás, my tady sice máme několik školek. Toto bude soukromá školka 

s jazykovou výukou, ta tady není ani jedna. Ona nekonkuruje vůbec ţádné školce, protoţe bude 

s jazykovou výukou.  

 

Ing. Smetana: Můţeme ji pronajmout?  
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Starostka: Dneska jsou nemovitosti na nejvyšší cenové hranici cenově. Ceny budou potom 

postupně padat. Kdybychom chtěli vyuţívat tu školku, a pan ředitel můţe říct sám, opravdu by to 

chtělo injekci, okna, podlahy. Ta školka je opravdu ve špatném stavu. Jestliţe budeme mít budovu 

tady u sportovního hřiště, bude skolovna, je tady hasičárna, je tady Kmochova. Kolik těch budov 

budeme provozně udrţovat a financovat, kvůli třem spolkům, které to budou vyuţívat?  

 

Ing. Smetana: To, ale není o vyuţití. 

 

Starostka: Jsou to náklady, bude to něco stát.  

 

16:45 hodin - Přišla Mgr. Lenka Hrušková 

 

Ing. Smetana: Paní starostko, jestli sledujete cenovou mapu a vývoj cen, tak ten vývoj cen je 

takový, ţe naskakují např. na jiţních svazích, naskočila cena za m2 o 200 Kč nahoru. Vy, mi 

říkáte, prodejme to rychle. No kdyţ to poloţíte na stůl a řeknete záměr prodeje, tak to nevypadá, 

ţe to jde zrovna pomalu. Ta školka nás dneska stojí nějaký provoz. Proč ji nepronajmeme 

organizacím? 

 

Starostka: My jsme to nabízeli charitě, magistrátu a nikdo to nechtěl. 

 

Ing. Smetana: Bývalý pionýrák se pronajal na dlouhodobý pronájem, kdy to on zrekonstruoval za 

svoje peníze. Dneska se nám to vrátilo zpátky s tím, ţe to máme kvalitní a výborně opravený 

projekt. Proč chcete znovu prodávat objekt, který máme v majetku obce s tím, ţe ho můţeme 

vyuţít. Je v centrální oblasti Svinova. Můţeme ovlivnit, co v té budově bude. Jestliţe to prodám 

soukromníkovi, tak nejsem schopen ovlivnit, co v tom objektu bude.  

 

Starostka: Ta školka je volná od dubna, není hned. Zájemce se přihlásil před 14 dny. Jestliţe tam 

někdo bude měnit podlahy, okna, bude dělat omítky, tak to nebude chtít pronajmout. On tam nedá 

x miliónů, aby to měl pronajaté. 

 

Ing. Smetana: Dokončím myšlenku. Paní Gelnarová je v majetku obce. Dělala jste tam stavební 

úpravy? 

 

Starostka: o čem to mluvíte? 

 

Ing. Smetana: Ona má ordinaci v pronájmu v naší budově. Je to tak? 

 

MUDr. Gelnarová: Já? Kde? 

 

Starostka: Ona nemá tady ordinaci. Kde jste na to přišel? 

 

MUDr. Gelnarová: Já mám ordinaci na NH. 

 

Ing. Smetana: A dělala jste si tam úpravy? 

 

MUDr. Gelnarová: No něco ano, co nám NH nezaplatilo. 

 

Ing. Dvorský: Určitě bych to usnesení upravil, ţe bych to dal prodej i pronájem a nějakým 

způsobem bych to datoval. Měli bychom počkat na reakce zájemců. 

 

Starostka: To je záměr, takţe se můţe kdokoliv přihlásit. 
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Ing. Dvorský: Ano, ale aby se mohli přihlásit do určitého data. 

 

Starostka: Však ano, je to ze zákona. Musí to viset 15 dní ze zákona, aby se mohli přihlásit. 

 

Ing. Poštová: Kdokoli tady dá ţádost, my ji musíme projednat. Nemůţeme jednohlasně říct, 

neprodat. Ovšem to není ni ukvapeného, je to normální postup. Přijde ţádost o pronájem nebo 

koupi, projedná se záměr a pak se projedná prodej nebo pronájem. Kdyţ se podíváte do rozpočtu, 

podíváte se provozní náklady obce, tak obec naší velikosti, kdy víceúčelová hala uţ probíhá, další 

je Kmochova, ta je ve výborném stavu, zajděte se tam podívat. Tam to bylo jinak, neţ jsi říkal. 

Tam nájemce nejdříve poţádal o pronájem a pak o rozsáhlou rekonstrukci, která byla asi 2 mil. 

Kč. My jsme mu dali smlouvu, ţe pokud ukončí ten nájem ze své stany, tak nebude platit tu 

rekonstrukci. Neplatili jsme ji, ale zároveň, nevím, proč se mu přestalo dařit nebo jakým 

způsobem se dostal do insolvence, tak měl v úmyslu tu Komochovou   koupit. Ta budova a 

dopravní hřiště není důvod si myslet, ţe se nebude realizovat, tam je také společenská místnost. 4 

nějaká zařízení, která máme udrţovat, na to Svinov nemá.   

 

Ing. Hauptová: Chtěla bych se zeptat, zda li ten další zájemce podniká v oblasti školství nebo 

v jiné oblasti? 

 

Starostka: Prosím vás, to je záměr. Já nevím, v čem ten další zájemce podniká.  

 

Ing. Ţitník: Dělal jsem tam fotodokumentaci, kdyţ jsme to nabízeli, jestli by to nechtěla 

neziskovka aspoň po období, neţ se rozhodne. Ta budova není opravdu v dobrém technickém 

stavu. Jak to vypadá z venku, všichni víte.  

Prezentace fotografií staré školky 

 

Mgr. Ivančo: Dobrý den váţné dámy, váţení pánové, 30.3.2017 byly děti naposledy v budově 

Bílovecká 303, protoţe následující den děti přecházeli do školky na ul. Stanislavského. V pondělí 

jsem byl uvnitř této budovy Bílovecká 30. Budova, která není rok vyuţitá, chátrá. Ptal jsem se 

pana Plucnara, proč topí tolik v té školce. On mi řekl, ţe netopí, ţe temperuje. Podtrhuje to, co 

jsem vám mnoho let říkal. Byly dny, kde jsme děti evakuovaly do budovy Bílovecká 10 do školní 

druţiny, protoţe byť je topení na 100%, tak teplot uvnitř budovy byla max. 12 stupňů. Opravdu ta 

budova nesplňuje z hlediska energetického snad ţádné předpisy. Chybí tam kus podlahy, která je 

prohnilá. Jsou tam i horší věci. Věřte tomu, ţe kdo budovu koupí, tak to pro něho asi výhra 

nebude a kaţdým měsícem, kaţdým rokem pokud budova nebude obyvatelná, tak bude chátrat. Za 

rok budova nezůstala stejná a podle mého názoru se technický stav podstatně zhoršil. 

 

Starostka. Takţe paní Popková, uděláme přestávku 5 minut pro váš klub. 

 

Paní Popková: Já bych do toho nového usnesení doplnit k tomu materiálu jeden bod, ţe při 

otvírání obálek bude u toho z opozice pan Smetana.  

 

Starostka: To není problém. To chcete dát do usnesení? Asi jenom do zápisu. 

 

Paní Popková: Dobře. 

 

Starostka: pane Smetano, souhlasíte s tím? 

 

Ing. Smetana: Souhlasím. 

 

Starostka: Takţe pan Smetana bude v komisi pro otevírání obálek, to bude v zápise. 
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Paní Popková: To tam nejde napsat do toho usnesení? 

 

Starostka: To jsou jen podmínky. 

 

Mgr. Kojdecký: Byla se v té budově podívat investiční komise někdy v létě, tenkrát byl předseda 

pan Babiš a po návštěvě školky jsem se s ním bavil a říkal jednoznačně buď zbourat anebo, co 

nejrychleji prodat. Náklady na demolici rovná se náklady na opravu a nejvýhodnější variantou je 

prodej. 

 

Ing. Dvorský: To, co řekla paní Popková je v pořádku, ţe tam chce pana Smetanu, ale to by 

připadlo v úvahu aţ při prodeji ne teď do záměru. Tam by to asi patřit nemělo. 

 

 Ing. Dvorský: Já bych chtěl to usnesení rozšířit o prodeje/pronájmu. 

 

Starostka: To nejde. 

 

Ing. Dvorský: S tím, ţe by tam byla ještě odráţka stavební úpravy v případě pronájmu moţno po 

dohodě s majitelem nemovitosti řešit formou předplaceného nájmu.  

 

Mgr. Kojdecký: To by šlo udělat ve dvou cyklech. Nejdříve, ţe by se dal záměr o pronájem a 

pokud by se nikdo nepřihlásil, tak by se potom dal záměr na prodej. 

 

Ing. Poštová: Záměr na pronájem uţ byl.  

 

Pan Macháč: Ten zájem o ten pronájem se můţe rozšířit, ţe ten, co to opraví, nám 10 let nebude 

platit nájem a ten barák budeme mít spravený a bude v našem majetku.  

 

Starostka: Takoví lidi se určitě nenajdou 

 

Pan Macháč: Ale najdou. 

 

Ing. Smetana: Pan Babiš řekl zbourat nebo se toho rychle zbavit. Člověk, který to chce koupit ať 

je to kterýkoliv ze zájemců, tak ten to bourat rozhodně nechce, ten to chce opravit, takţe nemůţe 

mít stejný názor jako vy, ale spíš je to o tom, ţe my jsme neschopní v tom jako obecně zastupitelé 

sehnat prostředky na údrţbu svého vlastního majetku. V tom je celý ten háček. My se tady 

přetahujeme, jestli je to tak nebo tak. Ty jsi mi teď vysvětlil, ţe řekl zbourat, přišel s číslem 7 mil. 

Kč, vím, odkud to měl, vím, kdo to řekl, ale bylo to proto, ţe se to chtělo kompletně 

zrekonstruovat. Dneska stavba rodinného domku je za 3,5 mil. Kč. Tato stavba nebude velká 

investice. To ţe tam je dřevěné obloţení, to je ta nejmenší poloţka. Největší poloţka je zbavit se 

té vody v těch základech. Ta stavba, jako taková uţitná má podstatně vyšší hodnotu, neţ vy 

prezentujete, to je špatně. 

 

Mgr. Kojdecký: Moţná, ţe se budu opakovat, moţná to tady uţ zaznělo. Kolik takových 

nemovitostí Svinov potřebuje. Máme tady školku, teď se nám naskytl nový uvolněný objekt 

pionýrský dům, který disponuje minimálně třemi samostatnými prostory, minimálně pro tři 

subjekty, které by tam mohly být. Dále se tady budou stavět šatny, kde bude zase k dispozici zase 

jedna společenská místnost nebo klubovna a bude se stavět sokolka. Všechny nemovitosti, které 

budeme spravovat, budou něco stát.  
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Starostka: Já zásadně nesouhlasím s tím, ţe nejsem schopni zajistit náklady na provoz. Tady jde o 

to, jestli ty náklady na provoz jsou vůbec účelné a mají smysl.  

 

Paní Popková: Odhad bude dělat jenom obec, nikdo jiný, ţe by si zájemce nechal udělat odhad? 

 

Starostka: Je to domluvené. 

 

Paní Popková: Slyšela jsem, ţe ten co to by to chtěl koupit, ţe by si udělal odhad. 

 

Starostka: Tak to vůbec není. Měli bychom se shodnout na odhadci, aby byl jeden, ale 

preferujeme odhadce, kterého máme my pro své účely. 

 

Ing. Muţík: Můţe se stát, ţe město zaplatí jeden znalecký posudek a ten člověk, který má zájem o 

tu nemovitost s tím nebude souhlasit a můţe si nechat udělat svůj a potom na zastupitelstvu města 

rozhodnou podle kterého znaleckého posudku se nemovitost prodá. Nedáváme záměr, ale 

stanovisko k záměru. 

 

Ing. Smetana: Jestliţe my jako zastupitelé dnes dáme záměr, ţe chceme ten objekt prodat, coţ 

dáváme signál tomu, ţe to město si s tím můţe případně naloţit podle svého a protoţe má v ruce 

papír, kde my říkáme, ţe to nechceme mít v majetku. Proto se mi o ten záměr jedná. 

 

Starostka: Všichni vědí, ţe ta školka je od dubna prázdná. Nikdo z ţádných spolků to nechce, 

nikdo nepřišel, ţe by měl zájem o ten objekt. Ví se to, není to ţádná tajná informace.  

 

Pan Macháč: Jakou formou se to nabízelo? Telefonem nebo to bylo písemně? 

 

Ing. Poštová: Viselo to. 

 

Ing. Smetana: V oběţníku to rozhodně nebylo, na webových stránkách to taky nebylo, na 

facebooku to taky nebylo. 

 

Pan Macháč: Myslíte na úřední desce? 

 

Paní Jančíková: Na magistrátu to bylo. Přihlásila se firma, která se přišla podívat a dělala záměr 

na pronájem těch místností. 

 

Starostka: Dávám hlasovat o variantě A – souhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu  

Pro: 14      Proti: 3    Zdržel se: 2  

Návrh usnesení byl schválen. 

 

K bodu 6) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Diskuze. 

Ing. Dvorský: Ta komunikace mezi ulicemi Psohlavců a Nad Porubkou je technicky 

nerealizovatelná, je to nesmysl Územního plánu. Obecně řečeno víme, ţe ty pozemky s garáţemi 

kolem dokola ve Svinově se neprodávají, takţe jednoznačně podporuji návrh usnesení. 

 

Starostka: Dávám hlasovat o variantě A – nesouhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu  

Pro: 19     Proti: 0    Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
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K bodu 7) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Ing. Dvorský: Mě tak trochu technicky nepasuje. My bereme na vědomí změny v inventurních 

soupisech. Kdo z vás viděl ty soupisy?  

 

Starostka: Radě byly předloţeny soupisy a samozřejmě i tajemníkovi. Chcete vidět ty 

soupisy? 

 

Ing. Dvorský: Někdy by nám měl přednést, ţe ty soupisy viděl, ţe je přečetl a jsou v pořádku. 

 

Starostka: Mohla byste, paní Samková přečíst o jaký majetek se jedná? 

 

Ing. Samková: Já jsem ti inventurní soupisy viděla.  

 

Ing. Dvorský: Takţe jste je viděla, tak by to mělo být v zápise. 

 

Starostka: Můţete to naformulovat, pane Dvorský, jak byste to chtěl? 

 

Ing. Dvorský: Stačí to, co řekla paní tajemnice. 

 
Starostka: Dávám hlasovat o návrhu na uzavření dodatků ke zřizovacím listinám 

Hlasování o návrhu  

Pro: 18     Proti: 0    Zdržel se: 1  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 8) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 
Starostka: Dávám hlasovat o variantě A - neprominout 

Hlasování o návrhu  

Pro: 18     Proti: 0    Zdržel se: 1  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 9) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Ing. Dvorský: Pan Patrik Bogdalík odmítl podepsat smlouvu – vyřadit. 

 

Starostka: My jsme dali podnět na magistrát o vyvlastnění pozemku. Celá dokumentace je 

magistrátu města Ostravy. 

 

Ing. Dvorský: Děkuji. Ještě tady v tom prvním bodě 194/14, není tam chyba za dohodnutou 

cenu 160 Kč? Nepatří tam za m
2
? 

 

Starostka: 16 m
2
 za 10 Kč. 

 

Starostka: Zastupitelstvo městského obvodu Svinov projednalo zprávu o kontrole plnění 

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

Starostka: Na stůl jste dostali další materiál na doplnění, já vám vysvětlím, o co jde. Máte 

tady ţádosti jednotlivých organizací a mezi jinými je pod číslem 18 Sbor dobrovolných 

hasičů. Mají, tam naspáno, ţe by chtěli dotaci na hasičské sportovní pomůcky, ochranné 

pomůcky a dresy, kancelářské potřeby a běţné reţijní vybavení, konstrukce pro vodorovné a 

svislé lano a chtěli by tam doplnit pořízení pohárů, medailí a věcných cen pro soutěţ mladých 

hasičů v roce 2018. Já bych první dala hlasovat o tomto textu a potom se budeme bavit o 

rozdělení dotací. Souhlasíte?  

Takţe dávám hlasovat, abychom rozšířili účel plnění Sboru dobrovolných hasičů o poháry, 

medaile a věcné ceny pro soutěţ mladých hasičů v roce 2018 

 
Hlasování o návrhu  

Pro: 19     Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

Dávám hlasovat o rozdělení dotací ţadatelů z rozpočtu MOb Svinov pro rok 2018 
Hlasování o návrhu  

Pro: 19     Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 11) programu: s úvodním slovem předkladatele 

Bez diskuze. 

Dávám hlasovat o tom, ţe jsme se rozhodli přiznat odměnu neuvolněnému členu 

zastupitelstva Ing. Vítu Horáčkovi 
Hlasování o návrhu  

Pro: 18     Proti: 0     Zdržel se: 1  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

 

Různé:  

 

Starostka: Dostala jsem poděkování za to, ţe jsme opravili kapličku v Dubí. Poděkování mám 

předat dál lidem z Dubí, kteří to opravili. Kaplička je opravena z části, je omítnutá, nemá tam 

ještě sošku a nemá tam mříţku. V Dubí se o to zaslouţil, jak pan Muţík, tak pan Mokroš plus 

další lidé. Tímto bych jim chtěla veřejně poděkovat, ţe toto udělali. Rádi bychom tu kapličku 

dokončili, ale má to jeden háček. Kaplička je na soukromém pozemku a majitel zemřel. Takţe 

teď není s kým vyjednávat. Jakmile to bude moţné, tak bychom na to mohli nějak přispět.  

Končí funkční období panu řediteli Ivančovi k 31.07.2018. Rada vyhlásila 20.02.2018 

konkurz na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ ve Svinově. 

Pan Radim Kotala odstoupil z funkce velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů a byl 

jmenován nový velitel pan Antonín Koloděj. To, co vám chci teď sdělit, není pro mě 

příjemné, ale jako zastupitelé byste to měli vědět. Dostali jsme v lednu dopis od pana Vlčka 

krajského ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, ţe máme udělat pořádek 

s jednotkou dobrovolných hasičů. Chápu to, ţe bez hasičů by měla republika obrovský 

problém, kdykoliv se stane nějaká kalamita. Chápu i to, ţe ti lidé jsou zaměstnáni a ne 

vţdycky se můţou uvolnit, aby na výjezd vyjeli. Pokud nemají akceschopnost udrţet, mají to 

oznámit. Tady je spousta akcí, kdy hasiči byly bez reakce. Nezvedli telefon a neřekli, ţe 

nemůţou vyjet. Je na ně ohromě naštvaný. Vyţádala jsem s ním ještě schůzku a nebylo to  
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vůbec příjemné. Řekl, ţe pokud chtěli, tak je přeřadí do niţší kategorie, coţ bychom teda 

nechtěli nebo, ţe to tady rozpustí. Víceméně jsem se zavázala, ţe to dáme do pořádku. 

Nechceme, aby jednotka přišla do niţší kategorie. Jeho slova cituji „mají tam klubovnu za 15 

mil. Kč“. Chtěla bych, aby se vztahy mezi hasiči a radnicí zlepšili.  

 

Ing. Dvorský: Pozvěme si na příští jednání zastupitelstva zástupce hasičů, kteří budou schopni 

nám to vysvětlit. 

 

Starostka: Já jsem s panem Kolodějem mluvila a informovala jsem ho. Ten telefon zvednout a  

říct nemám strojníka nebo mě neuvolní, je přeci to nejmenší. 

 

Ing. Dvorský: Vyslechli jsme si jednu stranu, tak si vyslechneme druhou stranu. 

 

Starostka: Zde mám seznam akcí, ke kterým nevyjeli. 

 

Paní Popková: Chtěla jsem reagovat na pana Dvorského. To nejde někdo, aby přišel. Správně 

by tady měl přijít Radim Kotala a nový velitel Koloděj, ale to toto období zodpovídá Radim. 

 

Starostka: Je to od roku 2014, 2015, 2016. Myslím si, ţe jsou dobře vybaveni, pan Vlček se 

dobře stará o ty jednotky. Obec platí skoro 100 tis. Kč za energie, tak by aspoň ta odezva měla 

být. 

V lednu proběhly prezidentské volby. Byly dvoukolové. Odměny za tyto volby byly za první 

kolo v pořádku, za druhé kolo, to byla jenom symbolická částka, tak se rada rozhodla na 

základě výzvy, ţe doplatí určitou částku jednotlivým členům volebních komisí a schválila 28 

tis. Kč na doplacení těchto odměn, za to, ţe tam byly ještě v druhém kole. 

Chodník na ul. Stanislavského jsou v řešení a rada rozhodla, ţe by se měl dodláţdit. 

Hřiště u školky, to malé, kde si hrají děti, tam uţ byl v prosinci udělaný chodník, je splněno, 

je to v pořádku. 

Za červenými domy je parkoviště, které je ve tmě, není tam vidět ani na krok. Uţ dávno byl 

zpracován projekt, my jsme ho doručili na magistrát, aby to zařadili do svých investičních 

záměrů, protoţe my nemůţeme řešit osvětlení, to nám nenáleţí. Bylo přislíbeno, ţe to bude do 

dvou měsíců realizováno. Pardon, bude výběrové řízení. 

 

Ing. Smetana: Já jsem v roce 2014 ţádal o veřejné osvětlení na spojnici od Slunka nahoru 

mezi řadové domy, tehdy mi bylo řečeno, ţe mám počkat další rok. Další rok jsem čekal, pan 

Muţík, mě vţdycky odbyl nějakou odpověď, ţe Ostravské komunikace osvětlení neumí, 

nejde a teď říkáte, ţe za to červenými domy jde. Je zoufalé, v jakém bahně lidé chodí ze 

zastávky, která je u té zubní ordinace a procházejí nahoru ke Kauflandu. Chodí mezi panem 

Plačkem a tou opěrnou zdí, tam je to vysloveně v bahnu a hrozné špíně. Chtěla bych to 

zahrnout do různého a ne jen kvůli tomu osvětlení, o které jsem ţádal v roce 2014, to bylo 

podstatně dříve, protoţe uţ 8 roků jsem v zastupitelstvu. Ţádám, ať se to těch investičních 

akcí zahrne i vybudování chodníků právě kolem té opěrné zdi. 

 

Mgr. Kojdecký: Já tě Radime, přeruším. Tam není chodník, oni si to tam zkracují. 

 

Ing. Smetana: Nezkracují. 

 

Mgr. Kojdecký: Já tam kaţdý den chodím se psem. 
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Ing. Smetana: Nemáš tam chodník. Lidé většinou chodí přes pozemek a objekt pana Plačka. 

Kdyţ tam někdo spadne, tak pan Plaček platit náhradu škody, kdyţ si tam někdo něco udělá. 

Druhá odpověď je, ţe se obchází za Slunkem. Za Slunkem končí chodník u prvního domu 

vpravo a potom jdete po veřejné komunikaci, kde jezdí plno aut. Ty děti, které jdou do školy, 

tak bezesporu si zkracují a zkracují si to proto, ţe nechodí po hlavní cestě, kde je nebezpeční, 

ţe je srazí auto. Mimochodem jsme panu Zingopi směnili pozemek proto a to byl důvod pana 

Muţíka toto a sám to řekl, ţe obec tam vybuduje chodník, který ti lidé budou pouţívat. Já 

jsem se jenom přidal k tomuto názoru, abychom to realizovali, co nejdříve. 

 

Starostka: Nemůţete říct, pane Smetano, ţe kdyţ někdo vstoupí na soukromý pozemek, ţe ten 

kdo ho vlastní je za to zodpovědný, to je nesmysl. 

 

Ing. Smetana: To je ze zákona. 

 

Starostka: Kdyţ tam není chodník, tak ten člověk tam nemá, co dělat. 

 

Ing. Muţík: Ty pozemky pořád ještě nemáme v majetku. V pondělí na radě byl předloţen 

návrh stanoviska směny posledních dvou malých částí pozemku od pana Zingopiho, kterému 

budeme my jednu část postupovat a druhou bude, zase on postupovat nám. Pokud vím, tak 

rada se kladně vyjádřila k návrhu směny a postupujeme to na magistrát, který o tom rozhodne, 

my nemáme tu pravomoc. Další věc je, ještě jednat s panem Plačkem, protoţe ten prostor pro 

ten chodník je tam tak na hraně. Oslovili jsme pana Plačka s tím, ţe dostal čas zváţit, jestli by 

nám určitý pruh svého pozemku neprodal, abychom tam mohli udělat komfortní chodník. 

Pokud vím, tak pan Plaček byl dlouhodobě v zahraničí. Zeptáme se ho, jak se rozhodl. 

Veřejné osvětlení, ale nechci si teď vymýšlet, ale myslím, ţe je v plánu na letošní rok. 

 

Pan Ozner: Chtěl bych se zeptat ještě na jednu věc, kdyţ uţ jsem u toho veřejného osvětlení, 

jestli víte, jaká je situace v úseku Kuršova, Kolofíkova na ulici U Rourovny? Bylo s vámi 

pane Muţíku, taky jednáno, byl to konkrétně pan Helfštýn. Tam je taky oblast, která je bez 

osvětlení. 

 

Ing. Muţík: Městský obvod není správce veřejného osvětlení.  

 

Pan Ozner: Já vím, ale říkám, ţe tam je tma. Jak to bude do budoucna řešeno? Hovoříte, ţe je 

to věcí města, odkazujete lidi, ať si to vyřizují na městě, tak se ptám, jestli by to nemohlo být 

zahrnuto i do této akce. 

 

Starostka: My neodkazujeme nikoho. Říkáme, ţe nemůţeme dělat výběrové řízení na 

osvětlení, na to nemám pravomoc.  

 

Pan Ozner: Tak jak bych za pana Helfštýna poţádal, jestli byste to nemohli dát do zápisu a 

jestli by se to nemohlo zahrnout do té investice veřejného osvětlení.  

 

Ing. Dovrský: Jak uţ paní starostka zmínila, bylo vyhlášeno konkurzní řízení na místo ředitele 

základní školy. Navrhuji, aby se zastupitelstvo se shodlo na názoru, ţe tato funkce je pro 

Svinov velmi důleţitá a aby výběrová komise, která se bude pro toto řízení vybírat, aby to 

bylo celé zastupitelstvo městského obvodu. 
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Starostka: To nejde. 

 

Ing. Dvorský: Proč by to nešlo? 

 

Starostka: Pane Dvorský, je zákon, který jasně říká, jak se postupuje. Vysvětlí vám to paní 

Štekbauerová. 

 

Bc. Štekbauerová: Podle vyhlášky jsou určeni členové pro komise konkurzního řízení, je tam 

člen z krajského úřadu, člen České školní inspekce, zástupce pedagogického sboru, zástupce 

školské rady, 2 členové obce zřizovatele a ředitel okolní školy, je oslovena ředitelka 

z Krásného Pole. Je to prostě specificky stanovené. Mám to obeslané a mám také potvrzené 

účasti.  

 

Ing. Dvorský: Děkuji a beru zpět. 

 

Paní Muţíková: Podle jednacího řádu vás chci informovat, ţe od minulého zastupitelstva se 

kontrolní výbor nesešel, protoţe nám nebyla uloţena ţádná kontrola zastupitelstvem. 

 

Mgr. Hrušková: Kdyţ uţ jsme u těch výběrových řízení, zaregistrovala jsem zrušení 

výběrového řízení na ředitele technického dvora. Kdy bude vyhlášeno nové? 

 

Starostka. My jsme vyhlásili výběrové řízení na ředitele technického dvora, nic méně jsme se 

shodli, ţe ani jeden z uchazečů nebyl vhodným kandidátem. Není to tak jednoduché. V dnešní 

době ta zaměstnanost trošku jiná a lidé, které bychom si představovali, tak se nepřihlásili. O 

dalším výběrovém řízení jsme zatím neuvaţovali. Technický dvůr funguje. Myslím si, ţe 

v tomto problém není. 

 

Mgr. Hrušková: Děkuji. 

 

Ing. Hauptová: Ráda bych se zeptala, zda li podél cyklostezky bude alespoň na několika 

místech, dán odpadkový koš? Blíţí se jarní sezóna a tam kde cyklisti čekají třeba u dráhy, tak 

tam je opravdu velký nepořádek.  

 

Starostka: Předpokládám, ţe tam kde sejdou z kola. 

 

Mgr. Hrušková: Úplně stačí, kdyby se někdo prošel po tom Svinově, a uvidí, kde ten 

nepořádek je. Ať to zase nedělá technický dvůr, protoţe ten se zase bude vymlouvat, ţe to 

nejsou naše pozemky. Není to jenom u ţelezničního přejezdu, je to podél celé té cyklostezky 

směrem k Bečkárně aţ k rudné. Na druhou stranu zase podél trati. Takţe ten nepořádek v tom 

Svinově je. A je třeba mít ředitele technického dvora, který by na to dohlédl. 

 

Pan Ozner: Ještě bych se zeptal na jednu věc. Mě se v sobotu omylem dostal do emailové 

schránky email, který vlastně řeší parkování, vlastně dopravní situaci ve Svinově. Bylo 

řečeno, ţe ten návrh zpracoval pan Šíma. Já jsem na to ihned zareagoval, mám k tomu své 

připomínky, které jsem naspal Evě Poštové, vám, panu I. místostarostovi. Chci se zeptat, 

jakým způsobem ta situace ohledně parkování v těch lokalitách bude řešena? Ten materiál se 

samozřejmě nedostal jen mě do ruky, byl poslán omylem člověku, který asi věděl, co s tím má 

dělat a komu ho zaslat. S občany zatím nebylo nic řešeno. Já jsem udělal takové zjištění a 

ptám se, komu ze zastupitelů byl tento návrh zaslán a jestli jste o tom vy vůbec informováni. 
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Starostka: pane Oznere, s dovolením vás zastavím. Ten materiál vám byl opravdu omylem 

zaslán. Vám vůbec nebyl zaslán, vám ho zaslal úplně někdo jiný. 

 

Ing. Muţík: Ten email byl omylem zaslán člověku, který zcela úmyslně zaslal vám 

 

Starostka: Je to věc, kterou jsme na radě ještě neprobírali, ţádný materiál k tomu nebyl 

zpracován, takţe to tady rozebírat nebudeme. Ten materiál se týká toho, ţe ve Svinově není 

ţádná komunikace, na které by se mohlo parkovat kromě Bratří Sedláčků ze zákona. To je 

jedna a věc a druhá věc je, ţe se  určitě nebudeme starat, kde budou parkovat České dráhy, 

budeme se snaţit vymístit auta z Českých drah z našeho pozemku. Opakuji ještě jednou, 

materiál nebyl oficiální. My ho nejdříve musíme zpracovat, dát k tomu nějaké stanovisko a 

samozřejmě Vás i všechny ostatní s tím seznámit. 

 

Ing. Muţík: Pan Šíma ví, o těch připomínkách od Vás i toho druhého kolegy. Zítra s ním 

máme další jednání. 

 

Pan Ozner: Já tady jen oficiálně chci říct, ţe jste zastávali to stanovisko a bránili toho 

svinovského občana před tím nájezdem, který nastane, aţ se tady zruší ty zákazové značky. 

 

Ing. Muţík: Byl jsem u tohoto prvního nástřelu na pondělní radě a z těch prvních názorů, 

které tam padly a které mám poznačené, tak jednoznačně nikdo nechce umoţnit parkování 

někomu, kdo do té lokality nepatří. Nic méně, několik takových míst pravděpodobně např. pro 

návštěvy bude nutno vyhradit, ale koncepce je taková, aby byly časově ohraničené. Nechci 

teď hovořit o intervalu, ale předpoklady jsou v hodinách ne ve dnech, by se na těch pár stání 

mohlo parkovat a zbytek bychom chtěli, aby to bylo pro účely svinovských občanů. 

 

Pan Ozner: Já jsem tady nechtěl vystupovat, jako nějaký potíţník. Bude to v zápise a děkuji, 

ţe se o to staráte. Ještě ke komunikacím. Měli jsme tady několik dní takové tuţší mrazy, coţ 

se samozřejmě uţ projevilo na dlaţbách, tak jestli mohu, já vám zase zašlu nějaké fotečky. 

Ještě poslední věc, kdyţ se tady mluvilo o cyklostezce, tak vlastně jak je budova Jelínka, jak 

je ta 50 stupňová zatáčka, v podstatě vstup na cyklostezku a na chodník, jsou tam 3 neo 4 

schůdky v hodně katastrofálním stavu. Myslím si, ţe by se na to někdo mohl přijít podívat. 

Kdysi tam bylo zrcadlo v té zatáčce, myslím si, ţe by tam bylo velice vhodné. 

 

Pan Kabát: Fotbalisté mají velké problémy s parkováním na Bílovecké ulici přes sobotu 

neděli. Kdyţ jsem se informoval na magistrátu, tak mi bylo řečeno, ţe obec by mohla podat 

ţádost a na dopravní inspektorát na omezené parkování na Bílovecké ulici. My kdyţ v sobotu 

v neděli hrajeme mládeţnický fotbal, přijedeme v 7 hodin ráno, tak je parkoviště prázdné, ale 

jakmile jede vlak na Prahu nebo jinde, tak je tam najedou 20 aut a ti rodiče, kteří přijíţdějí na 

zápas, nemají, kde zaparkovat. Parkují po okolních ulicích a ty děti lítají přes cestu. Já bych 

chtěl, kdyby to šlo nějak zařídit.  

 

Ing. Muţík: Teď 12. Března podle smlouvy by firma STRABAG měla zahájit rekonstrukci 

toho parkoviště. Vyřizuje se definitivní dopravní značení, které bude na parkovišti vyznačeno. 

Půlka toho parkoviště bude bez omezení a druhá půlka bude časově omezena, tak ať se tam 

nedá parkovat týden. Zvaţujeme tam interval 3 hodin, kdy je to dost času pro návštěvu 

fotbalu.  

 

Starostka:Teď to bude stejně rozkopané, bude se to upravovat a dají se tam značky.  
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Pan Pščolka: Chci se zeptat, zda nemáte nějaké informace ohledně výběrového řízení 

výstavby sokolovny. 

 

Starostka: Výběrové řízení na výstavbu sokolovny stále probíhá. Je posunutý termín, protoţe 

tam jsou stále dotazy různých firem. Takţe je prodlouţeno o měsíc. 

 

Pan Pščolka: Takţe kvůli dotazům. 

 

Starostka: Ano. 

 

Pan Pščolka: Děkuji. 

 

Pan Macháč: Na konci ulici Kolofíkové dole se udělal chodník, akorát on končí v kaluţích. 

Na co se ten chodník tam dělal? Jak je křiţovatka Kolofíkova x Lipová z té hlavní cesty se 

udělal krátký chodník a ten končí v bahně a kaluţích. 

 

Ing. Muţík: Vedle trafačky? 

 

Pan Macháč: Ano. 

 

Ing. Muţík: Ţádala nás o tom jedna 75letá paní, ţe tam chodí skoro denně na zastávku na 

Svinovské mosty, ţe po tom chodníku klopýtá. 

 

Pan Macháč: Takţe se udělal chodník, který nemá ţádný efekt, protoţe se k tomu chodníku 

musí dojít v bahně.  

 

Ing. Muţík: Ona tvrdila, ţe klopýtá na tom chodníku. Tam není bahno. 

 

Pan Macháč: Dobře, škoda mluvit. Akorát se udělal chodník a je tam bahno.  

 

Pan Kabát: S tou výstavbou toho hřiště, my máme 19.6. losování soutěţí na další rok. Bylo by 

do té doby moţné nám říct, jestli budeme moct to hřiště pouţívat. My to tam musíme nahlásit 

kvůli, ať můţeme hrát venku u soupeře. 

 

Starostka: Plán je takový, ţe dopravní hřiště by se mělo začít stavět letos o prázdninách a aţ 

příští rok budova a sportovní hřiště. Letos určitě ne.  

 

Pan Kabát: A na jaře se nebude nic dělat? Ta soutěţ je podzim, jaro. 

 

Starostka: To nebude určitě hned na jaře. 

 

Pan Kabát: Oni na to dopravní hřiště budou jezdit z té ulice Navrátilové? 

 

Starostka: Ano. Rádi bychom, aby se to urychlilo.  Určitě vás budeme včas informovat. Zatím 

se s tím nepočítá. 
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Tak pokud je to všechno, děkuji vám a končím dnešní zastupitelstvo. Nashledanou. 

 

 

Konec v 18:00 hodin. 

Zapsala: Lucie Fucimanová  

 

 

 

 

Ing. Helena Wieluchová                Ing. Daniel Žitník 

             starostka                           I. místostarosta 

 

 

 

Ověřovatelé:  

 

Ing. Radim Smetana 

 

 

 

 

 

  

 

 

MUDr. Ludmila Gelnarová 


