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Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov, konaného dne 06.06.2018 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Helena Wieluchová – starostka 

- schválení programu zasedání  

- určení ověřovatelů zápisu 29. zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

 

ZMOb/0146/18  Schválení programu 

ZMOb/0147/18  Zápis z 16. jednání Finančního výboru ZMOb Svinov 

ZMOb/0148/18  Závěrečný účet a účetní závěrka MOb Svinov za rok 2017 

ZMOb/0149/18  Zpráva o vývoji rozpočtu za 1-3/2018 

ZMOb/0161/18  Rozpočtové opatření - zapojení volných finančních prostředků 

ZMOb/0156/18  Návrh prodeje části pozemku parc. č. 659/175 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0158/18  Návrh prodeje pozemku parc. č. 3075/36 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0151/18  Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 2757/2 v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0152/18  Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje částí pozemku parc. č. 251 a částí 

pozemku parc. č. 252/2 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0154/18  Návrh nabytí části pozemku parc. č. 1911/1 nově označené dle GP jako pozemek 

parc. č. 1911/2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0153/18  Návrh nabytí pozemků parc. č. 2811 a parc. č. 2812 vše v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

ZMOb/0155/18  Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

ZMOb/0159/18  Návrh na schválení dodatku č. 1 k Jednacímu řádu ZMOb Svinov 

ZMOb/0157/18  Stanovení počtu členů zastupitelstva 

 

Různé 

 

Začátek jednání zastupitelstva v 16:00 hodin 

 

Zápis z dnešního zasedání ZMOb Svinov provede paní Lucie Fucimanová. 

 

Celkem přítomno členů: 18 zvolených zastupitelů  

 

Omluven: Petr Buček 

 

Starostka: Dostali jste program na dnešní jednání, bylo v něm 15 bodů a v pátek jste dostali 

ještě doplnění programu „Návrh na rozpočtové opatření“. Navrhuji, aby tento bod byl 

předřazen před „Různé“. Máte k tomu někdo nějaké připomínky? 

 

Starostka: Dávám hlasovat o navrţeném programu s úpravou 

Hlasování o návrhu 

Pro:  18                                             Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 
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Starostka: Nyní prosím ověřovatelé zápisu z 27. a 28. zasedání zastupitelstva, aby podali 

zprávu o ověření. Jedná se o paní Gelnarovou a pana Smetanu z 27. zasedání, které se konalo 

07.03.2018. 

 

Ing. Smetana: Bez připomínek 

 

MUDr. Gelnarová: Bez připomínek 

 

Starostka: 28. zasedání, které se konalo 26.04.2018, tam byli ověřovateli paní Broulíková a 

pan Kojdecký.  

 

Ing. Broulíková: Četla jsem a souhlasím. 

 

Mgr. Kojdecký: Četl jsem a souhlasím bez připomínek. 

 
Starostka: Dávám hlasovat o schválení zápisů ze zastupitelstva ze dne 07.03.2018 a 26.04.2018  

Hlasování o návrhu  

Pro: 18     Proti: 0     Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Ověřovatelé zápisu z 29. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
Návrhy: Ing. Radim Smetana, Mgr. Viktor Kojdecký  

Hlasování o návrhu 

Pro:  18                                               Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Volba mandátové a návrhové komise 
Návrhy: Ing. Eva Poštová, CSc., Mgr. Lenka Hrušková, MUDr. Ludmila Gelnarová 

Hlasování o návrhu 

Pro:  18                                              Proti:  0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

Zpráva o činnosti starostky ÚMOb Svinov v období od 8.3.2018 do 5.6.2018 

 

8.3.2018 

- jednání na Magistrátu města Ostravy ve věci dotace na „Revitalizaci zeleně na ul. 

Rošického – I. etapa 

- jednání s p. Daňkem (společenství vlastníků) ve věci financování brány v areálu mateřské 

školy Evţena Rošického 

 

12.3.2018 

- jednání se zástupci hasičů ve věci montáţe detektorů CO a kouře do obecních bytů 

 

23.3.2018 

-    jednání ve věci dopravního značení „Aktualizace – regulace statické dopravy v lokalitě  

     vymezené ulicemi Bíloveck,á  U Rourovny, Tichá a Lipová. 

 

26.3.2018 

- úvodní školení do problematiky GDPR 
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27.3.2018 

- jednání se zástupci městského obvodu Poruba ve věci výstavby nové smuteční síně na 

hřbitově 

 

28.3.2018 

- Memoriál Marka Bílého 

 

5.4.2018 

- jednání na Magistrátu města Ostravy ve věci strategie .... 

- jednání s redaktorem Moravskoslezského deníku – články 

 

6.4.2018 

- jednání ve věci projektování dopravního hřiště za základní školou Bílovecká 

 

6.4., 4.5., 5.6.2018 

- jednání se zástupci městské policie 

 

9.4.2018  

- schůzka se zástupcem městského obvodu Poruba ve věc financování výstavby hrobových 

míst a nové hřbitovní zdi 

- jednání na Magistrátu města Ostravy ve věci financování „Revitalizace zeleně na ul. 

Rošického – I. etapa – komise fondu ţivotního prostředí 

 

9.4. , 21.5.2018 

- Sbor starostů 

  

11.4., 23.5.2018 

- zastupitelstvo Města Ostravy 

 

13.4.2018 

- seminář ve věci financování malých obvodů  

 

17.4.2018 

- jednání s lékaři sídlícími v budově na nám. Dr. Brauna ve věci parkování 

- konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Bílovecká 

- jednání na Magistrátu města Ostravy ve věci úhrad pozice psychologa na základních 

školách 

 

18.4.2018 

- jednání se zástupci městského obvodu Poruba ve věci financování výstavby hrobových 

míst a vybudování nové hřbitovní zdi 

 

20.4.2018 

- jednání s městskou policií ve věci moţnosti uveřejnění inzerce na nábor nových členů  

 

23.4.2018 

- jednání ve věci opravy fasády na školce Evţena Rošického 
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25.4.2018 

- jednání ve věci výstavby hal na ulici Jelínkova – rozšíření komunikace 

 

27.4.2018 

- jednání a Magistrátu města Ostravy ve věci koncepce rodinného politiky 

- kladení věnců 

 

2.5.2018 

- jednání ve věci dotace na vybavení školky na ulici Stanislavského  

 

3.5.2018 

- jednání na Ostravských komunikacích, a.s. ve věci předání Svinovských mostů 

- jednání se zástupci společnosti OVaK, a.s. ve věci .... 

- jednání s redaktorem Moravskoslezského deníku ve věci uveřejnění článku z historie 

Svinova 

- schůzka se zástupci společnosti PRINEX, ZŠ a MŠ Stanislavského ve věci odstranění 

závad  

 

9.5.2018 

- jednání se zástupci Ostravských komunikací, a.s. ve věci předání dokumentace, týkající se 

Svinovských mostů 

- májové setkání s důchodci 

 

15.5.2018 

- schůzka se zástupci Dopravního podniku města Ostravy, a.s.  

 

16.5.2018 

- schůzka na Magistrátu města Ostravy ve věci vyvlastnění pozemku 

 

17.5.2018 

- schůzka se zástupci městského policie ve věci vyhodnocení výsledků za rok 2017 

 

21.5.2018  

- jednání na Magistrátu města Ostravy ve věci propojení ulic Francouzské a Rudné 

 

1.6.2018 

- jednání ve věci vybudování sportovního areálu za ZŠ Bílovecká 

 

Ing. Samková přečetla činnost Úřadu městského obvodu Svinov. 

 

K bodu 2) programu: s úvodním slovem předkladatele Ing. Eva Poštová, CSc. 

Za období 1-3/2018 došlo ke změně schváleného rozpočtu z 65.411 tis. Kč na 65.566 tis. Kč . 

K navýšení příjmů o 155 tis. Kč  došlo  přijetím finanč.prostředků z rozpočtu SMO.  

Navýšení výdajů koresponduje s navýšením příjmů. 

Dalšími změnami byly pouze přesuny mezi poloţkami rozpočtu – doloţeny v přehledu 

rozpočtových opatření roku 2018. 

Plnění příjmů i čerpání výdajů je niţší neţ ¼ schváleného rozpočtu, příjmy 22,36% a výdaje 

20,03%.  Toto je způsobeno v příjmové části zejména skutečným čerpáním investičních 

dotací (za 1-3/2018 nulovým) a stejně tak nečerpáním výdajů na opravy silnic. Tato 
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nerovnoměrnost je, dle informací pracovnice odboru financí a správy majetku - správce 

rozpočtu, jiţ částečně eliminována.  

 

Čerpání výdajů v jednotlivých dalších poloţkách je přiměřené. 

FV ZMOb Svinov doporučuje ZMOb Svinov vzít Zprávu o vývoji rozpočtu MOb Svinov na 

vědomí. 

 

Bod 2:  Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky MOb Svinov za r.2017 

FV byly předloţeny tyto materiály: 

 

- závěrečný účet a účetní závěrka Mob Svinov za r.2017 

- Přílohy 

1. Přehled rozpočtových opatření r.2017 dle časové posloupnosti 

2. Plnění příjmů  k 31.12.2017 

3. Čerpání výdajů k 31.2.2017 

4. Stav fondů MOb Svinov  k 31.12.2017 

5. Inventarizační zpráva z jednání ÚIK MOb Svinov  

6. Pohledávky na úseku bytové správy MOb Svinov k 31.12.2017 

7. Ostatní pohledávka MOb Svinov k 31.12.2017 

8. Rozvaha MOb Svinov 2017 

9. Výkaz zisku a ztráty  (VZZ) MOb Svinov k 31.12.2017 

10. Příloha k úč.závěrce MOb Svinov 2017 

11. Přehled o peněţních tocích MOb Svinov k 31.2.2017 

12. Přehled o změnách vlastního kapitálu MOb Svinov  

13. ZŠ a MŠ  -  Rozbory hospodaření 2017, Zápis z jednání IK, Rozvaha, VZZ, 

Příloha k úč.závěrce 

14. ZUŠ      -  Rozbory hospodaření 2017, Zápis z jednání IK, Rozvaha, VZZ, Příloha 

k úč.závěrce 

15.  TD          -  Zpráva o výsledku hospodaření 2017, Zápis z jednání ÚIK, Rozvaha, 

VZZ, Příloha k úč.závěrce  

16.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2017 do 

31.12.2017 

 

Za období 1-12/2017 došlo k navýšení schváleného rozpočtu z 61.714 tis.Kč na 85.436 tis.Kč, 

tj. o 23.722 tis.Kč . Další úpravy rozpočtu v průběhu r.2017 neznamenaly nárůst celkového 

objemu rozpočtu, jednalo se o rozpouštění rozpočtových rezerv, případně přesun 

rozpočtových prostředků mezi jednotlivými kapitolami dle skutečných potřeb. 

K rozpočtu r.2017, jeho čerpání a úpravám předloţil vedoucí OFSM podrobnou důvodovou 

zprávu a účetní závěrku včetně 16ti příloh. 

Významné poloţky rozpočtu, zejména investiční akce, byly průběţně kontrolovány finančním 

nebo kontrolním výborem.  

Ve dnech 30.10. – 3.11.2017 a 29.3. – 3.4.2018  provedla společnost HZ Brno spol. s r.o. 

přezkoumání hospodaření MOb Svinov se závěry: 

a) nebyly zjištěny ţádné chyby a nedostatky, 

b) nebyla zjištěna případná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření 

územního celku v budoucnosti. 

 

Všechny příspěvkové organizace vykázaly zisk, který ZŠ a MŠ a ZUŠ v souladu s legislativou 

pro p.o. a se souhlasem zřizovatele převedou do RF a FO, PO TD zlepšený hospodářský 

výsledek roku 2017 ve výši 59.835,-Kč pouţije ke sníţení ztráty z minulých let.  
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Pozitivní je sníţení stavu pohledávek MOb a stav čerpání dotace TD SMO na údrţbu a správu 

mostů. Z údajů je patrné, ţe v roce 2017 TD dotaci SMO vyčerpal zcela.  

 

Všechny dotazy a připomínky členů FV byly odpovědnými pracovnicemi odboru OFSM zcela 

zodpovězeny, vysvětleny.   

Předloţený materiál Závěrečný účet a účetní závěrka Mob Svinov za rok 2017 je zpracován 

velmi erudovaně, na vysoké odborné úrovni.  

 

 

FV doporučuje ZMOb schválit Závěrečný účet a účetní závěrku MOb Svinov za rok 2017. 

 

Bod 3:  Plán práce FV ZMOb Svinov na 2. pololetí 2018 

 

1. Projednání Zprávy o vývoji rozpočtu MOb Svinov 1-6/2017 

2. Úkoly dle usnesení ZMOb Svinov 

 
Starostka: Bereme na vědomí Zápis z 16. Jednání Finančního výboru ZMOb Svinov a 

schvalujeme plán práce finančního výboru 

 

K bodu 3) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 
Starostka: Dávám hlasovat o schválení celoročního hospodaření MOb Svinov za rok 2017 a 

souhlasíme bez výhrad, dále schvalujeme účetní závěrku za rok 2017, účetní převod výsledku 

hospodaření a bereme na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 

 

K bodu 4) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starostka: bereme na vědomí Zprávu o vývoji rozpočtu za 1-3/2018 
 

K bodu 5) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Bez diskuze. 

Starostka: Dávám hlasovat o návrhu rozpočtového opatření 

Hlasování o návrhu  

Pro: 18      Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 6) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Bez diskuze. 

Starostka: Dávám hlasovat o návrhu prodeje části pozemku parc. č. 659/175 za kupní cenu ve výši 

137 000 Kč 

Hlasování o návrhu  

Pro: 16      Proti: 0     Zdržel se: 2  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 7) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Bez diskuze. 

Starostka: Dávám hlasovat o návrhu prodeje části pozemku za kupní cenu ve výši 94 000 Kč a 

škrtáme bod č. 4), ţe nebudeme zajišťovat nový znalecký posudek 

Hlasování o návrhu  

Pro: 18     Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
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K bodu 8) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Bez diskuze. 

Starostka: Dávám hlasovat o Variantě A – vydat souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku  

Hlasování o návrhu  

Pro: 16     Proti: 0     Zdržel se: 2  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 9) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Bez diskuze. 

Starostka: Dávám hlasovat o Variantě A – vydat nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje 

pozemku  

Hlasování o návrhu  

Pro: 18     Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

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

Starostka: Dávám hlasovat o návrhu nabytí části pozemku   

Hlasování o návrhu  

Pro: 18     Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 11) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Diskuze. 

Ing. Smetana: Já bych to přeposlal na velké město, protoţe město má v dlouhodobém výhledu má 

určeno v zástavbě průmyslové zóny a bezesporu by je to určitě zajímalo, ţe by si to vzali do 

majetku. Já bych to jenom postoupil, aby věděli, ţe má zájem to prodat. 

 

Starostka: Na tom nemůţe nic být postaveno 

 

Ing. Smetana: Je otázka, jestli následný investor nebo developer tam bude stavět halu, 

nezainvestuje přeloţky vedení. 

 

Starostka: Dávám hlasovat o Variantě A - návrh nenabytí pozemku   

 

Ing. Dvorský: Za 3. doporučuje přeposlat informaci na město. 

 

Hlasování o návrhu  

Pro: 18     Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 12) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Bez diskuze. 

 

Starostka: Pojednali jsme Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

 

K bodu 13) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Bez diskuze. 

  
Starostka: Dávám hlasovat o schválení dodatku č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva městského 

obvodu Svinov   
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Hlasování o návrhu  

Pro: 18     Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 14) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Diskuze. 

Mgr. Hrušková: Ten důvod je takový, ţe jenom okolní obvody mají méně zastupitelů?  

 

 

Starostka: Ne, nemusíme mít tolik zastupitelů. Máme 4 500 obyvatel, takţe nemusí být 19 

zastupitelů. 

 

Mgr. Hrušková: Od roku 1990 nebo dokonce od roku 1989 máme 19 zastupitelů, proč 

bychom najednou chtěli změnu?  

 

Ing. Poštová: 1. volební období jsme měli 21 zastupitelů a na konci období jsme si 

schvalovali 19. Nikdo z nás si nemůţe říct, jestli je to výhodné nebo nevýhodné. Z mého 

pohledu je zcela neracionální, mít tak velký zastupitelský sbor. Podle počtu obyvatel tam je 

11-25. Srovnání je takové, ţe větší obvody mají 15 členů. Z praxe víme, ţe je daleko 

pruţnější orgán, který je méněčlenný. Rozhodnutí je na kaţdém z nás, která varianta se 

prohlasuje.  

 

Mgr. Hrušková: Před čtyřmi lety jsme řešili totéţ, v té době byla ODS pro zachování 19 členů 

zastupitelstva. Proč jste za 4 roky změnili názor? Tehdy to navrhovala paní Wieluchová a 

všichni zastupitelé byli proti.  

 

Ing. Poštová: Upřímně si nepamatuji, jak jsme hlasovali. 4 roky jsou dlouhá doba a kaţdý 

z nás má určitý myšlenkový posun, názory se třídí a mění.  

 

Ing. Dvorský: Mám jeden osobní argument pro ponechání 19 členů. Jsme rozlohou 4. největší 

obvod města Ostravy a samozřejmě při ideálním rozloţení jednotlivých zvolených 

Zastupitelů, ten přenos informací a dat, čím lépe pokryjeme tuto pomyslnou mapu Svinova, 

tím je to vhodnější pro dobrou činnost radnice. Já říkám 19. 

 

Mgr. Hrušková: Myslím si, ţe tento návrh přišel pozdě, kdyţ uţ některá uskupení mají 

hotovou kandidátku.  

 

Starostka: To nehraje roli. 

 

Mgr. Hrušková: Takţe, co těm lidem máme teď říct? 

 

Ing. Poštová: To nemá vliv. My máme například kandidátku odevzdanou. 

 

Mgr. Hrušková: Přijde mi to nefér vůči těm lidem, které jsme oslovili. 

 

Ing. Dvorský: Mohlo to přijít dříve. 

 

Ing. Poštová: Je to v zákonné lhůtě. 

 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

9 

 

Ing. Broulíková: Já bych navrhla, ţe pokud se zastupitelům zdá, ţe 4 je moc, tak zkusme 

hlasovat o 17. Sníţení na 17. 

 

Starostka: To je návrh? 

 

Ing. Dvorský: Dejme si přestávku. 

 

Ing. Smetana: Ještě neţ bude přestávka, tak mě zaráţí jediná věc, ţe paní Broulíková je 

v zastupitelstvu hodně dlouho a paní Poštová to samé a obě dvě navrhují po x letech sníţení 

počtu zastupitelů, přičemţ to mohly navrhnout uţ na začátku, kdyţ vstupovali do 

zastupitelstva před těmi cca 15-20 lety. Dneska to nastavují do role, ţe se handrkujeme, kolik 

bude kandidátů. 

 

Ing. Broulíková: Musím oponovat vašemu vystoupení nebo vašim slovům, protoţe já si 

pamatuji uţ minule a předminule poslední zastupitelstvo před volbami, ţe se o tom hovořili. 

 

Ing. Smetana: Ale vy jste hlasovala o zachování 19. 

 

Starostka: To co bylo před 10-20 lety se mění. Není to handrkování, je to návrh, o kterém se 

bude svobodně hlasovat.  

 

16:45 přestávka – 5 minut 

 

Starostka: Jelikoţ byl poslední návrh 17, tak budeme hlasovat o tomto počtu. 

 
Hlasování o návrhu  

Pro: 11     Proti: 1    Zdržel se: 6  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 15) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Bez diskuze. 

Starostka: Dávám hlasovat o schválení návrhu rozpočtovém opatření 

 
Hlasování o návrhu  

Pro: 18     Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl schválen. 
 

Různé: 

 

Ing. Smetana: Mám konkrétní podnět a otázku. Školka na Stanislavského se bude opravovat 

z hlediska prasklin, které jsou v podlaze, to víme. Mě zajímá, jestli se současně bude dělat 

nějaký geologický průzkum nebo zjišťování příčin těch prasklin, jestli je to způsobeno 

podmáčením nebo špatným zaloţením té stavby. To je první otázka a druhá otázka je, ţe 

prvně věřím, ţe náklady spojené s vystěhováním a úklidem a samozřejmě nastěhováním 

nepůjde za financováním školy, ale ţe půjde nejlépe za firmou, která to realizuje. Doufám, ţe 

je to bráno, jako jakási reklamace té stavby. Učitelky by to dělat neměly, měli by jim pomoct 

nastěhovat vystěhovat lidé z té firmy.  

 

Starostka: Co se týče školky, tak já bych trochu rozšířila. Všichni jsme obdrţeli dopis od paní 

Hruškové, která usoudila s paní Gottvaldovou, ţe je školka nefunkční. My jsme tam přišli se 

zástupci společnosti PRINEX, byla tam skoro celá rada a zjistili jsme, ţe vypadlo těsnění ze 
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dveří, dalo se to zpátky do dráţek, ţe nefungují na dveřích posuvné mechanismy, které dle 

názoru výše jmenovaných mají tam být vůbec namontované, jednalo se jen o poruchu a je to 

opraveno. Drhnoucí dveře. Zespod na dveřích byly nalepené papírky, které tam byly od 

novoty, které označovaly typ dveří a musely se srovnat panty na dveřích. Kdyţ se dveře 

pouţívají, tak se musí po nějaké době seřídit. Neotvírala se dvě malá okna v červené třídě a ve 

skladu, mechanismus je opraven. Rolety, které byly poškozeny, odpadávaly spodní lišty, jsou 

opraveny. Zavírací mechanismu na dveřích tzv. Brano, kaţdý kdo ho má venku v domě, tak 

ví, ţe se to po zimě musí srovnat. Jinak to funguje v zimě a jinak v létě. Takţe tyto drobné 

nedostatky jsou odstraněny. Školka je plně funkční. Veškerý mobiliář na zahradě je předán a 

je něj to udělaná revize. Zahrada je tedy plně funkční. Byli jsme domluveni uţ v lednu se 

společností PRINEX, která přislíbila a dohodli jsme se i na termínu, ţe v období prázdnin 

odstraní i problémy s podlahou. Nemáme důvod, proč by se tam měl dělat geologický 

průzkum, samozřejmě se to musí opravit. Ve věci nákladů na vystěhování školky jsme to 

řešili se společností PRINEX, řekla, ţe pomůţe při vystěhování. 

 

Ing. Smetana: A úklidové práce bude dělat kdo? 

 

Starostka: To jsme se nebavili. 

 

Ing. Smetana: To by bylo dobré dořešit.  

 

Mgr. Hrušková: Jsme ráda, ţe jste tady shrnula všechny nedostatky, na které rada trošku 

opomněla dohlédnout, protoţe to je vaše práce. Ta školka měla fungovat a ne, aby učitelky 

denně řešily nějaké závady. To ţe hlavní dveře nejdou zavřít, na které vás tady upozorňoval 

pan Macháč, protoţe tam denně chodí. Vy jste dostali seznam závad od pana ředitele Ivanča, 

měsíc před tím, neţ jsem já školku navštívila, nic se nedělo. Takţe moje návštěva a můj 

dopis, ty opravy jenom urychlila. Pan Ţitník tam byl dva dny po mě a určitě mi dá za pravdu, 

ţe ty opravy byly nezbytně nutné. Ta zahrada byla nutná srovnat, aby tam nedošlo vůbec 

k úrazu. Coţ vás asi nenapadlo, po té co jste tvrdili, ţe je plně funkční a děti mohou chodit na 

zahradu. Já bych tam svoje děcko nepustila, abych se bála, ţe si zlomí noţku.  

 

Starostka: Paní Hrušková, tady ty závady, ţe se někde musí seřídit dveře, nejsou ţádné 

zásadní věci a vy jste nic neurychlila. Ještě bych dala pár informací, na téma, ţe jsme něco 

zanedbali. Já nechci nikoho ani napadat, ani osočovat a ani vyčítat. Moţná si vzpomene paní 

Hauptová a pan Dvorský, mám tady před sebou hasičskou zbrojnici. Tady mám dopis, kde se 

urgují vady díla: zatečení rekonstrukce obvodové zdi, opakované zatékání splaškové vody do 

obvodové zdi pod stropem vpravo, dlouhodobé masivní zamokření spodních částí 

obvodových zdí, praskliny na vnější omítce….atd. Kdyţ si vezmu zateplení školy, pan ředitel 

dva roky urgoval firmy, neţ dokončili, co měli. Nikdy nepsal otevřený dopis. Jediný postup 

je, komunikovat s firmou a odstraňovat nedostatky. Kdyţ si vezmu třeba magistrát města 

Ostravy se dvěma firmami se soudí. Kdo něco dělá, tak ví, ţe se můţe cokoli stát a ţe je 

podstatné k tomu racionálně k tomu přistupovat. Tato školka není ţádná vyjímka.  

 

Pan Macháč: Myslím si, ţe vchodové dveře nejsou drobnost. Já jsem tam chodil měsíc a 

měsíc ty dveře nefungovali a do dneška nefungují, jak mají fungovat. Pořád jsou otevřené, 

nezavírají se.  

 

Starostka: Mluvili jsme o tom s panem ředitelem, na Rošického to tam má taky….. 
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Pan Macháč: Ano vím, ţe kdyţ jsou otevřené, tak zůstanou dokořán, ale to je v té školce 

nevyhovující. 

 

Starostka:Je to i na Rošického a jsou dvě moţnosti. Buď se tam dá brzučák nebo kaţdý si za 

sebou ty dveře zatáhne. Ještě jedna věc. Paní Gottvaldová je rok vedoucí učitelkou na školce, 

dost mě překvapuje a moţná ne jenom mě, celou dobu jsme ji říkali, ţe kdyţ tam má nějaký 

problém, ať zavolá panu řediteli, panu Dolákovi nebo mě. Ona není od toho, aby vyřizovala ty 

reklamace. Nikdo to taky po mě nechtěl. Kdyby zavolala, tak se to vyřídí hned, ale dělat 

takový humbuk, ţe je školka nefunkční, to je trošičku moc.  

 

Ing. Smetana: Dovolím si reagovat na to, co jste teď řekla, protoţe si myslím, ţe nemáte 

vůbec pravdu. To, ţe paní Gottvaldová informovala úřad několikrát, o tom vím i já, několikrát 

poţadovala, aby se tam ty opravy udělaly. Upozorňovala, ţe jsou tam vadné ţaluzie a ty se 

opravovaly několikrát a stále nejsou opravené. Není vůbec na škodu, ţe ona to hlásí nebo 

nehlásí. Důvod je zcela jiný. My to máme v majetku a pokud my v době, kdy máme záruční 

dobu neopravíme všechno, co se dá opravit, protoţe my následně za tři roky, kdy zhruba 

uplyne záruční doba, budeme z našeho rozpočtu vymýšlet peníze, abychom zaplatili opravy, 

které tam uţ dávno měly být opravené. Takţe není pravda, co vy říkáte. My máme záruku na 

tu nemovitost, je to ze zákona dáno a oni jsou povinni to obratem udělat. Ne se s nimi 

dohadovat. Byl zápis z toho jednání, do kdy bude termín odstranění závad a pokud to tam 

není, tak to děláte špatně.  

 

Starostka: Vţdycky kdyţ jsme firmu zavolali, přišla. Máme dvě oficiální návštěvy, dva 

oficiální zápisy s termíny, které dodrţeli. Takţe mi nevykládejte, ţe něco děláme špatně, 

protoţe to není pravda. Firma je velice vstřícná a rozhodně se nezříká ţádné zodpovědnosti.  

Je rozdíl rozlišovat věci provozní a věci, které jsou reklamační. Nevím, komu paní 

Gottvaldová na úřadě něco říkala, ale pan Dolák o tom nic neví a já také ne. Moţná panu 

řediteli. 

 

Ing. Smetana: ještě neţ si pan ředitel převezme slovo, tak já bych řekl něco jiného. Hledat 

poruchu na tom, ţe skřípou dveře, nejdou otevřít okna, můţe být samozřejmě dané tím, ţe 

stavba sedla. Ovšem ta příčina můţe být zcela někde jinde a my na ní přijdeme pozdě, proto 

jsem se na ni ptal, jestli se bude dělat geologický průzkum, protoţe jestli dobře víme, tak 

hydrogeologie, která tam je, vysoká hladina spodní vody, vlivem toho, ţe se přestalo 

odčerpávat z taţíren. Zvednutá hladina můţe způsobit, ţe se staticky změní poměry u té 

stavby. Nemusí, ale můţe. V okamţiku, kdyţ se podíváte na to, co děláme, my si chystáme 

past na to, ţe za tři roky budeme ze svého rozpočtu dávat peníze na sanaci a opravy té stavby.  

 

Starostka: To, co tady říkáte o geologickém průzkumu, jsme probírala s panem Kolářem, 

který je stavař. Myslím si, ţe toho postavil hodně a říkal, ţe ta prasklina nemůţe být z tohoto 

důvodu.  

 

Ing. Smetana: Je hydrogeolog?  

 

Starostka: Není hydrogeolog. 

 

Ing. Smetana: Tak proč mi tvrdíte, ţe je schopný toto posoudit? Má znalecký posudek 

autorizovaného inţenýra? Ptám se vás, jestli budete dávat autorizovaný posudek, který nám 

řekne, ano není to způsobené špatným zaloţením školky. Nic jiného po vás nechci. 

 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

12 

 

Ing. Ţitník: Pokud vím, tak hydrogeolog nám potvrdí to, co všichni víme, ţe je tam vysoká 

hladina spodní vody. Pokud to máme mít 100% čisté, tak musíme vědět, zda li došlo 

k porušení základů.   

 

Ing. Smetana: Takţe to není o tom, jestli vrţou dveře nebo okna, ale je to o technickém stavu 

budovy. Dojde nám záruční doba a my to budeme muset dávat ze svého rozpočtu.  

 

Ing. Poštová: Mám dvě poznámky. Ten majetek byl předán škole. Tak jak uţ tady bylo 

řečeno, radnice v minulosti ani nyní, vůbec nevím o tom, jakým způsobem, vlastně ví, ale  

 

 

nezasahovala do toho, řešil to pan ředitel. A za druhé, kdokoliv ze zastupitelů upozorní radu, 

paní starostku nebo kohokoliv, tak ty věci se řeší a skutečně mnohé z toho, co bylo zahrnuto 

jako nefunkčnost školky, je opravdu běţná údrţba. Takţe uvádět tyto věci, ţe to jsou závady 

nekolaudační, které nesplňují funkčnost školky a nefunkčnost rady, jsou silná slova. 

 

Mgr. Ivančo: Já bych rozdělil tuto diskuzi, kterou tady vedete. Zvlášť budova, zvlášť zahrada. 

Začnu tou vodou. Byl jsem přítomen od počátku téměř na všech kontrolních dnech. Teď 

nevím, jestli na prvním nebo na druhém, je stanovisko geologa, který píše, ţe tam spodní 

vody nejsou. Já jsem pana geologa upozornil, ţe jakýkoliv výpočet prováděl podél ulice  

Stanislavského, tak se objevila spodní voda. Spodní voda se objevila proto, ţe se nečerpá 

studna v závodu, který tady kdysi byl. Pokud jsme měli staré potrubí kanalizační, tak to bylo 

porézní, krásně voda odtékala. Kdyţ se kopala přípojka plynu a vody, to bylo v jeden den na 

ulici Stanislavského, tak jsem upozornil stavaře, aby si připravili dvě čerpadla, ţe budou 

čerpat vodu. Řekli, ţe tady ţádná voda není. Došlo na má slova, ţe dvě čerpadla jela v kuse 

po dobu výkopu. Takţe ta spodní voda díky tomu, ţe nemá kam odtékat do stávající nové 

kanalizace, která je opravdu kvalitní, tak se někde tlačí. Je otázka, jestli se tlačí aţ do takové 

výše jak jsme byli svědky 5. ledna, kdyţ jsme s členy rady zastavili práci firmy, která 

dodělávala herní prvky. Tady jsme u kořene druhé věci, zahrada. V té době tam jezdili 

kolečky a rozjeli zahradu, co se dalo. To nejhorší bylo to, ţe začaly natírat v době kolem 0 

stupňů. Paní starostka zastavila tuto práci a myslím si, ţe udělala správně. Natírat herní prvky 

v takové zimě, je opravdu vyhazování peněz. Jenţe pak došlo k tomu, ţe prvky byly 

nachystány a děti nemohly na zahradu jednak z toho, ţe tam bylo strašné bláto a voda stála. 

Stála na povrchu vedle té školky a zase tolik sněhu ve Svinově nebylo. A aţ došlo k suchu, 

tak došlo k tomu, ţe ty nerovnosti byly veliké. Říkal jsem, ţe je třeba činit, konat, aby děcka, 

aby vyuţily tuto zahradu, tak jsme nakoupili ochranné červenobílé pásky, ohranili jsme je a 

30. dubna, tedy přesně za 13 měsíců po otevření školky, jsme děti pustili na zahradu. Byť se 

to některým učitelkám nelíbilo. Naštěstí 2. nebo 3. května nastoupila firma a odstranila 

závady. Pro zajímavost, počítali, ţe tam vyvezou jeden vozík zeminy a nakonec jich vyvezli 

asi 5. Dnes ta zahrada patří mezi velice kvalitní, řekl bych nejpěknější na ostravsku, má jen 

jednu chybu, ţe některé rostlinky přes zimu nepřeţily, takţe tam moţná bude třeba dosadit. 

To by byla zahrada. Přejděme tedy na budovu. 30. ledna říkala paní starostka, ţe došlo 

k jednání. Bylo tam 9 nebo 10 bodů a z nich nejsou splněny myslím 3. Tyto termíny jsou 

stanoveny na 24. Srpna. Je to termín, kdy firma měla opustit pracoviště a potom je necelý 

týden na nachystání provozu školky. Hodně dlouho jsme o tom uvaţovali, ţe pustíme provoz, 

tedy chtěli jsme ho pustit od 2.7. – 20.7. v mateřské škole Stanislavského, ale po zralých 

úvahách jsme se rozhodli poţádat zřizovatele, aby změnila toto naše původní stanovisko na 

to, ţe školka Stanislavského se začne opravovat. 20. června máme objednaný kontejner, do 

kterého budou uloţeny věci, např. nábytek z modré třídy, protoţe je skutečnost, ţe ten zbytek 

bude zatěsněn, tak aby prach z modré třídy nešel dál. Přijali jsme pro mateřské školy 
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Rošického, Polanecká a Stanislavského na dohodu údrţbáře, který byl zaškolen firmou 

PRINEX. Takţe ty drobné opravy bude dělat uţ údrţbář. 

 

Starostka: Chci jen říct, ţe pokud má pan ředitel nějaký problém, tak jsme nikdy neřekli, ţe 

nevíme, nechceme nebo, ţe by se to neřešilo. Vţdycky jsme se dohodli na nějakém termínu a 

problém odstranili. Ještě jsme zapomněla, kdyţ jsem upozorňovala na nějaké nedostatky, 

školka na ulici Polanecké, nějaký ten měsíc zpátky, tam nemohly děti pouţívat herní prvky, 

protoţe by si na tom polámaly prsty. Taky to trvalo, neţ to odstranili a nikdo tady 

nevyhroţoval dopisem, prostě se to řešilo a odstranilo. 

 

 

Ing. Smetana: Opět se ptám. Realizační firma bude platit kontejner a náklady spojené s ním? 

Nebude to platit škola ze svého rozpočtu? Bude to platit firma, která to zapříčinila a zmršila 

stavbu? Chápu to správně? Pan ředitel totiţ právě řekl, ţe objednal kontejner. Financování 

nesmí jít z účtu školy. 

 

Paní jančíková: Pan Balšínek z firmy PRINEX hned řekl, ţe zaměstnanci nábytek vyklidí. 

 

Ing. Smetana: A uklidí to taky? 

 

Paní Jančíková: Ne. My jsme se jen bavili o vyklízení. 

 

Starostka: Projednáme to a budeme vás informovat. 

 

Ing. Dvorský: Chtěl bych narazit na to, jak jste nás osočila, vlastně jak jste tady začala 

rozvádět stavbu hasičárny. Tuto stavbu od chvíle, co se koplo do země, dozoroval jako 

místostarosta. Osobně jsem jezdil na tuto stavbu kaţdý týden, nevím, jestli máte tak čisté 

svědomí i vy a všichni radní. Tato reklamace proběhla v roce 2009, 2010 přesně si 

nevzpomínám s tím, ţe tam byla špatná vodorovná izolace do garáţe po pravé straně. Tato 

reklamace byla uznána dodavatelskou firmou a byla opravená a byla předána i se stanoviskem 

odborného dozoru. Pokud teď dochází k dalším reklamacím, je třeba se na toto podívat. 

 

Starostka: Já jsem nikoho neosočila, jen jsem řekla, ţe se můţe stát cokoli, kdyţ se něco staví. 

 

Ing. Dvorský: Takţe je třeba to uvést na pravou míru. 

 

Starostka: Já jsem to uvedla na pravou míru. 

 

Ing. Smetana: Měl bych dvě věci. Chtěl bych poděkovat, sice to trvalo trochu dél, ale chtěl 

bych poděkovat, ţe se dotáhlo osvětlení na ulici Urbaníkové směr zastávky a za druhé, jestli 

by se do výhledu dostalo i vybudování chodníku pro ty lidi, kteří chodí přes to bahno. Přes 

objekt pana Plačka jako soukromého vlastníka nemůţu procházet, riskuje pan Plaček, ţe 

pokud se jim tam něco stane, tak náklady na jejich nemocenskou, případně na náhradu škody 

půjdou za panem Plačkem.  

 

Starostka: Já jsem to tady uţ vysvětlovala, nepůjdou za panem Plačkem, tam člověk nemá, co 

chodit, tak to není, pane Smetano. Uţ jsme to minule vysvětlovali, ţe to tak není. 

 

Ing. Muţík: My jsme osobně s paní Figarovou několikrát s panem Plačkem mluvili, vyzvali 

jsme ho, aby se dostavil na úřad, ţe to s ním chceme projednat. Chtěli jsme slyšet jeho názor, 
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ale bohuţel doposud se nedostavil, tvrdí nám, ţe je pracovně zaneprázdněn, jak v České 

republice, tak i v zahraničí. 

 

Ing. Smetana: Je to léta léta letoucí zpět, příklad, kdy paní spadla na našem chodníku, který 

jsme neudrţovali. Paní přišla ţádat o bolestné s lékařskou zprávou. Bylo to tak nebo ne? 

 

Ing. Muţík: To se stává kaţdému. 

 

Ing. Smetana: Takţe, kdo nese zodpovědnost za neudrţovaný chodník?  

 

Ing. Muţík: Vlastník. 

 

Ing. Smetana: Vlastník. Kdo je vlastníkem objektu Echa? Soukromý vlastník. 

 

Starostka: Kdyţ tam není chodník, tak nemůţe být zodpovědný vlastník. 

 

Ing. Smetana: Mohu dokončit myšlenku? Jestliţe tam nikdo nechodí po tom chodníku, který 

tam není, ale chodí přes objekt soukromého vlastníka, kde jsou průchody dva a něco se jim 

tam stane, tak soukromý vlastník bude zřejmě kompenzovat úraz. 

 

Starostka: Ne. Otázka vlastnictví je úplně jednoznačná. V případě, ţe tam bude oficiální 

chodník, někdo si tam zlomí nohu, tak je zodpovědný vlastník. Tam kde není chodník, tam 

chodí kaţdý na vlastní zodpovědnost. Tam není oficiální chodník. 

 

Ing. Dvorský: A jak to ten člověk pozná, ţe to není oficiální chodník?  

 

Starostka: Vy nepoznáte chodník, pane Dvorský? 

 

Ing. Smetana: Tam to není označené. Jestliţe to soukromý vlastník zavře, tak ti lidé budou 

všichni chodit přes tu štěrbinu, která tam je mezi tou opěrnou zdí a rohem. Nikde jinde. Je 

třeba to dotáhnout nějakým způsobem dokonce, protoţe ti lidi tam opravdu chodí tou 

zkratkou. Nemyslím teď přes objekt. 

 

Ing. Hauptová: Je to uţ 3. zastupitelstvo, kdy jsem navrhovala umístění odpadkových košů 

podél cyklotrasy k Odře. Do dnešního dne, odpadků plno a koše nikde. Nevím, jestli s tím 

budete chtít něco dělat nebo ne. Druhá věc je, ţe všude v Česku i na Moravě nás tady napadl 

zavíječ zimostrázový. I kdyţ se bude stříkat, tak je to jen pro jednu generaci housenek. Za 

měsíc za dva jsou tady znovu. Já bych byla ráda, kdyby tomu rada věnovala pozornost a 

změnila strukturu této zeleně na kopečku, protoţe to bude pokračovat. 

 

Starostka: My jsme se o tom s paní Fiuráškovou bavily, vypadá to nešťastně a dá na to něco 

jiného. Stříkala to letos i loni, ale efekt tam ţádný není. 

 

Paní Popková: Tam by se to mělo celé spálit. 

 

Starostka: To je něco jiného. 

 

Paní Popková: Ne něco jiného. Nedoporučují rok, ať se tam něco vysazuje. Ať se to savem 

nebo něčím desinfikuje a třeba aţ příští rok. 
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Ing. Hauptová: Minule jsme se ptala, jak bude dořešen plot do dvorní části ZŠ Bílovecká 1. 

Kdyţ jsem hovořila s lidmi, co tam bydlí, tak říkali, ţe se to vţdycky zavíralo. Zjistila jsem, 

ţe rada má jiný názor a já se ptám proč? 

 

Starostka: Za tím domem je pozemek obecní, není to soukromý pozemek těch lidí. Kdyby byl 

soukromý, tak si tam dají bránu a zavřou se. To je veřejný pozemek na parkování, to není 

jejich pozemek, takţe tam ţádnou bránu nemůţeme dát. 

 

Ing. Hauptová: Jsou i jiné obecní pozemky, které mají bránu a zavírá se. 

 

Starostka: Které? 

 

Paní Jjančíková: Je to parkoviště veřejně přístupné. 

 

Starostka: prosím, který obecní pozemek je za branou?  

 

Ing. Hauptová: To se musíte podívat. 

 

Starostka: Dobře. 

 

Ing. Hauptová: Já vím, ţe s tím nejsou nájemníci spokojeni, mají pocit ohroţení. Já mám 

osobní zkušenost a doporučuji tam nechat bránu. Jestli se rozhodnete jinak, to uţ je vaše věc. 

Rozhodně nepotěšíte nikoho, kdo tam bude parkovat nebo jestli můţe někdo vniknout do 

zadní části školy. To je všechno, co jsem k tomu chtěla říct.  

 

Starostka: Kolem červených domů taky nemáte zavřenou bránu a parkuje se tam. To je 

oficiálně bytový dům, který si nekoupil pozemek na parkování.  

 

Ing. Poštová: Nikde u paneláku nemáte oplocení a parkujete, kde to jde a nic není oplocení. 

 

Ing. Hauptová: A co škola? 

 

Ing. Poštová: Ta je přeci zabezpečená a zepředu taky nemáte plot. 

 

Ing. Hauptová: Já na to mám jiný názor. Já mám osobní zkušenosti a vím, ţe ti nájemníci, tam 

mají zákoutí, které uţ likvidovali bezdomovci.  

 

Ing. Poštová: To by potom mohli říct všichni vlastníci, ţe chtějí oplotit. 

 

Ing. Hauptová: Vy stejně rozhodnete, jak chcete. Já vás na to upozorňuji, ţe je tam nebezpečí 

krádeţe. 

 

Paní Jančíková: Nehledě na to, ţe tam je vstup i do Stračeny do toho přístavku. Jezdí tam i 

velká nákladní auta, tak je to velice těţké to zabezpečit. 

 

Pan Macháč: Já pořád přemýšlím nad tím údrţbářem té školky. Proč by měl v době záruky 

seřizovat údrţbář okna, dveře. 

 

Starostka: To je běţná údrţba.  
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Pan Macháč: Podle mě je to záruční údrţba seřizování oken. Já jsem udělal dost paneláků a 

vím, ţe jsme měli 5 let záruky a celých 5 let jsme tam ty okna chodili seřizovat. 

 

Starostka: Pane řediteli, mohl byste prosím odpovědět? 

 

Mgr. Ivančo: Vrátil bych se k zápisu z 3. května, tam bylo 9 bodů, z nichţ pouze tři jsou 

uvedeny, ţe bude zaškolen údrţbář. Bylo to seřízení dvoukřídlových dveří, dále….teď to 

neumím říct, ale byly tam tři věci, které ten údrţbář má dělat. 

 

Pan Macháč: Já to chápu, ale na to dílo je záruka. Proč bychom měli my z našich peněz platit 

údrţbáře, který byl zaškolen. Oni za to dílo dostali zaplacené, nesou za to záruku, tak ať si 

jezdí seřizovat ty okna. Po záruce to je uţ na nás. 

 

Mgr. Ivančo: Podobně jako na všech jiných objektech je záruka třeba na kotelnu, ale provoz té 

kotelny uţ zajišťujeme my, tzn. nadzvedávání šoupátek, pravidelné odvzdušňování atd. Mám 

za to, ţe i toto budeme dělat s údrţbářem v této mateřské školce, protoţe tam je kotelna 

bezobsluhová, ale podle zákona o tlakových nádobách je potřeba provádět tyto úkony. To uţ 

nebude dělat firma, která to vyráběla. 

 

Pan Macháč: To je v pořádku. 

 

Mgr. Ivančo: Údrţbář má oprávnění na těch 3 školkách. Nebude suplovat záruční práce, ale 

prostě běţnou údrţbu tam bude provádět.  

 

Pan Macháč: Seřizování oken není běţná údrţba. 

 

Starostka: My o oknech nehovoříme. 

 

Pan Macháč: Říkal jste, ţe bude zaškolen na seřizování dveří. 

 

Mgr. Ivančo: Ano dveří vevnitř, které jsou zachyceny nahoře, zavírají se, jak jsou lehárny. 

 

Pan Macháč: Ještě nerozumím tomu, co má společného se zavíráním dveří. 

 

Starostka: To, co jsme konzultovali s panem ředitelem, ţe to má na Rošického, ţe se ty dveře 

nedovřou a ţe tam je jediná moţnost řešení, budˇ tam bude bzučák a kdyţ ty dveře budou 

nedovřené, tak je vţdycky někdo zavře a bude to bzučet při kaţdém otevření, anebo si kaţdý 

za sebou ty dveře zavře. 

 

Pan Macháč: Však ty dveře bzučí při kaţdém otevření. 

 

Mgr. Ivančo: Paní starostka má za to a je to technicky řešitelné, mám to prokonzultované 

s panem Šimkem ze společnosti PRINEX, ţe tam můţeme dát bzučák, který upozorní 

obsluhu, ţe dveře nejsou zcela zavřeny. Tam totiţ dochází k jedné věci a máme zkušenosti 

během dne. Ráno je třeba teplota kolem nuly a v poledne na Brano svítí sluníčko a dochází 

k teplotě třeba 25 stupňů. Ráno je to tedy seřízeno a pak v poledne to nejde. Platí to i u MŠ 

Polanecká, ţe zvaţujeme toto opatření. 

 

Pan Macháč: Jasně, ale těch Bran je více typů druhů a mám zkušenosti, kdyţ se dá jiné Brano, 

výkonnější, tak můţe svítit slunce, mrznout a bude zavírat. 
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Mgr. Ivančo: Na to já neumím odpovědět. Technické řešení, ţe dveře jsou otevřené, máme 

připravené. 

 

Pan Macháč: Podle mě to jsou pořád špatně dodané dveře, aby ty dveře byly otevřené a 

kaţdou chvíli je tam problém, je třeba to řešit, třeba vyměnit za jiné Brano. 

 

Starostka: Všude je to stejné, tady na škole i na školce Polanecké. Teplota je jiná ráno, jiná 

v poledne. 

 

Pan Macháč: Mi jde o to, ţe na té školce jsou děcka. Bohuţel se to děcko sebere a uteče ze 

školky. Mě nezajímá, ţe svítí slunko a dveře se nezavírají. Uţ se to stalo jednou, ţe se děcko 

sebralo a odešlo za školky. Nehledě na to, ţe do té školky můţe přijít kdokoli cizí, který tam 

nemá, co dělat. Učitelky jsou ve třídě a neví, ţe tam někdo cizí přijde.  

 

Starostka: Tak zabudujeme bzučák. 

 

Teď záleţí, jestli se bavíme o tom stejném. Je to špatně navrţené Brano, tzn., projektant, který 

navrhl, navrhl špatné Brano. Proč my budeme platit Brano a bzučák? To je pořád to stejné. Vy 

bráníte firmu, která to realizovala, místo toho, abyste rada, jako hospodář, jste se bránila proti 

tomu. 

 

Starostka: Já nebráním ţádnou firmu. Jen vím, ţe se to děje i na ulici Rošického, tady na 

školce. To je technická záleţitost. 

 

Mgr. Hrušková: Jak je stará školka na Rošického a jak je stará školka na Stanislavského? Rok 

po jejím otevření neustále řešíme nějaké problémy. 

 

Pan Macháč: Problémy budou, ale to se musí řešit. Podle mě jsou vstupní dveře důleţité.  

 

Ing. Hauptová: Chtěla bych se zeptat, zda dostanu odpověď, jestli budou nějaké koše podél 

cyklostezky.  

 

Mgr. Kojdecký: Já teď jenom přemýšlím, co říkáte. Na co je koš vedle cyklostezky?  

 

Ing. Hauptová: Na odhazování různých láhví. 

 

Cyklista podle mě někde zastaví na nějakém odpočívadle a vyhodí to. Teď to není vůbec 

aktuální. 

 

Ing. Hauptová: Jste optimista. 

 

Pan Macháč: Paní Hauptová asi myslí tam u kolejí, kde ti cyklisté zastaví a čekají, aţ projede 

vlak. 

 

Mgr. Kojdecký: Myslím si, ţe toto spíš dělají chodci. 

 

Ing. Dvorský: Já vám trochu poradím. Na městě je člověk, který se stará o cyklostezky, 

neznám jeho jméno a on vám řekne, jestli by bylo moţné na toto uhrát nějaké finance. 
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Starostka: Děkuji za pozornost a končím dnešní zasedání. 

 

 

 

Konec v 16:15 hodin. 

Zapsala: Lucie Fucimanová  
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