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Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov, konaného dne 05.09.2018 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Helena Wieluchová – starostka 

- schválení programu zasedání  

- určení ověřovatelů zápisu 30. zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

 

ZMOb/0163/18  Schválení programu 

ZMOb/0168/18  Návrh prodeje části pozemku parc. č. 659/111 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0169/18  Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 1913/17 v k. ú.          

Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0171/18  Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 254/3 v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0172/18  Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 3755/2 a části 

pozemku parc. č. 3755/4 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0166/18  Návrh 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/0170/18  Zápis ze 17. jednání Finančního výboru ZMOb Svinov 

ZMOb/0165/18  Zpráva o vývoji rozpočtu za 1 – 6/2018 

ZMOb/0167/18  Návrh na rozpočtová opatření 

ZMOb/0164/18  Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov  

 

Různé 

 

Začátek jednání zastupitelstva v 16:00 hodin 

 

Zápis z dnešního zasedání ZMOb Svinov provede paní Lucie Fucimanová. 

 

Celkem přítomno členů: 19 zvolených zastupitelů  

 

Starostka: Dostali jste pozvánku a materiály. U materiálu č. 7 bylo napsáno, ţe bude stůl a 

nově bychom chtěli zařadit bod č. 11, tj. „Zápis a usnesení16. Zasedání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Svinov“. Navrhuji, aby tento bod byl předřazen před 

„Různé“. U materiálu č. 7 a 11 budou úvodní slovo předkladatele. Máte k tomu někdo nějaké 

připomínky? 

 

Starostka: Dávám hlasovat o navrţeném programu s úpravou 

Hlasování o návrhu 

Pro:  19                                             Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Starostka: Nyní prosím ověřovatelé zápisu z 29. zasedání zastupitelstva, aby podali zprávu o 

ověření. Jedná se o pana Kojdeckého a pana Smetanu z 29. zasedání, které se konalo 

06.06.2018. 
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Mgr. Kojdecký: Četl a souhlasí. 

 

Ing. Smetana: Četl a souhlasí 

 
Starostka: Dávám hlasovat o schválení zápisu ze zastupitelstva ze dne 06.06.2018 

Hlasování o návrhu  

Pro: 19     Proti: 0     Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Ověřovatelé zápisu z 30. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
Návrhy: Martin Macháč, Radmila Jančíková  

Hlasování o návrhu 

Pro:  19                                               Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Volba mandátové a návrhové komise 
Návrhy: Ing. Eva Poštová, CSc., Ing. Radim Smetana, Ing. Vít Horáček 

Hlasování o návrhu 

Pro:  19                                               Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Činnost starostky: 

8.6.2018 

 jednání s projektantem ve věci výstavby sportovního areálu na ulici Bílovecká 

 

11.6.2018 

 jednání se zástupci ze společnosti OVaK ve věci priorit rekonstrukce a oprav 

kanalizací pro městský obvod Svinov 

 

15.6.2018 

 kontrolní den – výstavby hřbitovní zdi 

 

18.6.2018 

 Sbor starostů 

 jednání ve věci nové plynovodní přípojky ZŠ Bílovecká 10 

 

20.6.2018 

 veřejné projednávání dopravní situace – parkování 

 

9.7.2018 

 jednání se zástupci společnosti KOMA 

 

10.7., 20.7.2018 

 audit 

 

23.7.2018 

 jednání na MMO ve věci nově vybudované cyklostezky mezi Svinovem a Polankou 
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31.7.2018 

 jednání ve věci vybudování ekologické myčky na ul. Bílovecké 

 

2.8., 8.8.  26.8.20108 

 jednání ve věci přiznaných nákladů na údrţbu přednádraţí – dotace TD 

 

 

13.8.2018 

 jednání ve věci vybudování cyklostezky mezi Svinovem a Polankou 

 

30.8. 2018 

 jednání s ředitelkou Mgr. Komorášovou ve věci společenství vlastníků a školních 

záleţitostí 

 

Ing. Samková přednesla činnost Úřadu městského obvodu Svinov. 

 

K bodu 2) programu: bez úvodního slova překladatele 

Bez diskuze. 
Starostka: Dávám hlasovat o návrhu – prodat část pozemku parc. č. 659/111za kupní cenu 52.000 

Kč 

Hlasování o návrhu  

Pro: 19     Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 3) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 
Starostka: Dávám hlasovat o variantě A – vydat souhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu  

Pro: 19     Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 4) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Ing. Dvorský: Nepodpořím tento záměr, protoţe dlouhodobě neprodáváme pozemky pod 

garáţemi. 

 

Starostka: To máte samozřejmě pravdu, ale zrovna tma v té oblasti jsou pozemky pod 

garáţemi prodané.  

 

Ing. Dvorský: Všichni? 

 

Starostka: Myslím ještě jeden ne. 

 

Paní Popková: Tam nejsou ještě dvě garáţe prodané. Jinak všichni uţ jsou vlastníci.  

 

Ing. Dvorský: To mění situaci. 
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Starostka: Dávám hlasovat o variantě A – vydat souhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu  

Pro: 15     Proti: 0     Zdržel se: 4  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 5) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Diskuze. 

Ing. Dvorský: Mi to tak trošku připodobnilo situaci na druhé straně od pana Šimka, jak on měl 

kdysi ty svoje pozemky strašně rozfrcané a pak mu město, protoţe potřebovalo, aby vyšel vstříc 

díky tanku u Kotase, to tam prostě mávnutí ruky sjednotilo. Zkusme mu to taky nabídnout, ţe mu 

to tam uděláme krásný obdélníček. 

 

Starostka: My jsme tam ještě nedali, co dáme. To není to zelené, ţe bychom se dohodli na 

nějakém rozdělení toho pozemku. 

 

Ing. Dvorský: Tak jak to je, prostě nesouhlasné, s tím souhlasím, ale udělat pravidelně nějaký ten 

….. , pak ať nechodí a nehledá nějaké chytráky na městě, aby mu s tím pomohli. 

 

Mgr. Hrušková: Já navrhuji stáhnout tento materiál do doby, neţ budeme přesně vědět, o které 

pozemky jde. 

 

Starostka: My víme, o které pozemky jde. My nesouhlasíme s tím jejich návrhem.  

 

Ing. Poštová: My musíme projednat jeho ţádost, kdyţ to tak nechceme, tak dáme nesouhlasné 

stanovisko a jednat znovu. 

 

Starostka: S tím, co nám navrhl s tím nesouhlasíme a vyzveme ho znovu k jednání a najedeme 

společnou řeč, tak ţe to bude ucelená část, kterou si koupí a druhou část si pronajme. To bude asi 

řešení. 

 

Starostka: Dávám hlasovat o variantě A – vydat nesouhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu  

Pro: 19      Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 6) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

 

Mgr. Hrušková: Já bych měla jenom připomínku, ţe na našem území uţ je mateřských školek 

celá řada. Mrňousek u Slunka, soukromá mateřská škola na Polanecké se otevřela a my si 

ještě můţeme dovolit další mateřskou školku? Navíc, kdyţ mateřská školka na Polanecké má 

problém naplnit stav? 

 

Starostka: To bude jazyková školka. Tam určitě nepřejdou všechny děti. Bude soukromá, 

takţe se bude platit poměrně vysoké školné. Je to úplně jiný druh školky neţ školky 

standardní, jako máme my.  

 

Mgr. Hrušková: To je sice pravda, ale svinovští občané pokud budou mít moţnost vybrat si 

z další mateřské školky, která je v blízkosti jejich bydliště, a budou dostatečně movití na to, 

aby tam dali svoje dítě, tak ho tam dají a naše svinovské mateřské školky, jejichţ jsme 

zřizovatelem, budou mít nedostatek dětí.  
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Mgr. Kojdecký: Moţná by bylo lepší dát těm svinovským občanům dát moţnost kvalitního 

vzdělání v mateřských školách. Někteří o to mají zájem.  

 

Starostka: Vznikla tady školka „Na farmě“, to je taky úplně jiný druh školky. 

 

Ing. Smetana: Já bych se s dovolením zamyslel nad tím výběrem. Já jsem u otevírání obálek 

byl. Byla jedna obálka. Mě spíše zaráţí jediná věc, jestliţe otevírám obálku a mám jediného 

kandidáta, tak ten jediný kandidát musel vědět, kolik je logicky přihlášených na výběrové 

řízení, protoţe jestli dá o tisíc korun vyšší částku, tak musel vědět, ţe tam bude jediný a jako 

jediný kandidát to vyhraje.  

 

Starostka: Jak to mohl vědět?  

 

Paní Jančíková: Kdyţ je zalepená obálka. 

 

Ing. Smetana: Je to logické podle toho, jestliţe dám o tisíc korun vyšší částku a budu o to stát 

a budu tu školku chtít, tak budu vybírat částku, kterou se bude dělat. Shodou okolností pan 

Gelnar byl na výběrovém řízení na byt a šel o 300 tis. Kč výš neţ ostatní, protoţe ten byt 

prostě chtěl. Tady někdo zřejmě věděl, ţe to dostane a proto má o tisíc korun vyšší částku. 

Tím neříkám, ţe za to můţe úřad, ale na základě této informace, kterou si tady všichni 

přečtete, je, ţe podávají návrhy v zalepené obálce. Jestliţe já mám zalepenou obálku a mám 

tam o tisíc korun, tedy vyšší částku neţ je znalecký posudek, kterou všichni viděli, tak musel 

logicky vědět, ţe těch tisíc korun bude stačit na to, aby vyhrál a tu školku dostal. 

 

Starostka: Prosím Vás, pane Smetano, to je spekulace. Nikdo nevěděl, kolik obálek přijde. 

Jestliţe pan Gelnar odstoupil z titulu ceny a ti nechtějí do toho dávat větší částku z důvodu 

toho, ţe to budou muset ještě zrekonstruovat např. podlahy, okna, střechu, izolace. Proto to, 

co vy říkáte je spekulace. Přišla jedna obálka legálně za takovou cenu. 

 

Ing. Smetana: Ještě jednou, nepopíratelně. Ptám se, jestli není trochu na zamyšlení to, ţe 

jestliţe já řeknu, ţe za cenu nejvýše nebo nejníţe přípustnou znaleckým posudkem 2 600 000 

Kč, přijde mi jedna obálka, která je zalepená, tzn., ţe se mohlo přihlásit 20 nebo 30 lidí, ten 

dotyčný, který se přihlásí má o tisíc korun na 2 600 000 a vyhrává tou částkou. 

 

Starostka: To, co říkáte je spekulace. Mohl se přihlásit kdokoli a mohl tam dát částku 

2 001 150 nebo jinou částku, to nikdo neovlivní, co dal. 

 

Ing. Ţitník: Pracoval jsi na úřadě, tak víš, jak probíhá výběrové řízení. Tzn., ţe do uzavření té 

lhůty, nikdo nevěděl, kolik bude podáno nabídek.  

 

Ing. Smetana: Souhlasím s tvým názorem. Potom ta informace musela jít někde jinde.  

 

Ing. Ţitník: Moţná kolegové z KDU-ČSL mají nějaké informace o budoucnosti. Kdo mohl 

vědět, jestli někdo dá další nabídku. Nikdo. Já bych chtěl poukázat na jednu věc. Protoţe jsme 

tušili, ţe tady ta záleţitost můţe být citlivá, tak jsme poţádali zástupce opozice pana Smetanu, 

aby se zúčastnil otevírání obálek. Snaţili jsme se být transparentní. Výsledkem naší snahy, je 

připomínka o tom, ţe je to zase špatně.  

 

Ing. Smetana: Já jsem řekl, ţe to je k zamyšlení, nenapadal jsem nic, ţe bylo špatně udělané.  
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Ing. Ţitník: Takţe nečekáš od nás ţádnou odpověď? 

 

Ing. Smetana: Ne, řekl jsem, ţe to je k zamyšlení.  

 

Ing. Poštová: Chtěla, abych to filozoficky otočit takto: Chceš si něco koupit a řekneš „za 

2 600 000 Kč takovou ruinu, je to na zbourání, finance navíc atd.“. Půjdu na 2 601 000, víc za 

to nedám. Taková mohla být úvaha. Nevím, jak přišli na tu cenu. Ještě mám další technickou 

věc. Na těch obálkách, tak jak se hlásí, tak se píše čas, ne? 

 

Pan Macháč: Přesně to chci říct, kdy podal tu obálku? 

 

Ing. Poštová: To je další otázka a skutečně do té doby, neţ se to mělo odevzdat, jestli do 12 

nebo 15 hodin, tak mohl někdo přijít a hodit tam obálku, kde bude o tisíc korun více nebo o 

deset tisíc korun víc. Proč budeš spekulovat, co sis myslel. 

 

Ing. Smetana: Já chodím na draţby bytu a draţby bytu se nepohybují o tisíc korun a to jsou 

byty, které jsou např. za 900 000 Kč. Draţí se tím způsobem, ţe jdou obálkovou metodou. 

Jestliţe já stojím o tu nemovitost, stojím o tu lokalitu, protoţe svinovská školka je dobrá 

lokalita. 

 

Ing. Poštová: Ale řekneš si, ţe víc za to nedáš. 

 

Ing. Smetana: Dobře, souhlasím, ale riskuji v tu chvíli to, ţe tu nemovitost nedostanu. 

 

Ing. Poštová: Ale já to za víc nechci. 

 

Ing. Dvorský: Já budu taky spekulovat, ale trošku logičtěji. Úplně odhlédnu od té varianty, ţe 

někdo mohl něco dozvědět. Já to vidím spíše z pohledu z té druhé strany. Kdyţ jde někdo do 

výběrového řízení, ať chceme nebo nechceme, dělá se křoví. Prostě domluví se nějakým 

jiným partnerem, aby mohli provést tu koupi, tak se přihlásí dvě firmy, jedna dá o tisíc korun 

více, protoţe se můţe stát, kdyby se přihlásila jedna firma, tak bude výběrové řízení zrušené a 

bude se vyhlašovat znovu.  

 

Starostka: Ono to nemusí být důvod, ţe jen jedna firma, nemusí, ale můţe.  

 

Mgr. Hrušková: Bez přihlédnutí k tomu, co tady zaznělo o výběrovém řízení, trvám na tom, 

abychom neodsouhlasili prodej této společnosti, protoţe zakládáme na problém s vytíţeností 

našich mateřských škol.  

 

Starostka: Kaţdý má svůj názor. 

 

Paní Popková: Myslím, ţe si nezakládáme na problém, protoţe opravdu hodně lidí nebude mít 

na to, aby platil aţ 8 000 Kč měsíčně. Budou to rodiny, kterým jde o to, aby děti uměly cizí 

jazyky. To, co říkal Radim, můţu si to domýšlet, ale dneska vím, ţe zvednu ruku na to, aby se 

to prodalo, protoţe, co jdu kolem té školky, tak je to opravdu, co týden to horší. Buďme rádi 

za tyto peníze, které dostaneme. 

 

Ing. Smetana: Můţu na to reagovat? Já jsem to myslel k zamyšlení na to, ţe v případě dalších 

prodejů, bych to raději dělal pomocí realitních kanceláří a dělal to na úplně jiné bázi a většího  
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obeznámení lidí. Souhlasím, ţe ta školka je ve špatném stavu, ale i přes to si myslím, ţe jeden 

zájemce na jednu budovu, která je v centru Svinova, která je v lokalitě, vedle které budeme 

budovat nové sportoviště, takţe si myslím, ţe by o to nebyl investorský zájem. To si myslím 

já. Já to nehaním a neříkal jsem, ţe něco úřad provedl špatně. 

 

Paní Popková: Jak říkáš realitní kanceláře. My jsme jednou v roce 1999 dělali výběrové řízení 

na hřbitov a můţu ti říct, ţe to dělala realitní kancelář a já můţu říct ještě teď, jak si na to 

vzpomenu, tak mi není dobře. Bylo to opravdu špatně uděláno, vymyšleno. Prostě dohodili 

firmu, o které jsme zjistili, ţe vůbec neexistuje. Není to vţdycky o tom, kdo to dělá.  

 

Mgr. Hrušková: Já bych ještě reagovala na řeč paní Popkové. Víte kolik je na farmě v té nové 

mateřské škole přihlášených dětí? 20. A kolik je z toho svinovských? Tak to by bylo moţná 

dobré zjistit, neţ toto schválíme. Je to placená školka a já vím minimálně o třech svinovských 

dětech, které tam chodí a nejsou to bůhví jak zámoţní rodiče, ale protoţe zrovna neměli jinou 

šanci dostat dítě do některé z našich mateřských škol, tak je dali aspoň dočasně tam. 

 

Starostka: Prosím vás, vy si protiřečíte. Určitě by se k nám do školky dostalo dítě. 

 

Mgr. Hrušková: Jo, ale kdo věděl z těch rodičů, kteří při prvním zápise neuspěli, ţe teď v září 

je pět volných míst? 

 

Starostka: To je standardní postup u škol, ţe se rodiče zeptají, protoţe ne všechny děti 

nenastoupí všude. 

 

Mgr. Komorášová: Já jen vím, ţe se od nás odhlásili tři ţáci, kteří šli na tu farmu. Byli u nás 

přijati rozhodnutím a odešli z Polanecké. 

 

Mgr. Hrušková: Kolik je volných míst v mateřských školách?  

 

Mgr. Komorášová: My teď s paní zástupkyní Ulmanovou sháníme místa od srpna, kde máme 

volná místa a momentálně….. 

 

Paní Ulmanová: Měli jsme 10 volných míst a museli jsme přistoupit k tomu, ţe jsme sniţovali 

úvazky našim učitelkám, protoţe nebylo dostatek dětí zapsaných. Řešili jsme to tak, ţe jsme 

měli inzerát na našich webových stránkách a myslím, ţe ten inzerát je tam dodnes. Teprve teď 

jsme dobírali další děti. Čím dál tím menší děti musíme brát, abychom měli nějaké peníze. 

 

Mgr. Komorášová: Vím, ţe jsou ještě 2 místa volná, zbytek je obsazen. 

 

Mgr. Hrušková: Na Polanecké? 

 

Mgr. Komorášová: Ano. 

 

Mgr. Hrušková: A na Polanecké je to kolik míst? 

 

Mgr. Komorášová: Na Polanecké to je jedno místo. 

 

Starostka: Pokud nic nemáte, tak bych dala hlasovat. 
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Ing. Dvorský: Datum, kdy byla doručena obálka? 

 

Starostka: To nevím, to je na té obálce. Můţete si to zjistit na úřadě. 
Dávám hlasovat o prodeji nemovité věci na pozemku parc. č. 203 a 204 za kupní cenu ve výši 

2.601.000 Kč 

Hlasování o návrhu  

Pro: 13     Proti: 1    Zdržel se: 5  

Návrh usnesení byl schválen. 
 

K bodu 7) programu: s úvodním slovem předkladatele Ing. Eva Poštová, CSc. 

Bod 1 : Zpráva o vývoji rozpočtu MOb Svinov za 1-6/2018 

Rozpočet na r. 2018 byl schválen ve výši 65.411 tis Kč. Během 1. pololetí 2018 byl navýšen 

na 67.707 tis Kč , tzn. Byl navýše o  2.521 tis Kč.  Struktura poloţek s uvedením finančního 

objemu je podrobně popsána v důvodové zprávě materiálu.  

Příjmy za 1. pololetí 2018 jsou plněny  ve výši 32.894 tis.Kč , výdaje ve výši 24.359 tis.Kč.  

Srovnání plnění příjmů 54 % a výdajů 36 % vyznívá pozitivně, nejsou patrná ţádná rizika. 

Poměrně výrazný převis příjmů způsobuje zejména niţší hodnota plnění zejména některé 

poloţky. 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. 

 

K vyjmenovaným oddílům (paragrafům) výdajů i dalším výdajovým paragrafům jsme si 

vyţádali upřesnění, predikci čerpání výdajů. Obdrţeli jsme tabulku výdajů za 1 – 7/2018, kde 

výdaje jsou plněny jiţ na 46 %.  Doporučujeme podat zastupitelům aktuální informaci o 

čerpání na jednání ZMOb  5.9.2018. 

FV doporučuje ZMOb Svinov účelově vázat disponibilní zdroje na investice 2019, konkrétně 

výstavbu sportovního areálu na ul. Bílovecké.  

 

K hospodaření příspěvkových organizací: 

 

Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ  k 30.6.2018   1.185.738,-Kč 

Hospodářský výsledek ZUŠ   k 30.6.2018       131.345,-Kč  

Hospodářský výsledek  TD  k 30.6.2018     - 210.836,-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 1-6/2018 jsou 

pečlivě a přehledně zpracovány, poskytují vyčerpávající podklady pro posouzení hospodaření 

Městského obvodu Svinov i jím zřízených příspěvkových organizací. 

 

Diskuze: 

 
Ing. Dvorský: Já tam 9 mil. Kč nevidím, vidím jen 6.400 000 Kč. 

 

Starostka: Ve volných zdrojích? 

 

Ing. Dvorský: Rezervy kapitálových výdajů 6.441.000 Kč. 
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Starostka: To není jednou částkou. Těch 9 mil. Kč je posbíráno z různých kapitol a volných je 

celkem 9. 

 

Ing. Poštová: Příloha č. 3, předposlední řádek „přebytek, schodek“ za 1-6/2018. Těch 9 mil. Je 

upřesněno, ţe predikují příjmy a predikují reálné potřebné výdaje, které budou fakturovány letos. 

Tam je 10.600.000 Kč, ale s tím jaké předpokládáme příjmy a výdaje, je to upřesněno na 9 mil.  

 

Ing. Hauptová: Ráda bych věděla obsah poloţky 5169 – administrace projektu „rozšíření kapacit 

MŠ Svinov“. Neumím si pod tím nic moc představit.  

 

Starostka: Samozřejmě, výstavba školky, její vybavení tzn. výdejna jídel, nábytek a částečně 

zahrada byly pořízeny formou dotací. Dotaci jsme řešili přes společnost INOVA a samozřejmě se 

za to INOVĚ něco muselo zaplatit za zpracování smlouvy. 

 

Ing. Hauptová: To je administrace? 

 

Starostka: Ano to je administrace, tak se to nazývá oficiálně.  

 

Ing. Dvorský: Ta administrace byla odvozena od té celkové vysoutěţené sumy? 

 

Starostka: Ano. Tak to bylo u školky na Polanecké. Prostě, kdyţ máte dotaci, tak máte firmu, 

která to administruje, po dobu 5 let zpracovává informace o tom, jestli je všechno v pořádku nebo 

to není v pořádku, abychom ty peníze nemuseli vracet. To je zpracování smlouvy, získání dotace a 

5 let administrace. 

 

Starostka: Bereme na vědomí Zápis ze 17. jednání Finančního výboru ZMOb Svinov  

 

K bodu 8) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Bez diskuze. 

Starostka: Bereme na vědomí Zprávu o vývoji rozpočtu za 1-6/2018  

 

K bodu 9) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Diskuze. 

Ing. Hauptová: Já nesouhlasím tady s tím posledním na konci strany na poţadavek na navýšení 

rozpočtu – demolice plotu u Stračeny, protoţe si myslím, ţe ty finanční prostředky by se měly dát 

na uţitečnější věc a to rozšíření parkoviště u mateřské školky na ul. Polanecká. Kdo tam chodí a 

vodí děti do školky, ví, ţe je problém se dostat před dva nebo tři přechody a nezaparkovat. Na 

ulici Bří Sedláčků není moţné, tam jsou zaparkována auta na Skok, co se týká toho nového 

nádvoří za základní uměleckou školou, to je plné a co se týká parkování hned za křiţovatkou, to 

taky není na dvakrát. Co se týká mě, tak vyuţívám toho rozšířeného vjezdu vedle mateřské 

školky, ale někdy tam stojí auto a já se bojím, ţe ho odřu. Myslím si, ţe by bylo rozumnější vyuţít 

tyto peníze právě na parkování. 

 

Starostka: Myslíte ten vjezd mezi školkou a obytným domem? 

 

Ing. Hauptová: Ano. Myslím, ţe to je ideální postavení, vyjdete ze školky a nejkratší cestou ho 

hodíte do auta a je to. Před školkou stojí 4, 5 aut a jsou vlastně v křiţovatce. 

 

Starostka: Máte pravdu, ţe těch míst je všude málo. Je to třeba probrat s inspektorátem, to nejde 

jenom tak udělat parkoviště, aby se mohlo vyjíţdět. To nejde udělat si parkoviště, nalajnujeme si 

ho a budeme tam stát.  
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Ing. Hauptová: To já chápu, ale myslím si, ţe by to bylo uţitečné.  

 

Starostka: Dobře. Děkuji za připomínku. 

 

Paní Jančíková: Nás se to taky týká, protoţe v tom domě bydlím a tam bude zřízeno hodinové 

parkování pro rodiče dětí, kteří přiváţejí děti do školky. Tam je dopravní značka smluvní 

autobusová zastávka, ale ten autobus do té školky přijíţdí 10x za rok. Jinak je to blokováno.  Uţ 

jsem navrhovala taky, ţe to bude odstraněno a bude tam hodinové parkování.  

 

Starostka: Tam stačí 15 minut. 

 

Ing. Ţitník: Poprosil bych, abychom neztratili přehlednost v tom jednání, tak se aktuálně bavíme o 

finančních prostředcích na bourání plotu. 

 

Ing. Hauptová: Ano. 

 

Ing. Ţitník: Já bych navrhl, ať dodiskutujeme tento bod a parkování u mateřské školy necháme do 

různého, kdy můţou vzniknout nějaké podněty.  

 

Mgr. Hrušková: Já bych se chtěla zeptat, jestli ta demolice je tak sloţitá, jestli to nejsou schopni 

udělat zaměstnanci technického dvora, který si platíme? A jestli by těch 40 tis. Kč nebylo lepší 

vyuţít na řešení této situace, o které mluvila paní Hauptová. 

 

Ing. Muţík: Demolice plotu je naceněna podle rámcové smlouvy a myslím si, ţe technický dvůr 

na to nemá ani prostředky, aby to odvezl.  

 

Starostka: Myslím si, ţe technický dvůr vyuţíváme na spoustu jiných věcí a některé věci ani 

technický dvůr není schopen udělat, nemá ani stroje, aby to vyboural. 

 

Starostka: Dávám hlasovat o Návrhu na rozpočtová opatření  

Hlasování o návrhu  

Pro: 16     Proti: 2     Zdržel se: 1 

Návrh usnesení byl schválen. 
 

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

Starostka: Bereme na vědomí Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

 

K bodu 11) programu: s úvodním slovem předkladatele 

Paní Muţíková: Zpráva o kontrole MMO 

Ve dnech 10. – 20. 7. 2018 proběhl audit z MMO na ÚMOb Svinov. Zprávu o výsledku 

hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly MO v roce 2018 za období 

5/2017 do 5/2018 projednala Rada MOb Svinov dne 13. 8. 2018 a uloţila tajemnici ÚMOb 

Svinov zajistit odstranění nedostatků zjištěných při kontrole. Dne 17. 8. 2018 byl úkol splněn 

vydáním Příkazu č. 3/2018. 

 

Kontrola plnění usnesení ZMOb Svinov 

KV provedl kontrolu těchto usnesení:  

194/14 d) – koupit část pozemku parc. č. 1604 zahrada, nově označenou dle GP 1745-8/2006 

jako díl 1604/2 o výměře16 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, za dohodnutou kupní cenu ve  
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výši Kč 160,- od vlastníka Jiřího Hrdiny, nar. 31. 5. 1961, bytem Kmochova 139/4, 721 00  

Ostrava-Svinov 

Plnění: Trvá – projednáno s právníkem Povodí Odry a Komerční bankou, bude přepracován 

GP. 

 

252/ZMOb-Svi/1418/29 – prodat část pozemnku parc. č. 659/175, nově označenou dle GP č. 

2805-84/2017 jako pozemek parc. č. 659/304, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

137 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, manţelům JUDr. Radomíře Kijasové, trvale bytem 

Sokolská třída 1475/53, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a JUDr. Miroslavu Kijasovi, trvale 

bytem Josefa Kainara 916/5, 721 00  Ostrava-Svinov za kupní cenu ve výši 137.000 Kč, a 

uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloţeného materiálu. 

Plnění:  Trvá - zaslána ţádost na KÚ. 

 

Závěr 

V kontrolovaných oblastech nebyly shledány ţádné rozpory v plnění úkolů uloţených 

usnesením ZMOb a RMOb Svinov.  
 

Ing. Dvorský: To jsme si taky přečetli. A teď mi řekněte vaši činnost bodu 2).  

 

Paní Muţíková: Zpráva o kontrole magistrátu? 

 

Ing. Dvorský: Ano. Co jste tam fyzicky dělali? To by mě zajímalo. 

 

Paní Muţíková: Seznámili jsme se se zprávou o auditu a překontrolovali jsme vydaný příkaz paní 

tajemnicí č. 3/2018 a zhodnotili jsme, zda li všechny nedostatky, které byly ve zprávě, jsou 

obsaţeny v tomto příkazu.  

 

Ing. Dvorský: Takţe tam jsou samé pozitiva. Nedostatky jste neshledali. 

 

Paní Muţíková: Shledali. Já jsem řekla, ţe ano. Byly tam nějaké doporučení a nedostatky, které 

byly odstraněny vydáním příkazu č. 3/2018. 

 

Starostka: Audit zpracoval závěrečnou zprávu. Ta závěrečná zpráva obsahuje některé připomínky 

a doporučení. Kontrolní výbor je od toho, aby kontroloval plnění usnesení, tzn., jestliţe tam bylo 

doporučeno, ať se vydá příkaz, který to má napravit, tak jestli ten příkaz vydaný byl. Co, se týče 

jednotlivých poloţek auditu, o tom by vám mohla poskytnout informaci paní Samková, pokud 

chcete. Kontrolní výbor nekontroluje výsledky auditu, ale usnesení, které z toho musí být plněno. 

 

Ing. Dvorský: Děkuji. 

 

Starostka: Bereme na vědomí Zápis a usnesení z 16. Zasedání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

 

Různé: 

Starostka: Asi víte, ţe máme blokovaných 5 mil. Kč na výstavbu multifunkční haly 

„Sokolovny“. Proběhla soutěţ, byla vybrána firma STAVOS STAVBA s cenou 41.925.000 

Kč s DPH. V rámci připomínek ve lhůtě 15 dnů se nikdo neozval. Firma byla vyzvána 

k doplnění formálních záleţitostí magistrátem a v případě, ţe to dodá, tak příští týden by měla 

zasednout komise a měla by se do 14 dnů podepsat smlouva a tím pádem nebrání tomu nic, 

aby se začala stavět multifunkční hala ve Svinově. 
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Pan Macháč: Já mám dva dotazy. Jeden dotaz, jestli můţete podat nějaké informace ohledně 

reklamace školky, jak proběhla a druhý dotaz je, jak jsme se minule na zastupitelstvu bavili, 

ţe ještě nemáte jasno, kdo bude platit úklid a kontejner na uskladnění nábytku. Tak jestli uţ 

máte jasno. 

 

Starostka: Reklamační záleţitosti proběhly, byla provedena oprava podlahy, a pokud vím, tak 

školka je funkční. Co se týče kontejneru, jsou tady takové záleţitosti. Firma PRINEX sdělila, 

ţe pokud bychom je poţádali o kontejner, takţe nám ho dá zdarma. V té školce je spousta 

nábytku, kdyby tam nebylo tolik nábytku, tak nebylo moţná ani potřeba kontejner. Kdyţ si 

uvědomíme, ţe na ulici Polanecké jsou 2 třídy, tam se opravovala podlaha, kde se kopalo 40 

cm do hloubky, a ţádný kontejner nebyl potřeba. Nábytek měli v jedné budově. Nevím, proč 

ten nábytek nemohl být v jedné volné třídě. 

 

Ing. Gottvaldová: Ta školka se stěhovala v době, kdy tam byl provoz. Takţe kdybychom to 

stěhovali do té jedné třídy, tak nevím, kde by ten provoz proběhl. Na Polanecké je půda a 

sklep, který se vyuţíval k tomu, kde se skladoval nábytek. U nás ty prostory nejsou.  

 

Pan Macháč:Nicméně my jsme na to upozorňovali na zastupitelstvu, neţ se rozběhla 

reklamace a říkali jste, ţe se to vyřeší. Proč se nikdo neptal té firmy na kontejner? Proč máme 

zaplatit kontejner my, kdyţ jsme reklamovali dílo? Proč veškeré náklady nejdou za firmou? 

 

Starostka: Kdybychom poţádali o kontejner….. 

 

Pan Macháč: Proč jste nepoţádali firmu o kontejner? 

 

Starostka: Pan ředitel zaţádat o kontejner, já ne. Nám uţ ta školka nepatří, ta patří uţ škole. 

Má to v majetku. 

 

Pan Macháč: Kdo reklamoval tu stavbu? Ředitel nebo obecní úřad? 

 

Starostka: Jestliţe ta školka patří panu řediteli, tak ji bude reklamovat pan ředitel. My mu 

s tím samozřejmě pomáháme, to je naprosto v pořádku. 

 

Ing. Smetana: My jsme zřizovatel. 

 

Starostka: Ano. 

 

Pan Macháč: Takţe peníze za kontejner jdou zase z našich peněz? Kdo platil úklid? 

 

Starostka: Firma nastěhovala nábytek a úklid tam udělala škola, tak jak by to dělala před 

začátkem školy. 

 

Pan Macháč: Takţe kdybychom firmě řekli, tak by to uklidila, ţe?  

 

Starostka: To říkáte vy, pane Macháči. 

 

Pan Macháč: Proč jdou pryč peníze z našeho rozpočtu, kdyţ to není naše chyba? Proč není 

nějaká snaha minimalizovat náklady? 
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Ing. Dvorský: To jsou body, které měly být v reklamačním protokolu.  

 

Paní Jančíková: Nábytek nastěhovala firma PRINEX. 

 

Pan Macháč: To je taky její povinnost. 

 

Mgr. Hrušková: Kdyby to udělali pořádně, tak se nemuselo nic stěhovat. 

 

Pan Macháč: To se stane, ale proč z naší strany není snaha, ať nás to nestojí tolik peněz a děti 

museli 2 měsíce chodit někde jinde. 

 

Mgr. Hrušková: Já bych chtěla, aby nám rada zodpověděla na otázku, kolik školu stál 

pronájem kontejneru, který musela pronajmout a kolik uklízeček z jiných mateřských škol 

bylo nasazeno na úklid této školky, kolik to celkově stálo, aby dodatečně po firmě vymáhala 

tuto částku? 

 

Starostka: Částku vám řekneme, aţ to zjistíme. 

 

Pan Macháč: Moţná to bude vědět paní ředitelka. 

 

Mgr. Komorášová: Já to nevím přesně. Fakturují to po měsíci, to vím. Nemáme fakturu za  

celé období. Myslím, ţe to je asi 2 700 Kč. 

 

Starostka: 2 700 Kč?  

 

Mgr. Komorášová: Ano 2 700 Kč za měsíc, ale přesně to opravdu nevím. Vím, ţe naše paní 

uklízečky nastoupily po řádné dovolené a potom v rámci své pracovní doby uklízely, vlastně 

od toho čtvrtku uklízely prostory, aby mohly děti nastoupit. 

 

Paní Jančíková: Ale, ţe jdou uklízečky z jedné školky na druhou, to je úplně normální, 

protoţe nemají 2 měsíce dovolené a kdyţ je školka zavřená 2 měsíce, tak chodí na zástupy do 

těch druhých školek.  

 

Mgr. Hrušková: Paní Jančíková, buďte soudná. Byla to práce pro ně na víc? Byla to práce, 

která byla nadstandardní k těm povinnostem, které mají? Byla. Protoţe rada nebyla schopná 

zajistit řádnou reklamaci a zase na to doplatili jiní. V hlasateli, který vyjde, budete mluvit, jak 

jste otevírali školku.  

 

Starostka: Paní ředitelko, tam se uklízí standardně před kaţdým otevřením? 

 

Mgr. Komorášová: Ano. 

 

Ing. Gottvaldová: Určitě neprovádíme kaţdoročně úklid, kde máme centimetr prachu. V ten 

čtvrtek se ještě brousilo. Brousilo se ručně i strojově, takţe okna, která byla umytá na vedlejší 

třídě, se musela umýt znovu. Ţádné uklízečky z cizí školky tam nebyly, dělaly to naše dvě 

uklízečky a tři paní učitelky. 

 

Mgr. Komorášová: Jak v pondělí začaly, tak ve čtvrtek nebo aţ v pátek končily, protoţe se 

tam brousilo. 
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Pan Macháč: Tím chci říct, ţe to bylo zase na poslední chvíli. Dva měsíce byla školka zavřená 

a dělali posledních 14 dnů.  

 

Starostka: Termín byl splněn. Termín předání prací byl podle zápisu splněn.  

 

Ing. Dvorský: To, ţe se udala nějaká reklamace, to se můţe stát. To, ţe se dějí organizační 

problémy, nějaké více práce, je běţné. Zaráţí mě to, ţe jsme to podrobně probírali na 

posledním zastupitelstvu a vy jste se na to prachobyčejně vybodli. My jsme říkali, ţe bude 

problém s úklidem, byl problém s úklidem. My jsme říkali, ţe bude problém s financováním 

kontejneru, byl problém s financováním kontejneru. Vy jste to prostě nedořešili, přiznejte si 

to.  

 

Pan Macháč: Já poţaduji, aby ta částka za kontejner byla přefakturována na firmu jako 

reklamace. Poţaduji odpověď. 

 

Ing. Poštová: Já bych za klub ODS chtěla poděkovat radě, tím nemyslím sebe, protoţe jsem 

tam byla jen chvíli, všem zastupitelům přes veškerá drobná nedorozumění a zvyšování hlasu, 

to vedlo k tomu, ţe se hodně ve Svinově změnilo za ty 4 roky. Přeji nám všem, abychom 

korektně a slušně soutěţili ve volbách, abychom racionálně a bez peripetií, které tady 

probíhaly na začátku tohoto volebního období.  

 

Starostka: Chtěla bych poděkovat všem zastupitelům a ředitelům všech příspěvkových 

organizací a doufám, ţe volby proběhnou korektně a uvidí se, co bude dál. Doufám, ţe 

zastupitelstvo bude pokračovat v takovém rozvoji Svinova, jak to bylo v tomto volebním 

období. Děkuji. 

Děkuji za pozornost a končím dnešní zasedání. 

 

Konec v 17:15 hodin. 

Zapsala: Lucie Fucimanová  

 

 

 

 

Ing. Helena Wieluchová                Ing. Daniel Žitník 

             starostka                           I. místostarosta 

 

 

Ověřovatelé:  

 

Martin Macháč 

 

 

 

 

 

Radmila Jančíková 


