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20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, 

konaného dne 2. 3. 2017 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Helena Wieluchová – starostka 

- schválení programu zasedání s úpravou 

- určení ověřovatelů zápisu 20. zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

 

1 ZMOb/0045/16 Schválení programu  

2 ZMOb/0047/17 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemků parc. č. 

2900, parc. č. 2901, parc. č. 2902 a parc. č. 2903 vše v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava 

 

3 ZMOb/0048/17 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemků parc. č. 

989/1 a parc. č. 989/4 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

 

4 ZMOb/0049/17 Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o.  

5 ZMOb/0050/17 Informace o odpisu nedobytné pohledávky  

6 ZMOb/0051/17 Vymáhání pohledávky exekucí  

7 ZMOb/0052/17 Rozdělení dotací žadatelům z rozpočtu MOb Svinov pro rok 2017 - 

materiál dodán 27. 2. 2017 

 

8 ZMOb/0053/17 Zápis a usnesení z 13. jednání Kontrolního výboru ZMOb Svinov  

9 ZMOb/0054/17 Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov  

10 ZMOb/0056/17 Různé 

 

 
  

 

Začátek jednání zastupitelstva v 16:00 hodin 

Zápis z dnešního zasedání ZMOb Svinov provede paní Eva Štefaňáková, DiS. 

 

Celkem přítomno členů: 16 zvolených zastupitelů  

 

Omluveni: Ing. Pavlína Kuráňová, Ph.D., Zdeňka Popková, Ing. Eduard Dvorský 
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Zpráva o činnosti starostky ÚMOb Svinov v období od 16. 12. 2016 do 1. 3. 

2017  
 

9. 12. 2016, 6. 1., 3. 2. 2017 

- Policie ČR 

 

12. 12. 2016 

- předání sluţebny na ul. Bílovecká Městské policii Ostrava 

 

14. 12. 2016, 25. 1., 1. 3. 2017   

- Zastupitelstvo města Ostravy 

 

4. 1. 2017 

- jednání se zástupcem spol. STAVINS ve věci zpracování projektu „Oplocení hřbitova 

v Ostravě-Svinově 

- jednání se zástupcem spol. „Projekt 2010“ ve věci reklamace projektu týkajícího se oprav 

komunikací a chodníků 

 

11. 1. 2017 

- jednání na Krajském úřadě ve věci zápisu nové školky do rejstříku školek 

- jednání s panem Z. Plankou ve věci výstavby UNIMO buněk 

 

12. 1. 2017 

- pohovor s kandidáty  na obsazení funkce ředitele TD Svinov 

- schůzka ve věci výstavby  MŠ Stanislavského  

- jednání s Městskou policií Ostrava ve věci parkování nákladních automobilů na ul. Bratří 

Sedláčků 

 

16. 1. 2017 

- jednání ve věci prodeje pozemku s panem Vařekou 

- jednání ve věci neplacení nájmu se zástupci společnosti Renegy s.r.o. 

 

17. 1., 23. 1., 27. 2 .2017  

- sbor starostů 

 

20. 1. 2017 

- jednání s ředitelem Českých drah ve věci „Den ţeleznice  23. 9. 2017“ 

 

23. 1. 2017 

- jednání na Magistrátu města Ostravy ve věci navýšení nákladů týkající se Svinovských 

mostů a přednádraţí 

 

26. 1. 2017 

- jednání ve věci cyklotrasy přes Svinovské mosty – zástupci  Magistrátu  města Ostravy, 

projektant, ADOP 

 

30. 1. 2017 

- jednání ve věci výskytu ptačí chřipky ve Svinově - Krajská veterinární správa 
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 3. 2. 2017 

- jednání se zástupcem společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. ve věci zahájení a 

pokračování prací v r. 2017 týkajících se oprav komunikací a chodníků  

6. 2. 2017 

- jednání se zástupci společnosti OTIS, a.s. ve věci oprav na svinovských  mostech 

- jednání s panem Zbyňkem Plankou ve věci výstavby UNIMO buněk 

 

7. 2. 2017 

-   jednání na Magistrátu města Ostravy ve věci rekonstrukce TD Svinov 

-   jednání na Magistrátu města Ostravy ve věci výstavby Multifunkční haly 

 

13. 2. 2017 

- jednání na Magistrátu města Ostravy ve věci oprav komunikací a chodníků – nový stavební 

zákon 

 

20. 2. 2017  

- jednání s p. Mičanem ve věci  revitalizace zeleně - Park na nám. Dr. Brauna 

 

21. 2. 2017 

- kontrola stavebního úřadu z odboru ţivotního prostředí  

- informace o opravě mostů na ul. Opavské nad ţelezniční tratí 

 

22. 2. 2017 

- jednání na Magistrátu města Ostravy ve věci navýšení nákladů na zabezpečení údrţby 

Svinovských mostů a Přednádraţí 

 

Ing. Tomáš Muţík doplnil zprávu o činnosti státní správy. 

 

Pan Macháč: Jak jste zmínila, ţe jste dvakrát jednali kvůli opravám komunikací, tak jaké jsou 

výsledky? Kdy budou pokračovat a kdy bude dodělána jejich oprava, protoţe se po nich váţně 

nedá jezdit.  

Starostka: Jsme si toho vědomi, v kaţdém případě máme na to nějaké své prostředky 

vyčleněny, ale jednáme i s magistrátem o doplnění těchto financí. Firmy nastoupí během 

března či dubna, tak jak se nastupuje na komunikace. V některých ulicích bude dodělána ještě 

voda a plyn. Na těch ostatních se jiţ začnou dělat povrchy.  

Pan Macháč: Dobře, ale na komunikacích se nedá jezdit, ani chodit. Kdyby to aspoň zasypali 

tak, aby se tam dalo jezdit.  

Ing. Muţík: Paní Soldánová domlouvala se stavbyvedoucím, ţe začne s největší 

pravděpodobností zítra odstraňovat nedodělky na chodnících, které tam ještě jsou z první 

etapy. Druhou etapu zahájíme, jakmile budeme mít stanovisko legislativně právního odboru, 

ale v podstatě nejpozději zítra máme přislíbenou odpověď.  

Pan Macháč: Dobře, to pořád ale neřeší to, ţe se tam nedá jezdit a chodit.  

Ing. Muţík: Zítra budeme vědět více.  
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Starostka: Ještě neţ začneme s programem, tak bych vám chtěla představit nového ředitele 

technického dvora pana Bc. Jiřího Andrzejaka a zároveň jej poprosím, aby řekl o sobě pár 

slov.  

Bc. Andrzejak: Dobrý den, dne 19. 1. 2017 jsem byl jmenovaný do funkce ředitele 

technického dvoru. V minulosti jsem pracoval jako vedoucí referátu správy budov, dále jako 

vedoucí autodopravy. Měl jsem pod sebou dílnu pro opravy mechanizačních prostředků, takţe 

tohle téma je mi velmi blízké. Na starosti jsem měl částečně i údrţbu zeleně. Práce mě baví. 

Momentálně se adaptuju, poznávám vnitřní systém technického dvora. Pomáhá mi tam hodně 

pan Dudík, tím bych mu zde ještě chtěl poděkovat. Pokud byste měli nějaké připomínky na 

mne, nebo technický dvůr, tak mne neváhejte kontaktovat a já se budu snaţit odpovědět, co 

budu vědět. 

 

Starostka: Děkuji.  Nyní bychom přistoupili k materiálům. Navrhla bych materiál č. 7, který 

se týká rozdělení dotací různým ţadatelům z rozpočtu, zařadit jako bod tři.  

 

Starostka: Dávám hlasovat o souhlasu s uvedenou změnou a schválení programu.  

Hlasování o návrhu 

Pro:  16                                               Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

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

15. 12. 2016, ověřovateli byli Ing. Jiřina Broulíková a Ing. Radim Smetana  

 

Ing. Jiřina Broulíková: Bez připomínek 

 

Ing. Radim Smetana: Bez připomínek 

 

Starostka: Dávám hlasovat o schválení zápisu ze zastupitelstva ze dne 15. 12. 2016  

Hlasování o návrhu 

Pro:  16                                              Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Ověřovatelé zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
Návrhy: Mgr. Viktor Kojdecký, Ing. Radim Smetana 

Hlasování o návrhu 

Pro:  16                                                Proti:  0    Zdržel se: 0 

Ověřovatelé byli určeni 

 

Volba mandátové a návrhové komise 
Návrhy: Ing. Eva Poštová, CSc., Ing. Simona Bonková, Radmila Jančíková 

Hlasování o návrhu 

Pro:  16                                               Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 
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K bodu 2) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuse 

Starostka: Dávám hlasovat o variantě A – nesouhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu  

Pro: 16      Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen 
 

K bodu 7) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuse. 

Starostka: Bereme na vědomí a rozhodli jsme poskytnout dotace dle předloţeného návrhu  

Hlasování o návrhu  

Pro: 16      Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen 
 

K bodu 3) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Václav Ţáček: Jsem vedoucí divize parkingu společnosti KOMA-Industry, která vlastní 

parkovací dům naproti ţelezničnímu nádraţí. Já bych jen prosil, abyste zodpovědně zváţili, 

zda-li teda vydat své kladné, či záporné stanovisko k tomu prodeji, protoţe nám případný 

prodej naší nemovitosti na vašem pozemku činí dost velké komplikace. Čili jenom tolik. 

Děkuji za vstřícnost.  

Starostka: Dávám hlasovat o variantě A – nesouhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu  

Pro: 14      Proti: 0     Zdržel se: 2  

Návrh usnesení byl schválen 

 

K bodu 4) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Starostka: Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov p.o.  

Prosím, abyste si doplnili do materiálu u příspěvkové organizace Stanislavského tam, jak 

máte tečky číslo orientační a popisné je to č. 1247/5.  

Bez diskuse 

Starostka: Navrhuji hlasovat o schválení Dodatku ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Ostrava-

Svinov, p.o.  

Hlasování o návrhu  

Pro: 16      Proti: 0       Zdržel se: 

0  

Návrh usnesení byl schválen 
 

K bodu 5) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Starostka: Materiál 050 a 051 spolu v podstatě souvisí. Jedná se o pana Haase, který tady měl 

pronajatou restauraci. Byly s ním platební problémy, neplatil. V dnešní době je proti němu 

vedeno 29 exekučních řízení, takţe uţ z něj nic nedostanete. Chtěli jsme Vás informovat, ţe u 

pohledávky ve výši 222.700 tis. Kč se zastavuje exekuce a pohledávku bychom měli odepsat.  

Mgr. Hrušková: Co kdyţ nesouhlasíme s odpisem pohledávky? Bereme na vědomí, mi 

připadne takové velmi alibistické.  

Starostka: To není alibistické, to je ze zákona.  

Mgr. Hrušková: Tak to bysme měli rozhodovat, jestli tu pohledávku odepsat nebo ne.  
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Bc. Pušová: Tady v tomto případě uţ nerozhodujete, jestli pohledávka bude odepsaná, protoţe 

byly učiněny veškeré kroky, které mohly být učiněny k vymoţení této pohledávky. Tzn. byl 

vydán rozsudek, ten byl navrţen na exekuční řízení, proběhlo řádně exekuční řízení a protoţe  

exekutor nedohledal ţádný majetek, který by byl postiţitelný, tak exekutor exekuci zastavil. 

Tzn., ţe pohledávka je určená k odpisu, vy můţete rozhodovat, jenom kdyţ se ještě můţe 

nějakým způsobem pohledávka vymáhat. Tady uţ nelze nic dělat. Není jiná moţnost, neţ 

pohledávku exekučně umořit. Nemůţeme nic víc udělat. O odpisu pohledávky rozhoduje rada 

a vlastně rada vám dává na vědomí, ţe tak velká pohledávka byla odepsána.  

Starostka: Děkuji. Bereme na vědomí  

ZMOb Svinov vzalo na vědomí informaci o odpisu nedobytné pohledávky.  

 

K bodu 6) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Starostka: Tady se jedná o jiné částky. Jedná se o to, ţe za panem Haasem máme pohledávku 

ve výši 615 tis. Kč jistiny,  25 tis. Kč náklady řízení, a zhruba 386 tis. Kč příslušenství. 

Dohromady to činí 1.027.875 Kč. Jak jsem jiţ řekla, tento člověk má na sobě 29 exekucí a je 

patrné, ţe tato pohledávka je nedobytná.   

Ing. Smetana: V čem je problém, to nechat tak, jak to je.  

Starostka: Kdyţ to necháme tak, jak to je, tak nám budou nabíhat náklady. Budou narůstat 

úroky, tato částka se bude zvyšovat. A v případě, ţe to dáme k soudu, tak vzniknou náklady 

na soud a tím ţe má 29 exekucí a nemá ţádný majetek, tak se  bude jen zvyšovat hodnota 

pohledávky, kterou budeme muset pak odepsat.  

Ing. Smetana: Pan Haas na sebe vyhlásil bankrot? Kdyţ odepisujete pohledávku, tak musíte 

vědět, jestli vypsal na sebe bankrot. Kdyţ na sebe vyhlásí bankrot, musí 5 let pracovat a musí 

zaplatit 30 % částky, která je vymáhána. Tak praví zákon. 

Ing. Poštová, CSc.: Já bych chtěla k tomuto říct, ţe v podstatě ve velmi vysokém počtu 

případů nezaplatí těch 30%, poté jej bankrot očistí a pokud to zaplatí, tak můţe pokračovat 

jako bezúhonný člověk. Ale pokud to nezaplatí, tak mu to soud neodsouhlasí.  

Ing. Smetana: Tam je to tak, ţe jestliţe na sebe vyhlásí bankrot, tak za jistých podmínek mu 

to povolí. Musel by chodit do práce a měl by exekuci na plat. A těch 30 % musí zaplatit.  

Bc. Pušová: Je to skutečně tak, ţe pokud by sám na sebe chtěl vyhlásit bankrot a jít do 

insolvenčního řízení, tak musí mít nějaké příjmy, ale protoţe on je nevykazuje, insolvenční 

soud mu to nepovolí. My jsme sledovali insolvenční rejstřík a podle toho, ţe je na něho 

vedeno 29 exekucí, tak je tam zřejmě těch věřitelů hodně a nikdo na něho návrh na insolvenci 

nepodává, protoţe to je taky spojeno s nějakými náklady a on sám na sebe nemůţe, protoţe 

on sám určitě nemá ty příjmy, aby splnil jednu třetinu, kterou by mohl zaplatit.  

Mgr. Kojdecký: Navíc mi tu pohledávku nemůţeme drţet v účetnictví, protoţe taková 

pohledávka vlastně neexistuje a zkresluje celý hospodářský výsledek, ale pohled na  aktiva 

kaţdé společnosti.  To je umělém navýšení o pohledávku, která jako by uţ neexistovala.  

Starostka: Nechávám hlasovat o variantě A, ţe jsme projednali skutečnosti uvedené 

v důvodové zprávě, a ţe se vzdáváme práva vymáhat v exekuci pohledávky za panem 

Haasem.  

Hlasování o návrhu  

Pro: 10      Proti: 4     Zdržel se: 2  

Návrh usnesení byl schválen 
 

K bodu 8) programu: s úvodním slovem předkladatele 

Pan Macháč: Proč nebyla vaše zpráva jiţ v prosinci předloţena?  
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Paní Muţíková: My jako kontrolní výbor jsme povinni minimálně 1 x za půl roku informovat 

zastupitelstvo o své činnosti, takţe to máme splněno a nicméně nic nového bych vám asi 

neřekla.  

Pan Macháč: Co tak dlouho od devátého měsíce aţ po letošní březen zkoumáte na reklamaci?  

Paní Muţíková: Netrvá to samozřejmě tři měsíce, ale z důvodu vánočních svátků, dovolených 

a následné lednové a únorové chřipkové epidemie, jsme se nemohli sejít v plném počtu, nebo 

aspoň nadpoloviční většina.  

Pan Macháč: Mi to hlava nebere, co je za problém zkontrolovat na papíru, na kterém se  

reklamuje pískovcová dlaţba v přednádraţí.  

Paní Muţíková: My to máme prověřeno a zkontrolováno a teď na dalším zasedání vám 

předloţíme zápis.  

Pan Macháč: Proč se čeká do března? Na jednu blbou odpověď. 

Paní Muţíková: Je všechno vyřešeno a v pořádku a ještě jednou vám opakuji -  kontrolní 

výbor se musí sejít v minimálně nadpoloviční většině. 

Starostka: Já si myslím, ţe je to poměrně jasné, ţe výbor se musí usnést nad odpovědí, musí 

se provést zápis  a jelikoţ  byla chřipková epidemie, tak ne, ţe by toto neudělali, ale nesešli se 

a nemají výstup pro toto zastupitelstvo.  

Pan Macháč: Já nechápu co je za problém zkontrolovat reklamaci. 

Starostka: Máte ještě někdo k tomuto něco? Ne? Tak ZMOb Svinov bere na vědomí zápis a 

usnesení z 13. Kontrolního výboru ZMOb Svinov   

 

K bodu 9) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuse 

Starostka: ZMOb Svinov projednalo zprávu o plnění usnesení 

 

Různé: 

Ing. Smetana: Proběhla investiční a grantová komise, která se zabývala vyuţitím pozemku a 

nemovitosti, které máme v rámci Svinova. Byla celkem hojná účast, v podstatě ten zápis pan 

předseda Čech asi dodá. Jednalo se o fungování staré školky, jakým způsobem se bude dále 

vyuţívat a padl takový návrh, ţe pan předseda zformuloval anketu pro občany, která by měla 

viset jak na internetu, tak i v časopise v našem oběţníkovém. A jde o to, aby se občané 

vyjádřili k tomu, jak vyuţít starou školku. Padly tam nesmyslné nápady, ţe rekonstrukce bude 

stát 7,5 mil. Kč, coţ kdyţ si představím, ţe nová školka stojí nějakých 13 - 14 mil. Kč, tak je 

to pro mne zajímavá informace. Je to námět proto, aby se občané vyjádřili k tomu, jak budovu 

vyuţít, kdyţ ta historická budova k tomu patří, místní k nim mají samozřejmě velkou vazbu, 

kteří tou školkou prošli a jeden z návrhu, který tam zazněl, byl vyuţití pro komunitní činnost, 

tzn. nabídnout to organizaci, jako jsou rybáři, včelaři, chovatelé, kdokoliv, ţe by tam mohli 

probíhat jejich aktivity a jejich srazy. A druhá část, která je momentálně v běhu, tak se řešil 

pozemek za základní školou – škola nové hřiště, kde je schválená projektová dokumentace 

k výstavbě dopravního hřiště. Tato akce byla v podstatě na dozoru i financování města. Já 

jsem poţádal dva zastupitele města, aby mi dali k tomu stanovisko, jestli záměr stále trvá, 

nebo jakým způsobem se bude dál postupovat, protoţe nás tíţí to, ţe stavební povolení končí 

v květnu 2017, takţe abychom mohli k tomu zaujmout nějaké stanovisko.  

Starostka: O vyuţití staré školky se bavíme na radě od té doby, co se staví nová školka.  

Vyuţití pro komunitní činnost byl první z nápadů, nad kterým jsme uvaţovali, ţe bychom jej  

mohli zrealizovat. Co se týká dopravního hřiště, víme, ţe končí stavební povolení. Dohodli 

jsme se, ţe poţádáme o prodlouţení stavebního povolení, tak aby to bylo aktivní i nadále.  
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Pan Macháč: Byl podepsán dodatek č. 2 ke školce – vícepráce. Chci se zeptat, zda platí 

varianta změna technologie, nebo je nějaká jiná varianta. Jestli nám vysvětlíte, co obnáší ten 

dodatek č. 2. 

Starostka: Dodatek č. 2 obnáší práce, které nebyly zahrnuty v rozpočtové dokumentaci,  jedná 

se o samonivelizační, cementový potěr, je to mazanina z prostého betonu, jsou tam předstěny 

z desek farmacel na dřevěný rošt, ukotvené, aby nedocházelo k porušení parozábrany. Je tam  

celoplošné tmelení a plošení sádrokartonových konstrukcí a dále taky samonivelizační potěr 

pod linoleum to jsou věci, které nebyly zahrnuty v rozpočtu.  

Ing. Smetana: Takţe my to budeme vymáhat po projektantovi, chápu to správně, ţe to je 

chyba projektantů? Jestliţe je špatný rozpočet, říkáte, ţe to nebylo v rozpočtu, vyjmenovala 

jste věci, které jsou vysloveně cíleně součástí rozpočtu, takţe budeme vymáhat po 

projektantovi částku, na kterou provedl špatný projekt.  

Starostka: Prosím vás, já bych to řekla asi takhle, je tady nová školka, která se staví, myslím 

si, ţe za těch podmínek, ţe nám dvě firmy odmítly cokoliv postavit, za tu cenu, kterou máme 

a za období zimní, kdy se školka staví, zvlášť kdyţ jsou potíţe mnohem větší, si myslím, ţe 

by to asi těţko někdo postavil za jiné peníze a jiným způsobem. Takţe chovejme se k tomu 

tak, ţe školku chceme a chceme, aby byla v pořádku. 

Ing. Smetana: S dovolením, jistěţe nikdo nepopírá, ţe jsme rádi, ţe stojí školka, to bezesporu 

určitě, ale jestliţe je chyba v projektové dokumentaci, projektant je povinný uhradit svoji část 

viny, kterou provedl.  

Starostka: To není otázka chyby. 

Ing. Smetana: Jestliţe jste řekla, … ţe je to broušení sádrokartonu, tak je to chyba v projektu 

a je to chyba projektanta, který nezahrnul to, ţe je to jasná součást technologie provádění 

Knauf a jiných sádrokartonářských firem. 

Pan Macháč: Jsou dvě moţnosti, buďto vybetonovali křivě, proto museli nivelovat, protoţe to 

není vícepráce. 

Starostka: Tady se jedná taky o teplotu, která je tady venku, proto to rychleji schne. 

Pan Macháč: To není o teplotě. 

Starostka: Je. Pane Muţíku?  

Ing. Muţík: Co se týče toho tmelení, bylo navrţeno pouze tmelení spár a technický dozor a 

stavební dozor doporučil celoplošné tmelení desek. Co se týče podlah, tak podlahy byly 

v projektu navrţeny z anhydridu, ale bohuţel v zimním období nelze tuto technologii pouţít, 

takţe byla pouţitá nějaká betonová mazanina, která se následně nivelovala. Je to díky tomu, 

ţe se to dělalo v zimním období. 

Pan Macháč: Ale podle rozpočtu jestli se pouţívá beton s mazaninou, nebo anhydrid, cenově 

to vychází úplně stejně. Takţe to nejsou vícepráce.  

Ing. Smetana: Hmota nejsou vícepráce. Druhá věc, kdyţ to tak hezky říkáš, tak se zeptám 

jinak, kdyţ někdo rozbije sklo a má být nerozbitné, tak jak to, ţe to sklo se vysype a my 

máme vícepráce. 

Ing. Muţík: Viděl jsi to sklo, Radime? To sklo je rozbité několika těţkými údery. 

Ing. Smetana: No a co, je to bezpečnostní sklo. Pokud je uvedené v projektu do metr a půl 

výšky a já jsem si ten projekt četl velmi důsledně, tak metr a půl znamená, ţe to není ochrana 

proti zlodějům, ale je to ochrana pro děti, aby se nepořezaly a nepoškodily, kdyţ tam nedej 

boţe nějakým způsobem spadnou. Takţe v okamţiku, kdyţ je z jedné strany bezpečnostní 

sklo a z druhé není, tak není splněna podmínka bezpečnosti a tahle firma nemá právo na 

vícepráce a nemá nárok na ţádné peníze navíc, protoţe si sníţila cenu výroby oken  
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na základě tady tohoto, ţe rozdíl mezi bezpečnostními skly z obou stran a z jedné strany, je 

očividný i finanční samozřejmě. Odpověď zní jinak. 

Starostka: Pan projektant tvrdí, ţe je standartní, ţe jsou ta skla bezpečnostní zevnitř a nejsou 

z venku.  

Ing. Smetana: Takţe mi chcete říct….. 

Starostka: Já nechci říct, já jenom říkám, co říkal pan projektant. 

Ing. Smetana: Odpovím jinak. Projektant by si měl nastudovat legislativu, protoţe 

v legislativě školství je napsáno, podle vyhlášky a zákona je napsáno, tam kde se pohybují 

děti, musí být bezpečnostní sklo a jestliţe mi říkáte, ţe okno, které je do zahrady, nemusí být 

z venku bezpečnostní, protoţe pan projektant mi řekl, ţe ne, tak mi říkáte pravdu? Pan 

projektant vám říká nepravdu. 

Starostka: Budeme to samozřejmě řešit.  

Ing. Smetana: Ale v tom případě chci do zápisu, ţe nebude zaplacena vícepráce, do té doby, 

dokud nebudou odstraněny všechny závady a nedodělky, které tam jsou, včetně výměny oken, 

které tam mají být a chci abyste donesli na zastupitelstvo atesty všech pouţitých oken, aby 

všichni viděli, ţe okna jsou v pořádku a takové, jaké tam mají být.  

Starostka: To samozřejmě atesty budou, jsou v dokumentaci automaticky. 

Ing. Smetana: To ţe tam je, neznamená, ţe máte atesty a neznamená to, ţe tam ta okna jsou. 

Starostka: Jsou tam. 

Paní Muţíková: Já bych tě chtěla poprosit, ty říkáš, ţe ve vyhlášce nebo v zákoně je uvedeno, 

ţe ve školství musí být bezpečnostní skla, je tam přesně uvedeno jak bezpečnostní? Jestli 

opravdu z obou stran? Je to tam přesně uvedeno? A můţeš mi říct paragraf? Já bych se ráda 

na to podívala. 

Ing. Smetana: Zeptáme se pana ředitele Ivanča, on to ví přesně z hlavy, to já nevím, já to 

nemám napsané, ale můţeme se ho zeptat, ale odpovím na to jinak. Jestliţe v projektu, jestli 

jsi ho četla ten projekt, tak je napsáno, ţe budou ve školce umístěná bezpečnostní skla, pokud 

napíšu, ţe chci bezpečnostní skla z jedné strany, tak musím citovat přesně, ţe z jedné strany. 

V projektu je uvedené, jestli jsi ho četla tak to víš, ţe jsou umístěna bezpečnostní skla do 

výšky jednoho a půl metru, není to specifikace, jestli zleva nebo zprava. 

Starostka: O sklech jsme ještě nejednali, takţe to teď nebudeme rozebírat, známe vaše názory, 

nebudeme to tady řešit. O tom jsme ještě nejednali. 

Mgr. Hrušková: Já bych chtěla vědět, za co platíme technický dozor ze školky a jestli 

technický dozor pracuje tak jak má a proč jsme ho tady ještě neviděli a nemohli jsme se ho 

zeptat. 

Ing. Smetana: Protoţe je na lyţích v Rakousku. 

Starostka: Prosím vás, jestli to nevíte, tak ta školka má hodnotu asi 16 milionů korun, je to 

velká stavba, dlouho taková ve Svinově nebyla. A určitě nikdo z nás není stavař….já nevím 

kolik jste postavil vy dřevostaveb pane Smetana, ale určitě jsou to lidé, kteří jsou technicky 

zdatní a měli by to určitě znát lépe neţ my. My si můţeme myslet něco, technický dozor je tu 

od toho, aby nám tyto věci samozřejmě ošetřil. 

Ing. Smetana: Paní starostko, vy máte ekonomické vzdělání a vy mi tvrdíte, ţe firma, která se 

přihlásí do výběrového řízení a má napsané v původní smlouvě, ţe za cenu nejvýše přípustnou 

a ţe nebude poţadovat inflační koeficient. Vy jim napíšete dodatek smlouvy, kde jim 

v podstatě dáte 800 tisíc Kč navíc. Kdyţ to dáme obecně, tak dvě firmy, které se vzdaly té 

stavby, tak vás upozorňovaly na to, a to mám ze dvou zdrojů, ţe je chyba v projektu za 800 

tisíc Kč a vy mi dneska tvrdíte, a to jste tvrdila i nám na radě, ţe to musíme vzít ekonomicky, 

ale vy neděláte nic ekonomicky, protoţe jestliţe vy dáte smlouvu za cenu nejvýše přístupnou 

a pak mi tvrdíte, ţe jim dám 800 tisíc, aby oni školku vůbec dodělali, tak je někde chyba. Já  
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tomu moţná nerozumím, nejsem ekonom a za to se ani nestavím, ale mi to logicky nevychází 

úplně. 

Starostka: Pane Smetana, vy jste tady minule na pracovním zastupitelstvu tvrdil, zastavme 

školku, chtějme po nich penále, zakonzervujme to, propusťme paní Gottwaldovou. Školka 

nebude funkční a co bude asi draţší, postavit školku, dát to do pořádku, nebo to udělat tak, jak 

jste minule navrhoval vy. Prosím vás, ta školka je v řešení, chceme, aby byla dostavěná, 

řešíme to i s panem ředitelem, děláme všechno tak, aby to bylo v pořádku. 

Ing. Smetana: Já se ohrazuju k tomu, ţe jsem říkal zastavit školku. To jsem neřekl nikdy. 

Já jsem vám řekl  na pracovním zastupitelstvu, ţe pokud je chyba v projektu, platí projektant, 

pokud je chyba při realizaci platí finalizační firma, která tu škodu způsobila. Nic takového 

konkrétně toto jak říkáte, ţe nedostavět školku jsem neřekl. Ale řekl jsem osobně, osobně 

s vámi jsem hovořil a řekl jsem vám, pokud je prokazatelná chyba v projektové dokumentaci, 

tak chyba jde za projektantem a projektant to má k úhradě. 

Starostka: Ano, dobře bereme na vědomí. 

Pan Macháč: Jestli jsme u konzervování školky, tak vy jste mi na pracovní schůzce tvrdili, ţe 

vícepráce musí dostat za to, ţe se musí změnit technologie, ale kdyţ jsem studoval zadání, tak 

jsem zjistil, ţe změna technologie není. Najednou jste vycouvali. 

Starostka: My jsme nevycouvali. 

Pan Macháč: A uvedli jste vícepráce a neříkejte, ţe jste tvrdila, ţe je to změna technologie. 

Starostka: Já jsem řekla to, co poţaduje firma, já jsem jenom řekla, co chce a jak nám to 

zdůvodňuje, nic jiného jsem neřekla. 

Pan Macháč: Vaší povinností je, si ověřit informace neţ něco takového vypustíte. 

Starostka: Prosím vás, ale my jsme ji nevypustili tu informaci. Tu informaci jsme dostali, asi 

víme od koho.  

Pan Macháč: Ale my jsme jí dostali první od vás tu změnu technologie.  

Starostka: Já jsem vám jenom zdůvodňovala, co říká firma a pokud vím, my jsme to dostali tu 

informaci uţ v říjnu, my jsme se jí nezabývali a my jsme jí odmítli. Ne na základě toho, co 

jste nám řekli vy, ale my jsme to tam neřešili. Já jsem vám neřekla ani jednou, ţe to chceme, 

zaplatit, my jsme řekli, co poţaduje firma a jak to zdůvodňuje. 

Pan Macháč: Vy jste řekla na pracovní schůzce, ţe nás to nemusí zajímat, ţe je to vaše 

kompetence a ţe si to rozhodnete. Jako rada. 

Starostka: My jsme to rozhodli samozřejmě, rozhodli jsme to. My jsme to prostě zamítli tak 

co vám na tom teď vadí? 

Mgr. Hrušková: Vy jste zamítli vyplatit těch 770 tisíc Kč? 

Ing. Smetana: Uţ máte v radě, ţe jim těch 800 tisíc dáte.  

Starostka: Prosím vás, ještě máte něco ke školce?  

Ing. Smetana: Jo mám. 

Mgr. Hrušková: Já bych chtěla zopakovat celou otázku. Vy jste v radě zamítli zaplatit firmě 

770 tisíc na vícepráce? 

Starostka: Ne. 

Mgr. Hrušková: Tak teď si protiřečíte trošku. 

Starostka:  Ne, ne protiřečím si. 

Pan Macháč: Oni zamítli svůj alibismus na vícepráce, a udělali druhý alibismus. 

Starostka: Máte něco ještě konkrétního?  

Pan Macháč: Jo mám konkrétní dotaz.  Psal jsem ţádost o doloţení materiálu, chci se zeptat, 

dostanu to písemně? 

Starostka: Dostanete to všechno písemně. 
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Pan Macháč: Dobře děkuji. Potom se chci zeptat k dodatku číslo 1 o prodlouţení termínu na 

základě čeho, se prodluţují termíny a jestli existují zápisy ve stavebním deníku o prodlouţení 

termínu a jestli existují, tak ţádám, jestli by mi byly zaslány s dodatkem číslo 2. 

Starostka: Prosím vás asi si neuvědomujete někteří, ţe kdyţ se zadávala projektová 

dokumentace, tak školka se měla začít stavět v březnu a měla skončit v prosinci. Asi jsou tady 

jiné podmínky pro výstavbu přes léto a jiné podmínky pro výstavbu v zimě. Myslí si, ţe v tom 

rozdíl je.  

Pan Macháč: Tyhle ty podmínky firma podepsala a odsouhlasila. 

Starostka: To, co máme ve smlouvě, samozřejmě můţeme penalizovat a bez problému 

reklamovat. A můţeme mít školku v pořádku. Takţe je to otázka přístupu. V kaţdém případě 

dělá se to přes zimní období, kdy počasí bylo minimálně 6 týdnů i víc v minusu, takţe se 

spoustu věcí nemohlo dělat. Venku uţ se taky věci nemohli dělat, takţe je rozdíl, kdyţ stavím 

školku od března do prosince nebo od srpna do února. 

Mgr. Hrušková: Takţe mám dotaz, proč se nezačalo stavět v březnu? 

Starostka: Prosím vás, vy jste tu nebyla? 

Mgr. Hrušková: Byla, ale chci to slyšet od vás.  

Starostka: Já jsem to uţ řekla víckrát, uţ jsme se o tom tady bavili. 

Ing. Ţitník: Ještě v dubnu a v květnu se řešily povrchy, jaké budou vevnitř ve školce 

s projektantem. 

Ing. Smetana: Ale teď sis jakoby naběh, protoţe kdyţ mi řekneš, ţe jste řešili povrchy…. A 

pak mi řekne, ţe vícepráce je broušení sádrokartonu a je to vícepráce, tak to mělo být uvedené 

uţ v nabídce.  

Ing. Ţitník: To je odpověď na to, proč se nezačalo březnu, ţe ještě v dubnu a květnu nebyl 

hotový projekt, proto se nezačalo v březnu. 

Starostka: Prosím vás, ještě jednu věc, v projektu třeba nejsou ţaluzie, bez ţaluzií to asi těţko 

odsouhlasí hygiena. Taky tam nebyly. A byly tam od začátku, jak pan ředitel tak paní 

Gottwaldová, nikdo na to neupozornil, tzn. nezaplatíme jim to, ať si to zaplatí projektant? 

Pan Macháč: To je dodatek č. 3 a nese to vícepráce, ale je to změna projektu a musí se udělat 

rozdíl mezi závěsy a ţaluziemi. 

Starostka: Však se udělal… Ale také to můţe být chyba projektanta, ţe ta školka nemá 

ţaluzie? 

Pan Macháč: Projektant navrhl závěsy, které jsou v pořádku, ale po praktické stránce rolety 

jsou lepší. Tak to je automatické, ţe se na tom člověk domluvil. 

Starostka: Nenavrhl ty závěsy všude, takţe to je taky špatně. 

Pan Macháč: Není to špatně. 

Starostka: Musí být všude, ale nejsou všude. No, tak není to špatně? Je to špatně. 

Ing. Smetana: Ale je to zase chyba projektanta. 

Starostka: Dobře takţe máte ještě něco konkrétního? 

Ing. Smetana: Mám ještě jednu poslední. Vy jste nám povykládala krásně, jaké máme 

klimatické podmínky, ale ta firma v závorce v podmínkách měla přesně stanovené termíny a 

datumy, kdy se stavba zrealizuje. Takţe nás tady neopíjejte rohlíkem, ţe se staví jinak v létě 

neţ v zimě. Jestliţe mám napsané termíny a mám napsané, co tam mám udělat, takţe přesně 

vím a mám vyspecifikováno, tak si navrhnu práci tak, abych ji byl schopný udělat. 

Samozřejmě, ţe chápu, ţe pokud je běţně za posledních pět let, kdy byla zima týden, 14 dní 

byl mráz … tři týdny, tak samozřejmě chápu prodlouţení termínu, ale to nemá vůbec ţádnou 

souvislost s vylíváním podlah a něčím jiným. Jsou to příměsi, které se do betonů dávají a jsou 

technologické postupy, které se dají dělat i v chladnějším období.  
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Starostka: Nevím, kdo z vás rekonstruoval byt nebo dům. Můţeme si o tom povídat, kdo 

skončil v termínu, jak si to naplánoval, je to velká, atypická stavba. Dvě firmy nám odmítli. 

Máme naštěstí firmu, která dělá dřevostavby, chová se velice slušně a vstřícně a my budeme 

penalizovat, penalizovat. Zavřeme tu stavbu. Zakonzervujeme stavbu to asi není ten nejlepší 

přístup.  

Ing. Smetana: Takţe dáváte 800 tis. Kč. Dáváte ven. 

Pan Macháč: Pokud si myslím, ţe se máme chovat jako řádný hospodář, takţe to je v pořádku, 

ţe to prošetřujeme a kopeme za obec. A vy tady říkáte: buďme rádi, ţe máme školku. Dáme 

jim miliony.  

Starostka: Já to řeknu jinak, my se chováme jako řádní hospodáři. Já jsem vám uţ řekla 

minule, ţe projekt byl původně na 17,5 mil. Kč. Kdybychom ho nechali upravit, vysoutěţili 

bychom 15 mil. My jsme ho nechali sníţit na 14,5. I to nám připadalo strašně hodně. Máme 

pouze 12, tak jsme skončili na 10. Samozřejmě se můţe stát, ţe se něco objeví a jestli 

zaplatím 10 nebo 11 nebo 14 nebo 15 je sakramentský rozdíl. My se chováme jako řádní 

hospodáři a přistupujeme k tomu od začátku takovýmhle způsobem. 

Pan Macháč: Paní starostko, já bych neřekl ani slovo, ale kdyţ vy řeknete, změna technologie 

to vám nesedí do krámu, tak si vymyslíte něco jiného a řádně nám to nezdůvodníte, kdyţ se 

ptáme… 

Starostka: Prosím vás, změna technologie neproběhla radou a nebyla nikdy odsouhlasena. Já 

jsem vás o tom informovala, vy jste to chtěli vědět, tak jsem vás informovala a neřekla jsem, 

ţe to chtějí, řekla jsem, co navrhuje firma a s čím přišla a nikdo neřekl, ţe to chceme zaplatit 

takţe tady neříkejte, ţe jsme měli něco za něco. Jsou tu dva poţadavky té firmy, jeden jsme 

zamítli a druhý jsme odsouhlasili. 

Pan Macháč: Vy jste říkala, ţe ta firma chtěla dokonce milion, ţe jste to stáhli. 

Starostka: NE, milion ne, to jsem neřekla. 

Ing. Smetana: Vy jste to asi nečetla, co tam je v zadávacích podmínkách, nečetla jste to, ţe? 

Starostka: Četla jsem podmínky. 

Ing. Smetana: Protoţe byste netvrdila to, co teď tvrdíte. V zadávacích podmínkách  od dvou 

firem. Obě dvě firmy měly v zadávacích podmínkách, ţe mají dělat dvě technologie. Mají 

navrhnout technologii… panely. 

Starostka: Bavíme se o něčem, co tu nikdo neodsouhlasil. 

Ing. Smetana: Dali jste to do výběrového řízení. 

Starostka: Já říkám, ţe poţadavek této firmy jsme neodsouhlasili, o čem se tu bavíme. 

Ing. Smetana: Jaký poţadavek? 

Starostka: … Na změnu té firmy jste navýšení ceny neodsouhlasili. 

Ing. Smetana: Ale vy uţ jste jim to dali do zadávacích podmínek. 

Starostka: No takţe o čem se tu bavíme? 

Ing. Smetana: Takţe proč na to dáváme 800 tisíc znova? 

Starostka: To je úplně něco jiného. 

Ing. Smetana: Není to úplně něco jiného. Vy jste to obhajovala, jak to říkal pan Macháč. 

Starostka: Nechte si tu debatu, já jsem nic neobhajovala, já jsem jenom konstatovala, co ta 

firma chce. Dala dva poţadavky, jeden jsme zamítli a druhý jsme zaplatili. 

Ing. Smetana: Zkusme to jinak. 

Starostka: To není něco za něco. 

Ing. Smetana: Souhlasím, dobře, přijde vám normální, ţe firma, která si dělá svoji základovou 

desku, udělá ji křivě a pak jí vylívá a vyrovnává si ji nivelačkou. To vám přijde normální. A 

firma potom chce po nás po státě, investorovi, abychom doplatili vyrovnání podlahy.  To vám 

přijde normální. 
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Starostka: To není o křivé základové desce. 

Ing. Smetana: Jak to, ţe ne, řekla jste vyrovnávání. 

Starostka: Prosím vás. 

Mgr. Kojdecký: Radime, já bych prosím mlčel, protoţe ty tady mluvíš, sice si stavař, já tě 

respektuju, teď mluvíš jako majitel úspěšné firmy podle toho co tady slyším a jak si tvrdý na 

zaměstnance, ale dejme tomu nivelování to lití stěrkou, co je v těch víceprácech. To je 

dokonce doporučený postup pod linoleum, ţe se to musí vylívat, je to milimetr nebo dva. 

Ing. Smetana: chceš mi říct, ţe to byla chyba projektanta? 

Mgr. Kojdecký: Ano, ale je to tam, musí se to udělat. 

Ing. Smetana: Poţádal si projektanta, aby uhradil škodu způsobenou vylíváním nivelací, 

kterou neuvedl v projektu? 

Mgr. Kojdecký: Aţ budu měnit linoleum. 

Ing. Smetana: Teď si mi řekl a i kolega Ţitník, řekl to stejné, ţe se dohadovali o površích té 

školky a ty mi teď řekneš, ţe tam je lino. To lino jste věděli, ţe tam je uţ v listopadu, říjnu. 

Starostka: Máte ještě nějaký dotaz, je to pořád dokola. 

Ing. Smetana: Tak se zamysli sám, cos mi teďka řekl.  

Mgr. Hrušková: Já bych se chtěla zeptat, jak to vypadá s unimo buňkami pro házenkáře? 

Starostka: Ale na to jsme uţ odpověděli, to by měli odpovědět házenkáři. 

Mgr. Hrušková: Já se ptám, jestli jste jim povolili to postavení nových buněk v areálu. 

Starostka: Tak samozřejmě jsme jim to povolili. 

Mgr. Hrušková: Tak jsme tady jedno celé zastupitelstvo řešili, jestli jim dat půl milionu nebo 

nedat na to. 

Starostka: Mají milión na buňky a postaví si jich tolik, kolik jich tam vyjde, budou mít 4 

buňky. 

Mgr. Hrušková: No já bych teda ráda navázala na školku, takţe těch slíbených půl miliónů co 

jim slibujeme x let, tak na to není, ale na to abychom nějaké firmě, která si vymýšlí vícepráce, 

zaplatili 800 tisíc, na to peníze máme. 

Mgr. Kojdecký: To je jenom váš názor. 

Pan Macháč: To není jenom náš názor, vy jste nás zatím nepřesvědčili, co ty vícepráce jsou. 

Mgr. Kojdecký: My jenom tvrdíme, ţe jsou to vícepráce. 

Starostka: Dostanete podklady, máte deníky k dispozici, celou dobu jste se mohli účastnit té 

výstavby, mohli jste tam být, nikdo vám v tom nebránil, kdyţ jste takový stavaři, jste tam 

mohli být od začátku, nemá to smysl. Dostanete podklady, podívejte se na to, uvidíte, ano? 

Mgr. Hrušková: A proč podklady nedostali ještě teď před zastupitelstvem? 

Ing. Smetana: Protoţe na to mají právo. 

Starostka: Nemáme tady technický dozor, aby to podepsal, chtějí podpis technického dozoru. 

Ing. Smetana: Je na lyţích, ti to říkám. 

Mgr. Hrušková: No měsíc je na lyţích. 

Starostka: Měsíc to není, to není tak dlouho. 

Ing. Smetana: To bylo 2 týdny. 

Starostka: Takţe paní Poštová?  

Ing. Poštová, CSc.: Já bych ještě k těm házenkářům chtěla říct, ţe minule se tady jednalo, ţe 

chtějí druhé patro. Peníze jsme tady minule neodsouhlasili a tak jak uţ tady zmínila paní 

starostka, opomněli říct, ţe budou potřebovat dalších 250 tisíc Kč na likvidaci těch stávajících 

buněk a ještě budou potřebovat peníze, to se ještě neví dneska kolik, ale jistě to bude spoustu 

desítek nebo stovek tisíc na všechny přípojky. Takţe zkusme se nad tím zamyslet, je tady 

hodně spolků, řada tělovýchovných jednot nebo obvodů tělovýchovných, je tady zástupce 

fotbalu svinovského, denně tam chodí naše děti, denně se tam trénuje, ale nemají takový  
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marketingový tah na branku, nemají tady tu vazbu, aby tady trošku nestydatě někdy. Já  

nezapomenu na poslední zastupitelstvo minulého období, kdy jsme všichni, stydím se za to i 

já, protoţe jsme před volbama neměli nikdo sílu říct, ţe ten den nevykopeme dalších, já 

nevím asi 50 tisíc nebo kolik to bylo, takţe kdyţ si vezmete, kolik se přispívá na házenkáře, 

ţe se tam dá defacto těch 500 tisíc na to, ţe se budou odstraňovat buňky a dělat přípojky, tak o 

čem tady pořád mluvíme. Proč nepřispějeme fotbalistům něco, tam se nedává nic. 

Pan Pčolka: Jakých 500 tisíc? To slyším poprvé. 

Ing. Poštová, CSc.: 250 tisíc … 

Starostka: Házenkáři nemají peníze na to, aby odstranili staré buňky, staré buňky musí zmizet, 

aby se mohla začít stavět sokolovna a je to váš majetek. Byla se tam podívat firma AVT a 

ještě jedna firma, to jsme si nevymysleli. 

Starostka: Tři firmy jsme tam měli. 

Pan Pščolka: A jaké byly ceny těch tří firem? 

Ing. Muţík: Já sem to uţ dal do skartovačky. 

Pan Pščolka: Já jsem slyšel totiţ úplně jinačí cenu totiţ. 

Starostka: A máte to někdo na papíře? My máme na papíře do 250 tisíc s DPH. Máme na 

papíře tyhle ceny, pokud to bude niţší, budeme jenom rádi, ale potřebujeme to samozřejmě od 

té firmy písemně, ţe to za tu cenu udělá, budeme jenom rádi, čím to bude levnější, tím líp. 

Ing. Muţík: Já bych jenom doplnil, paní starostko, ţe my nebudeme soutěţit v demolici těch 

buněk, my nejsme vlastníkem. 

Starostka: Tak, přesně tak. 

Pan Macháč: Tak kdyţ to budete platit, tak to musíte někdo rozhodnout. 

Ing. Muţík: Ne, my nebudeme soutěţit. Vysoutěţit by si to měli sokoli a předloţit radě 

poţadavek na dotaci, v té výši, kterou vysoutěţí. 

Starostka: Přesně. 

Ing. Muţík: My jsme obdrţeli cenové nabídky mimo jiné od firmy AVT, která demolovala 

bytový dům na Axmanové a ta dokázala zdemolovat za střední 500 tisíc korun a 8 unimo 

buněk nabídla cenu  280 tisíc korun bez DPH. No, je tam skelná vata, ale to je asi všechno, 

jsou tam ještě za radiátorama nějaké malé azbestové desky odrazové a to je asi všechno, jinak 

je tam  dřevo, které se dá prodat, okna, nějaké bojlery, potom je otázka co by se s tím udělalo, 

ale určitě se to nemusí hned likvidovat, ale od pana Kojdeckého mám informaci, ţe házenkáři 

mají levnější cenovou nabídku, takţe jsme se tomu přestali věnovat, ţe si zajistí demolici 

podle levnější cenové nabídky. 

Starostka: A čekáme na částku. Pan Planka dostal oficiální dopis, ať nám sdělí, jakou částku 

poţaduje. Tak čekáme na písemnou odpověď, jakou částku poţaduje. Poté buňky mohou 

zdemolovat. 

Pan Macháč: Jak jste říkala, ţe jste měli ještě jednání s Českýma dráhama ohledně toho druhu 

ţeleznice, v čem to jednání spočívalo? 

Starostka: No jenom upozorňuji, ţe bude den ţeleznice a jistě bychom se chtěli zúčastnit a ţe 

nám všechny podmínky a všechny detaily teprve sdělí. To je taková návštěva, která bude aţ 

v září.  

Pan Macháč: To byl pan Klih?  

Starostka: Ano, pan Klih.  

Mgr. Hrušková: Další zpráva z jednání starostky případná rekonstrukce technického dvora, 

můţete nám říct, co to znamená ta případná rekonstrukce technického dvora? 

Starostka: Technický dvůr má opravenou budovu, ale ten areál vypadá poměrně hrozně, tak 

jsme chtěli nechat zpracovat studii, eventuálně projekt na úpravu technického dvora na  
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vydláţdění. Na tři etapy, podle financí budovat. Zatím nevím, jak se popereme s vodou, 

protoţe nevíme, jaké je tam vsakování vody, takţe jsme nechali udělat hydrogeologický 

průzkum. Takţe máme zájem řešit areál technického dvora, protoţe si myslíme, ţe je ve 

velice špatném stavu. 

Ing. Poštová, CSc: Jako vnější? 

Starostka: Plocha. 

Ing. Smetana: Ten technický dvůr je náš nebo jsme zřizovatelem? 

Starostka: Jsme zřizovatelem. 

Ing. Smetana: Já se jenom ptám, protoţe pan ředitel je tam potom úplně zbytečně, kdyţ si 

nemůţe ani vypsat výběrové řízení na to, aby si mohl udělat rekonstrukci technického dvora. 

Starostka: Prosím vás, ta studie je dělaná s panem ředitelem a s panem Dudíkem. Máme studii 

a samozřejmě proč by nemohl. 

Ing. Ţitník: Já bych opravil informaci o školce, jak jsem uváděl, ţe v květnu nebyla ještě 

projektová dokumentace ke školce, to není pravda, my jsme měli jednání v tom dubnu, takţe 

ten květen beru zpátky. 

Mgr. Hrušková: Mluvila jste o kontaktním místě městské policie a já se chci zeptat, kolik 

hodin denně tam mohou občané přijít hlásit. 

Ing. Smetana: Hodinu. To tam je napsané. 

Starostka: Zatím platí hodina s tím, ţe pokud bude nutnost a bude zájem, tak to rozšíří. Zatím 

nezaznamenali, ţe by to bylo aktuální. 

Mgr. Hrušková: A je stanovena ta hodina od - do? 

Starostka: Ano, je tam stanovena, je tam cedulka.  

V případě, ţe jiţ nic nemáte, tak vám děkuji za účast a končím toto zastupitelstvo.  

 

 

 

Konec v 17:00 hodin. 

Zapsala: Eva Štefaňáková, DiS.   
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