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Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov, konaného dne 10.06.2020 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Radim Smetana – starosta 

- schválení programu zasedání  

- určení ověřovatelů zápisu 10. zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

 

1. Schválení programu 

2. Zápis z 5. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

3. Závěrečný účet a účetní závěrka MOb Svinov za rok 2019 

4. Zpráva o vývoji rozpočtu 1 - 3/2020 

5. Návrh na zapojení volných zdrojů do rozpočtu 2020 

6. Návrh na rozpočtové opatření - bytové hospodářství 

7. Návrh na rozpočtové opatření – převod investičního příspěvku na příspěvek neinvestiční 

na akci „Oprava vnitřních prostor a sociálního zařízení v budově TD Ostrava-Svinov“ 

8. Prominutí příslušenství pohledávky 

9. Návrh na bezúplatné nabytí autobusových přístřešků 

10. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 659/265 v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava 

11. Návrh na vydání stanoviska k záměru směny části pozemku parc. č. 699/2 v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava 

12. Návrh záměru prodeje pozemku parc. č. 2671 jehož součástí je stavba s č.p. 443 a 

pozemku parc. č. 2672 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava Návrh na vydání stanoviska k 

záměru prodeje pozemků parc. č. 2741, parc. č. 2742/1, parc. č. 2743/1, parc. č. 2745/1, 

parc. č. 2746/1 a parc. č. 2747 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

13. Návrh prodeje části pozemku parc. č. 3750/5 a části pozemku parc. č. 3778/10 vše v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava 

14. 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: 15 zvolených zastupitelů  

 

Omluveny: Ing. Pavlína Forstová Kuráňová, Hana Mužíková 

 

Starosta: Všichni jste dostali materiály, máte někdo připomínky nebo návrhy? 

 

Ing. Wieluchová: Obdržela jsem materiály na toto zastupitelstvo a zjistila jsem, že v materiálu 

č. 5 je Návrh na zapojení volných zdrojů do rozpočtu 2020. Je tam 935 tis. Kč na opravy 

vnitřních prostor a sociálního zařízení budovy Technického dvora, ale vysvětlení je až v bodě  
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č. 7. Myslím si, že by se měla vyloučit ta částka a schvalovat se až v bodě č. 7, kde se řeší 

financování Technické dvora. 

 

Starosta: Dodám informaci k tomuto bodu. Tento bod znamená, že je k němu vedena diskuze 

a v rámci té diskuze bude celá ta částka osvětlena a všechny ty jednotlivé částky, které tam 

jsou uvedené, budou dostatečně vysvětleny. 

 

Ing. Wieluchová: Nemá to absolutně logiku. 

 

Paní Jančíková: Nebo přehodit ty body. 

 

Ing. Poštová: Nevím, jestli to stačí až při projednávání toho bodu, ale myslím, že bychom 

měli o jednotlivých změnách a úpravách, hlasovat jednotlivě. 

 

Starosta: Takže návrh je vyloučení toho bodu? 

 

Ing. Poštová: Vyloučení té částky a přiřazení k bodu č. 7 a hlasovat jednotlivě o těch 

položkách v bodě č. 5. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o posledním pozměňovacím návrhu paní Poštové a tj. hlasovat o 

jednotlivých položkách v bodu č. 5.  

Hlasování o návrhu 

Pro:  10                                             Proti:  0    Zdržel se: 5 

Návrh byl schválen 

 

Starosta: Dávám hlasovat o pozměňovacím návrhu paní Wieluchové, vyloučení částky        

935 tis. Kč z bodu č. 5 a přiřadí se k bodu č. 7 

Hlasování o návrhu 

Pro:  9                                            Proti:  0    Zdržel se: 6 

Návrh byl schválen 

 

Starosta: Dávám hlasovat o schválení programu s úpravou 

Hlasování o návrhu 

Pro:  15                                            Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Starosta: Nyní prosím ověřovatelky zápisu z 9. zasedání zastupitelstva, aby podaly zprávu o 

ověření. Jedná se o RNDr. Jiřinu Kábrtovou a Ing. Hanou Hauptovou. 

 

RNDr. Kábrtová: Zápis jsem podepsala, ale nicméně musím tady říct jednu malou výtku. Ne 

k tomu, že se to zařízení pokazilo, to se může stát, ale myslím si, že hned poté se měli obeslat 

všichni členové zastupitelstva, aby případné připomínky, které měli do toho pozdějšího zápisu 

se mohly ještě zapracovat. Myslím si, že tady ta diskuze byla dost bohatá a určitě bychom si 

na to vzpomněli. 

 

Starosta: Samozřejmě, kdyby se tento stav opakoval, tak budeme respektovat to, co jste teď 

řekla. Obratem budeme informovat zastupitele. 
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Ing. Hauptová: Souhlasím se zápisem, ale taky s tou připomínkou, že se stalo něco, co se stát 

nemělo, ale materiály byly označeny hlasování, bohužel diskuze tam nebyla. Ovšem 

doporučuji takto ke schválení. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o ověření zápisu. 

Hlasování o návrhu 

Pro:   13     Proti:   0    Zdržel se:  2 

Návrh byl schválen 

 

Ověřovatelé zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

Návrhy: Mgr. Viktor Kojdecký, Ing. Pavel Mitura 

Hlasování o návrhu 

Pro: 15                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Volba mandátové a návrhové komise 

Návrhy: Ing. Eva Poštová CSc., Ing. Eduard Dvorský, Bc. Martin Prusek 

Hlasování o návrhu 

Pro: 15                                            Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

ČINNOST STAROSTY 

1. Každý první pátek v měsíci návštěva MĚSTSKÉ POLICIE – bezpečnost v obci 

Výsledek: Předávání informací o vývoji kriminality a předávání požadavků MOb Svinov. 

 

2. Jednání SSMSK – řešení dopravní situace U OLŠÍ  

Výsledek: bude provedený rozbor na základě dopravní situace a zadán projekt pro dopravní 

zklidnění v této části. 

 

Ing. Pastrňák: Kolik tam projelo vlaků? 

 

Starosta: Je to na základě toho, že se to zprovoznilo z důvodu dostavby areálu v zelenině. S 

tím, že s nimi komunikujeme, měli by projíždět 2x, 3x týdně, ne denně. Lidé, kteří vyjíždějí z 

ulice Příměstské, tak je tam v podstatě problém vyjet, protože před tím přejezdem je hned 

výjezd. 

 

Ing. Pastrňák: Jestli tam někdo snižuje rychlost na 20 km/hod., tak tam bude velice brzy 

smrťák. 

 

Starosta: Nejde o snížení, ale spíš o úpravu. Je tam nějaký návrh, ale ten ještě probíhá 

 

3. Řešení koronavirové pandemie, zajišťování roušek a dezinfekcí atd.  

 

4. Jednání se zástupci STRABAG RAILL   

Výsledek: Pronájem nebytových prostor technického dvora  

 

5. Jednání LIDL, a.s. – náhradní výsadba 

Výsledek: Odsouhlasení náhradní výsadby, přednádražní kruhový objezd. 

 

6. Pravidelná účast na zasedání vedení města Ostravy. 
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7. Příprava projektu druhé etapy Dopravního hřiště Bílovecká 10 

Výsledkem jednání – projekt hřiště dle potřeb obvodu. 

 

8. Jednání se zástupci společnosti PRINTO na ul. Jelínkova 

Výsledek: Při jednání dohodnuto, že bude vybudováno dostatek parkovacích míst pro 

návštěvy a zaměstnance.  

 

9. Smuteční síň Poruba, požadavky na výstavbu. 

 

10. Zastávky NAD PORUBKOU, PŘEMYŠOV, U OLŠÍ 

Výsledek: PD, Úprava dopravního řešení zastávek MHD. 

 

11. ŘSD – stavba odhlučňovacích stěn 

Výsledek: příprava podkladů pro výstavbu odhlučňovacích stěn – čeká se na provedení 

certifikace pro použití v ČR 

 

12. Jednání s VŠB – TU, vypracování společného projektu elektroautíček pro účely 

výuky. 

 

13. Příprava projektu na rekonstrukci správní budovy na hřbitově. 

 

14. Projekt na úpravu lesíku pod Multifunkční halou. 

 

15. Spolupráce se studenty VŠB TU Ostrava – fakulta FAST na vypracování projektů na 

území Svinova. 

 

16. SMO ve spolupráci se Svinov centrum chystá projekt na placené stání pod 

Svinovskými mosty 

 

17. Aktívní účast na řešení možné dopravní situace na ul. Polské při výstavbě 

plánovaných staveb. 

 

Ing. Samková přečetla činnost Úřadu městského obvodu Svinov. 

 

K bodu 2) programu: s úvodním slovem předkladatele  

Bez diskuze. 

Starosta: Bereme na vědomí a schvalujeme Zápis z 5. jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Svinov a plán práce finančního výboru na 2. pololetí 2020 

Hlasování o návrhu 

Pro: 13                                              Proti: 0    Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen 

 

Paní Jančíková: Já bych se jenom chtěla zeptat, proč paní Smetanová nechodí na finanční 

výbor? Ona byla myslím jenom na prvním. Je už 5. jednání, takže na 4 už nebyla. 

 

Starosta: Paní Smetanová nechodí na finanční výbor z důvodu, že je pracovně zaneprázdněna. 

 

Ing. Wieluchová: Tak proč tam je? 
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Starosta: Bohužel u ní došlo ke změně pracovních povinností, ale vždy je řádně omluvena. 

 

Ing. Poštová: To by se mělo změnit. 

 

Paní předsedkyně, ať se rozhodně, jestli chce výměnu. 

 

Ing. Pastrňák: To přeci nebudeme řešit s panem Smetanou. 

 

Ing. Wieluchová: Výbor patří pod zastupitelstvo ne? 

 

Starosta: To ano, ale myslím si, že paní předsedkyně by k tomu měla něco říct, je členkou 

zastupitelstva. 

 

Ing. Poštová: Paní předsedkyně si nejmenuje členy výboru. Navrhuje je zřejmě klub, nevím, 

kdo ji přesně navrhl a schválilo to zastupitelstvo, takže proč by to mělo být řešeno paní 

předsedkyní. 

 

Starosta: Tam šlo spíš o to, že je členkou zastupitelstva. Jestli dovolíte, nechal bych to na 

příští zastupitelstvo. 

 

K bodu 3) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o Závěrečném účtu a účetní závěrce za rok 2019  

Hlasování o návrhu 

Pro: 10                                             Proti: 0    Zdržel se: 5 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 4) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Ing. Wieluchová: Já bych měla dotaz. Ve zprávě se uvádí, že městský obvod přijal dar na 

nákup ochranných pomůcek ve výši 15 tis. Kč. Jednak by mě zajímalo, na co to použil? 

Nevím, možná se pletu, ale paní Samková to možná bude vědět, jestli tento dar může schválit 

jenom rada nebo zastupitelstvo. 

 

Ing. Samková: Je to v kompetenci rady a je to bez finančního omezení. 

 

Ing. Wieluchová: Dobře. Potom je tady poznámka o tom, že se snižují příjmy z hlediska 

nájmu a reklamy. Zaznamenala jsem, že byl i požadavek na snížení nájmu, tak mě tedy 

zajímá, jak se rada staví tady k těm požadavkům, jestli to dělají jednotně nebo to řeší podle 

jednotlivých případů, někomu ano a někomu ne. 

 

Starosta: Rada zastává názor obecný a dělá to jednotně. Zatím nedošlo ke snížení nájmu u 

nikoho. 

 

Ing. Wieluchová: Opravdu? 

 

Starosta: Vy myslíte ve spojitostí s Koronavirem? Tak tam došlo k tomu, že podali dva žádost 

o snížení nájmu, což bylo parkoviště a restaurační zařízení pod námi. Teda bylo jich více. 

Byli to ještě lékaři, ale ti byli obecně nastaveni, že ne, protože u nich probíhala jejich práce. U  
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parkoviště jsme přistoupili ke snížení dle rozhodnutí rady a u té druhé částky momentálně 

čekáme ještě na jednu část, kdy se vyjádřil předseda vlády pan Babiš ve smyslu, že bude  

spoluúčast 20 % nájemce, 50 % stát a 30 % městský obvod. Zatím je to řečeno, ale není to 

ještě specifikováno. 

 

Ing. Wileuchová: Co těch 15 tis. Kč, ten dar, jak jste s ním naložili? 

 

Starosta: Dar šel na roušky a ochranné pomůcky. 

 

Ing. Wieluchová: Jaké roušky? Vy jste nakupovali materiál nebo roušky? 

 

Starosta: I materiál se nakoupil. Desinfekční prostředky a roušky se nakupovaly. A mimo jiné 

jste postřehla, že hasiči stříkali veškeré zastávky a kontejnerová stání, takže se nakupovali 

obleky a desinfekce. 

 

Paní Jančíková: Já bych ještě měla k těm rouškám připomínku. Já vím, že jsme se potkali a 

řešila jsem to s vámi na ulici, že jste opravdu trošku zaspali s těmi rouškami. Četla jsem, že se 

ty roušky rozdávají, nákupy, že zařizujete. Mě hodně lidí telefonovalo a ptalo se, kde jsou ty 

roušky. Vy jste mi potom řekl, že nějaké roušky budou. Potom jsem se dočetla v usnesení, že 

jste dostali těch 15 tis. Kč na ty roušky a jak to zaměstnankyně úřadu rozvážely, tak mi řekly, 

že to jsou roušky z kraje. Máte peníze z komisí, že jste mohli zakoupit roušky a rozdat je 

dříve těm lidem. Nebo jste to mohli dát místním švadlenám, které to šijí. Ty roušky mohly být 

dříve. Ostravské obvody opravdu na to reagovaly dříve než vy. Rozváželi taky jídlo např. 

Mariánské Hory, zajišťovali obědy seniorům. Dostala jsem potom ještě jednu roušku, ale byla 

tam šňůrka, která nešla zavázat, tak mi tam neteř musela dát gumičku, protože ta rouška byla 

nevhodná. 

 

Starosta: než předám slovo panu Pastrňákovi, tak si dovolím na to reagovat. Jakmile se 

objevil koronavirus, tak jsme okamžitě dali požadavek. Bohužel některé věci nejdou tak 

rychle, jak bychom chtěli. Co se týče zásobování seniorů, tak byli zásobováni a informováni o 

tom, že si můžou dát požadavek na ADRU, která toto zabezpečovala v rámci celého regionu. 

Co se týče roušek, tak když jsme ještě neměli plný stav, tak jsme je samozřejmě nechávali šít. 

Šilo tady plno lidí, donášeli na úřad a okamžitě to bylo distribuováno a o těch rouškách, které 

vy teď ukazujete, tak ty nebyly z kraje, ale z města. Dostali jsme 2000 šňůrek a 2000 

čtverečků a 15 dam tady od pana Dvorského šilo a přešívalo roušky. Všechny roušky, které se 

k nám dostaly, byly okamžitě distribuovány, včetně firem, podniků, které tady fungují, osobně 

jsem je rozvážel. 

 

Paní Jančíková: Jen jsem chtěla ještě říct, že ty první roušky, které měli dostat lidé nad 65 let, 

tak mi telefonovali a ptali se, kde ty roušky jsou. Já jsem je ubezpečovala, že je určitě 

dostanou a že, to není jen na jeden den to roznést po celém Svinově, ale měla jsem výhradu 

v tom, že jste mohli zapojit házenkáře, hasiče a ostatní a mohlo to být dřív. Svinov je malá 

vesnice a ostatní reagovali daleko dřív na všechno než my tady obvod. 

 

Starosta: Myslím, že ty obvody byly na tom úplně stejně jako my, protože měli stejného 

dodavatele jako my. 

 

Ing. Pastrňák: Já bych se chtěl jenom zeptat paní Jančíkové, kolik lidí ve Svinově onemocnělo 

Covidem? 
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Paní Jančíková: To já nevím. 

 

Ing. Pastrňák: Kolik zemřelo? 

 

Paní Jančíková: To nevím. 

 

Ing. Pastrňák: Tak si to prosím zjistěte. 

 

Paní Jančíková: Jak to bylo napsáno, tak se senioři opravdu pídili a telefonovali, kde ty roušky 

jsou. Měla jsem z toho dojem, jako bych si ty roušky já shromažďovala a měla doma. Já jsem 

šila roušky pro mojí širokou rodinu. 

 

Ing. Pastrňák: Tak to je velice pěkné a chtěl bych všem poděkovat, že jsme tu krizi přežili. Já 

jsem krizový manager a z pozice vlády, státu a obcí musím říct, že to zvládli perfektně. Takto 

se řídí krize a perfektně to zvládli i čeští občané. Děkuji moc. Tím bych Covid ve Svinově 

ukončil. Věnujme se věcem, co jsou po Covidu. 

 

Ing. Dvorský: Pár faktů k těm rouškám. Oslovil jsem hned v prvním týdnu krajský úřad 

jmenovitě náměstka hejtmana pana Navrátila, jak je to s těmi rouškami. Ten mi sdělil, že 

budou do 48 hodin, budou připravené nástřihy od firmy Klimatex se speciální látkou, ale že 

tyto roušky budou na došití. V té chvíli se ještě nevědělo, jestli to bude financovat krajský 

úřad nebo městský obvod. Nakonec jsme tu první dávku dostali zadarmo, bylo to 1000 ks a 

tentýž den moje manžela se svojí kamarádkou objely další 13 žen a začalo se šít a postupně 

jsem tyto roušky dodával na městský obvod. Holky to tam přebalovaly do sáčku a 

distribuovaly. Takže nesouhlasím, že jsme někde zaspali. Byli jsme v prvním kole dodávek, 

co bylo možné.  

 

Ing. Žitník: Zpráva o Covidu měla celoměstskou aktivitu, kdy zásobovalo potřebné seniory s 

obědy, tak já jsem se obrátil na paní Vrbkovou, jakožto nejpovolanější osobu v době, kdy 

škola přestala vařit, jak jsou zabezpečeny obědy pro ty lidi, kterým obědy vozila. Ubezpečila 

mě, že jsou zásobováni svými rodinami. Nestalo se, že by tady ve Svinově zůstal někdo na 

pospas. Já si myslím, že ta situace byla zvládnuta dobře. 

 

Bc. Štekbauerová: Já bych chtěla jenom říct, že naše sociální pracovnice intenzivně 

obvolávala všechny seniory, o kterých ví, že tady nemají blízkou rodinu nebo, že děti bydlí 

mimo území Ostravy, tak chodila a vyzvedávala léky, byla vyzvedávat plenky, prostě dělala, 

co mohla, takže si taky nemyslím, že bychom nějak zaspali. 

 

Starosta: Já ještě doplním, že v době, kdy jsme spolu hovořili, tak mi volali senioři a ptali se 

na roušky. Na Jižní Svahy jsem rozvezl asi 100 roušek a postupně jsem je rozvážel, podle 

toho, jak se ostatní ozývali, a i holky z úřadu, jakmile se dozvěděli, že někde nejsou, tak je 

tam jeli odvést. Myslím, že to všichni tady zvládli se ctí a úctou. Je třeba si uvědomit, že to 

jsou krizové situace, na které nejsme zvyklí. Bohužel se můžou stát součástí našeho života. 

Už teď se říká, že druhé kolo by mohlo být v září nebo v podzimních měsících, takže my už 

se na to chystáme. 

 

Paní Jančíková: Je zajímavé, že dámy z Jižních Svahů z Rošického a řadovek mi volali, že ty 

roušky nemají. 
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Ing. Dvorský: Pro informaci, mám doma ještě balík 500 nástřihů na 500 roušek, takže 

očekávám iniciativu, kdo chce, jaký počet, okamžitě rozvezu a můžete šít do zásoby. 

 

Starosta: Bereme na vědomí Zprávu o vývoji rozpočtu 1-3/2020  

 

K bodu 5) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Starosta: Tady jsme si odhlasovali, že budeme hlasovat o jednotlivých položkách. Jako první 

tady máme:  

 

• Čištění silničních vpustí na ul. Tichá, Jižní Svahy, U Rourovny, L. Kříze a Stanislavského 

 

Hlasování o návrhu 

Pro: 15                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

• Oprava a údržba chodníků – plánované opravy, předláždění od kostela po ul. Psohlavců 

 

Ing. Wieluchová: Tady píšete, že na finančních účtech je dostatek volných prostředků 8 530 

tis. Kč. To je jako rezerva nebo volné finanční zdroje? 

 

Starosta: To je rozdělení části volných přebytků. Už jsem to říkal na začátku. 

 

Ing. Wieluchová: Děkuji. 

 

Paní Jančíková: Já jsem dneska šla po té ulici, a to je zámková dlažba od kostela až po 

mostek, akorát na tom mostku je beton a není na tom ohbí, které vede na ul. Psohlavců. Ptám 

se, proč se to bude předlažďovat, když tam vede i cyklostezka? 

 

Starosta: My se bavíme o druhé straně. 

 

Paní Jančíková: Tak to je od školy, a ne od kostela? 

 

Starosta: Úsekem od školy je to už uděláno, tam je zámková dlažba. 

 

Paní Jančíková: To jsem taky nechápala proč. 

 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                              Proti: 0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

• Oprava a údržba chodníků – malování herních prvků na chodník MŠ E. Rošického 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                              Proti: 0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

• Účelově vázané prostředky na rok 2021 – rekonstrukce povrchů komunikací jižní část 

Svinova 
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Ing. Wieluchová: Pod tím máte text, že vzhledem k tomu, že stávající komunikace jsou 

provedeny z materiálů a surovin, které jsou dle Vyhlášky č 130/2019 Sb., nebezpečným 

odpadem, je nutné provést sanaci těchto povrchů a odhad je v této chvíli již v podstatě 

dvojnásobný, než máte účelově vázané prostředky. Chápu to dobře? 

 

Starosta: V době, kdy se dělaly tyto projekty, je to zpátky 20 let a v rámci toho se dneska 

prováděla sonda, vrty a zjišťovala se skladba těch komunikací. Při té skladbě těch komunikací 

se zjistilo, že se dají navrhnout tři způsoby úpravy povrchů, buď odvést povrchy pryč a 

přivést nové. Druhá varianta byla nějakým způsobem směsná a poslední byla, že povrchy, 

které tam dneska jsou, tam zůstanou a nebude se platit skládka. Všechny ty investice, o 

kterých se tady bavíme, se řídí tím, že samotná skládka kontaminovaného podloží by stálá 

kolem 10 mil. Kč.  

 

Ing. Wieluchová: Takže ten povrch tam zůstane? 

 

Starosta: Ten povrch tam zůstane, přebrousí se a vyrovná se. 

 

Hlasování o návrhu 

Pro: 15                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

• Rezerva kapitálových výdajů – hřiště ul. Bílovecká (Slezák) 

 

Ing. Poštová: Já samozřejmě nemám nic proti té rezervě výši, která je maximálně možná. 

Docela mě pořád irituje, že tady používáte tady ten Slezák. Kdo to vymyslel a z jakého titulu 

se to zrovna jmenuje Slezák? 

 

Ing. Žitník: Myslím si, že jsme o této věci už diskutovali tady na zastupitelstvu. Zjistili jsme, 

že je to historický název toho sportoviště. Dále jsme o tom diskutovali na jednání rady a 

v podstatě usnesením rady jsme přijali tento název. 

 

Ing. Poštová: Na radě se to schvalovalo? 

 

Mgr. Hrušková: Na zastupitelstvu. 

 

Ing. Žitník: Pardon na zastupitelstvu se to schvalovalo, spletl jsem se. 

 

Ing. Wieluchová: To máte naprostou pravdu, ale nikdo neví, co je to Slezák v celém Svinově 

a když se říká, tak jedině hřiště u ulice Bílovecká. O Slezáku neví, nikdo nic, kromě pár 

zastupitelů, kteří to schválili. 

 

Ing. Dvorský: Kdybyste četli Svinovský hlasatel, tak pan Žitník to tam perfektně popsal. 

 

Starosta: Bohužel si přesně nepamatuji, ale myslím, že to byl hlasatel z roku 2011 jarní 

vydání, byla tam celá historická souvislost se Slezákem, a to včetně založení organizace, kde 

to bylo velmi precizně popsáno. 

 

Ing. Poštová: prosím, které číslo to bylo? 

 

Starosta: Domnívám se, že to bylo jarní vydání rok 2011. 
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Ing. Pastrňák: Mě ta zastupitelstva čím dál víc baví, protože opozice vytahuje opravdu silná 

témata. Jedna větší blbost než druhá. Roušky. Jeden nemocný byl ve Svinově a teď Slezák, 

kterého jsme si tady odsouhlasili. A že to nikdo nezná? To je normální, když je to nový název. 

Tak choďte a roznášejte ty informace, že se to jmenuje Slezák a ono se to zažije. Odsouhlasili 

to zastupitelé na svém zastupitelstvu, bývalá paní starostka tady nebyla, tak asi nečetla 

usnesení a asi jste nečetli ty noviny, kde jsou historické souvislosti. Na příští zastupitelstvo se 

řádně připravte. Děkuji. 

 

Ing. Wieluchová: My neříkáme, že to není odsouhlaseno, ale říkáme, že o tom nikdo ve 

Svinově neví, kde to je a nezná ten pojem. 

 

Ing. Pastrňák: Tak tam dejte šipky a všem říkejte, že se to jmenuje Slezák a lidi si na to 

zvyknou. Baník taky nehrál na Vítkovickém stadionu a už tam hraje. 

 

Ing. Žitník: Já bych na to ještě chtěl zareagovat. Je důležité pro komunitu, aby žila v prostoru, 

který jí je blízký a jestliže dolování místních názvů je jedna z těch správných cest. Za mě je to 

správně, a nejen z pohledu organizačního, ale i lidského. 

 

Pan Šnejdar: My jako budoucí nájemci toho areálu, máme myšlenku, že ke 100. výročí, což je 

13. srpna 2020 se budeme jmenovat stejně jako naši zakladatelé, tj. SK SLEZÁK SVINOV. 

Budeme se vracet ke svému původnímu názvu, který už asi nikdo nezná, to je pochopitelné. 

Je to úcta ke všem bývalým zakladatelům, proto se chceme vrátit k původnímu názvu, který 

tady kdysi byl. Děkuji. 

 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                              Proti: 0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

Starosta: Ještě tady máme bod 2 tohoto materiálu. Dále rozhodujeme o vázání finančních 

prostředků z přebytku jako rezervu na výpadek příjmu roku 2020 ve výši 500 tis. Kč a další 

rezervu na výdaje roku 2020 ve výši 965 tis. Kč. Dávám hlasovat. 

 

Ing. Wieluchová: O čem? 

 

Ing. Samková: Tam nebude 965 tis. Kč, ale bude tam o 935 tis. Kč víc. 

 

Ing. Kábrtová: Já jsem to neslyšela. 

 

Ing. Samková: Je tam bod 2, kdy rozhodujete o vázání finančních prostředků z přebytků jako 

rezervu na výpadek příjmu roku 2020 ve výši 500 tis. Kč a další rezerva na výdaje roku 2020 

nebude ve výši 965 tis. Kč, ale bude ve výši 965 + 935, které jste přesunuli do jiného 

materiálu. 

 

Hlasování o návrhu 

Pro: 15                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 
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K bodu 6) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Paní Jančíková: V únoru byla bytová komise a já jsem se tam ptala na té bytové komisi, jak 

budou zajištěné společné antény v našich domech. DBTV bylo odsunuto a přechod bude 

27.8.2020. Bylo řečeno, že nejsou peníze. Pan Dvorský říkal, že to s vámi projedná. Tak se 

ptám, jestli finance budou? 

 

Starosta: Určitě ano, ale tuto informaci jsem ještě nedostal. Nicméně byly podány cenové 

nabídky na úpravu. Bohužel pan Plucnar tady není, ten by nám podal bližší informace. 

 

Paní Jančíková: Já jsem se ho ptala a on mi říkal, že antény jsou akorát U Rourovny v tom 

domě na DPS a jinak ještě ne.  

 

Ing. Dvorský: Já jsem hned po té komisi hovořil s panem Plucnarem, ať zajistí cenovou 

nabídku na celou přestavbu těch antén. On to nechal zpracovat u stávajícího dodavatele, ta 

cena byla dost šílená. Říkal, že osloví ještě někoho dalšího, ale od té doby se nikdo neozval. 

Necháme to znovu prověřit.  

 

Paní Jančíková: Dneska jsem se dívala, kdy bude ten přechod DBTV je to 27. srpna.  

 

Pan Plaštiak: U Rourovny se už něco dělalo, zítra se bude dělat tady na Bílovecké a na Bratří 

Sedláčků 55 jsme byli v pondělí. Chlapi přestěhovali antény vysílač Hošťálkovice na jiný 

vysílač, všechno se tam přeměřuje. Už se na tom dávno pracuje. 

 

Paní Jančíková: To jsem ráda. Děkuji. 

 

Ing. Dvorský: Polovina jde na Hošťálkovice a druhá polovina na Radiokomunikace 

Mariánské Hory. 

 

Ing. Wieluchová: Mě se osobně nelíbí, že se přesouvají prostředky z Dr. Brauna, kdy se o tom 

hovoří několik let, že by se měla vyměnit střecha a udělat se nová fasáda. 4.400 tis. Kč je asi 

příjemných z nájmu, který se může dát zpátky do bytů, tak se ptám, proč ty peníze chybí a 

proč se dává milión z Brauna na byty? Kde máte nějaký plán, který to jasně vysvětluje, proč 

to tak je a proč nestačí ty 4.400 tis. Kč? 

 

Starosta: Myslím, že je to dobře popsané v důvodové zprávě, kde se předkládá návrh 

rozpočtového opatření kapitálových výdajů a rekonstrukce bytu č. 7 na ul. Bratří Sedláčků č. 

p. 55 etážová topení apod. Po dohodě měly jít tyto věci z účtu bytového fondu, nikoli 

z přebytku. 

 

Ing. Wieluchová: Ten bytový fond má ty peníze, proč tedy peníze z Brauna? To jste mi 

nevysvětlil. Zprávu si umím přečíst, ale vy jste mi nevysvětlil, proč berete peníze z Brauna na 

byty, když máte 4,5 mil. Kč z nájmu? 

 

Paní Jančíková: Já jsem se jenom chtěla zeptat, protože jsem se byla podívat na rekonstrukci 

bytu v červených domech a rekonstrukce toho jednoho bytu stála podle pracovníka bytové 

správy 900 tis. Kč. Mi se to zdá šíleně předražené, 900 tis. Kč za opravu jednoho bytu. 

 

Starosta: Zkusme si říci, co tam bylo provedeno. Ta rekonstrukce proběhla naprosto 

kompletní. Poprosím paní Juráčkovou, ať vám pustí fotografie, které byly pořízeny  



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

12 

 

 

z původního stavu, bylo to naprosto rozbombardované, byl zničený, nebyla tam možnost 

průchodu, byly tam různé výškové úrovně podlah, takže ten byt doznal změn takových, že je 

kompletně opravený. Byly shazované veškeré omítky, byly vybourány veškeré podlahy, byly 

zateplené a co, je teda zásadní samozřejmě v rámci toho financování, tak bylo provedeno 

zateplení šikmin, které tam nebylo od prvopočátku. To se všechno provedlo. Jsou tam 

sádrokartonové podhledy, kompletně udělaná koupelna a záchod, včetně dveří, včetně 

rozvodů elektrické energie, plynu atd. Jestli chcete, můžu vám ukázat položkový rozpočet. 

 

Paní Jančíková: Já jsem tam byla v tom bytě. Víte, kdyby to byl byt, který se opravoval po 

panu Hajdučkovi, to je v jiném domě, taky v té střešní části, tak bych tomu věřila, ale tam 

bydlela paní, která se myslím odstěhovala dolů a oprava za 900 tis. Kč, můžu vám říct, že za 

1.300 tis. Kč koupíte byt v Porubě úplně slušný po rekonstrukci a tam 900 tis. Kč dát do toho 

bytu, to je šílená částka. Je vilce pěkné, že opravujeme byty, že už se nepředávají byty, tak jak 

se předávaly panu Venzlovi, to mám ještě na flešce doma, protože to byla hrůza. Však tam byl 

pan Macháč taky určitě se podívat, ten byt se mu líbil, ale můžu vám říct, že ta částka je 

šílená. 

 

Starosta: Doplňuji informaci. Rada má nastavený směr rekonstruovat byty, které se uvolní, 

pokud možno rekonstruovat všechny byty. Opravují se většinou od základu. Vy jste byla 

účastnicí komise, a rozhodovala jste na základě komise o zvýšení nájmu, takže ten nájemce, 

který tam dneska je, platí vyšší nájemné, než bylo stanoveno nějakou směrnicí, kterou máme. 

Samozřejmě se zohledňuje i tato část a ta částka to nějakým způsobem ovlivňuje. To, co 

říkáte, že se byty prodávají za 1.300 tis. Kč, nevím, kde jste k tomu úplně došla, ale ty byty 

jsou dneska v rozmezí od 1,5 mil. Kč až po 3 mil. Kč. Není výjimkou byt za 7 mil. Kč. My se 

nechováme úplně tržně ekonomicky a musíme se chovat tak, že spravujeme svůj vlastní 

majetek. Ten majetek je obecní a je třeba ho spravit. Ano, můžeme dospět k závěru, že ty byty 

nemusíme spravovat a můžeme je nepronajímat a nechávat je prázdné. Myslím si, že to je 

velmi špatná cesta. 

 

Paní Jančíková: To jsem neříkala a byla jsem ráda, že jste zvedli ten nájem na tuto částku, 

protože když uděláte někomu něco v bytě za 900 tis. Kč a zvedne se nájem o pětikorunu, tak 

to není adekvátní k tomu, kdo ten byt dostane v takovém pěkném stavu. Já to nekritizuji, 

akorát jsem řekla, že 900 tis. Kč je šílená částka.  

 

Starosta: Ta částka se vám může zdá neadekvátní, ale bohužel je to teď v takovém stavu, 

v jakém to je. Ty cenové nabídky, které přišly, se pohybovaly v této relaci. 

 

Ing. Poštová: Jaká je výměra toho bytu? 

 

Starosta: Myslím, že 74 m2, ale nejsem si úplně jistý. 

 

Ing. Poštová: Příště bych vás pozvala k sobě. V těchto dnech dokončuji rekonstrukci na ulici 

Evžena Rošického. Nové elektrorozvody, nová voda, nové odpady, nové podlahy, nové dveře 

cca 40 m2 a stálo to 270 tis. Kč. 

 

Starosta: Takže vy jste zateplovali stříkané šikminy? 

 

Ing. Poštová: Sádrokarton tam je. 

 

Starosta: Takže jste opravovala šikminy a dělala jste izolaci tepelnou? 
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Ing. Poštová: Není to rovné, ale je to ……. (věta nedokončena) 

 

Starosta: Ne, já se bavím o tom, že je tam udělané zateplení střechy. 

 

Ing. Poštová: zateplení nestojí přeci 300 tis. Kč nebo 500 tis. Kč v jednom bytě. 270 tis. Kč 

stála moje rekonstrukce celkově, nová koupelna, záchod, všechno. Můžete se přijít podívat. 

Všechno je ve vyšším standardu. 

 

Starosta: Bavíme se o bytu v panelovém době, že?  

 

Ing. Poštová: Ano. 

 

Starosta: Ale my se tady bavíme o domu, který je z 30. let a ten má určité konstrukční vady. 

Ta podlaha, která se vyškubala ven, musela se dovést škvára, předělat se celý spodek, udělat 

se výměny, srovnání podlah, které jste nedělala. A co se týče omítek, tak se vůbec nebavím, 

protože tam byly rákosové zdi a stropy. Měnilo se kompletně celé vybavení nesrovnatelné 

s vaší rekonstrukcí. 

 

Ing. Poštová: Přijde mi to přestřelené. 

 

Pan Macháč: Já jsem se tam díval a myslím, že ta cena je adekvátní k tomu, co tam je 

udělané. Byl jsem v tom bytě, jak to vypadalo a já bych se do toho bytu, jak to vypadalo, 

nenastěhoval. Nebyla tam žádná izolace. Jak se ten byt vyboural, tak tam nezůstalo skoro nic. 

 

Paní Jančíková: Když se dělaly krovy, není to jako součást bytu, ale domu. 

 

Starosta: Jenže ten byt je součástí domu. Když se to opravuje, tak se musí zateplit celá ta 

konstrukce a pak vrátit zpátky. 

 

Pan Macháč: Aby se do té koupelny dalo dostat, tak se musely vyrvat krovy, protože tam byly 

schody. Vy jste tam sama byla v tom bytě, jak to tam bylo předtím. 

 

Starosta: Velmi bych poděkoval všem členům komise, kteří zafungovali v tom smyslu, že dali 

podnět k tomu, aby se změnila výše nájemného a dala to jako podklad radě, a ta se zamyslela 

nad úpravou nájemného v těch bytech. 

 

Ing. Wieluchová: Já nejsem členem bytové komise, ale slyšela jsem údajně, že se do toho 

bytu dostal člověk, který měl adresu na úřadě Porubském nebo, jakém. Co o tom člověku 

víme? Jak dlouho byl v pořadníku, že mu byl vybrán takový byt? 

 

Starosta: Jsou vybíráni na základě podkladů, které dává bytová komise. Paní Jančíková tam 

seděla. 

 

Paní Jančíková: Já jsem tam nebyla. 

 

Starosta: Standardní postup je takový, že bytová komise zasedá, vybere člověka a doporučí 

radě. 

 

Ing. Wieluchová: Já to znám, to mi nemusíte vysvětlovat. Já znám postup. 
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Starosta: Neumím někoho lustrovat, kdo, kde bydlí. 

 

Ing. Wieluchová: Pan Macháč je v komisi, tak ať nám to vysvětlí. 

 

Pan Macháč: Dostal to pán, který bude dobrovolný hasič, který bude vyjíždět, tak na základě 

toho bylo doporučení, ale s podmínkou, že to dostal na dobu určitou. Po té době bude 

vyhodnoceno, kolikrát v jednotce bylo výjezdů, jestli se to té jednotce oplatí. Potom se bude 

dále posuzovat, jestli mu smlouva bude prodloužena nebo byt přidělíme někomu jinému. 

 

Ing. Wieluchová: Jestli ten člověk jezdí s kamionem, tak těžko bude vyjíždět, protože věčně 

bude někde mimo, a naši hasiči vyjíždějí minimálně, jestli vůbec vyjedou. 

 

Pan Macháč: Právě proto posoudíme, jestli se pro obvod vyplatí ten člověk nebo nevyplatí. 

Nájem na dobu určitou. 

 

Ing. Wieluchová: Na rok? 

 

Starosta: Z hlavy to nevím, ale samozřejmě můžeme doložit. Nicméně si myslím, že byste 

neměla hanit naše hasiče, protože ti mají za poslední období výjezdy 100 %. V předchozích 

letech byli slabí, nic méně do krize koronaviru se zapojili aktivně a dělali práci, která se po 

nich žádala, spolupracují s úřadem a nemyslím si, že si zaslouží to, co jste teď řekla. 

 

Mgr. Hrušková: Máme tady bytovou komisi a ta je tady od toho, aby rozhodovala, komu byt 

přidělíme. Já bych to nechala na nich, takže lustrace paní inženýrky Wieluchové si myslím, že 

nejsou na místě. 

 

Ing. Poštová: Komise doporučuje, nerozhoduje. 

 

Starosta: Samozřejmě. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o Rozpočtovém opatření – bytové hospodářství 

Hlasování o návrhu 

Pro: 9                                              Proti: 0    Zdržel se: 6 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 7) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Starosta: Celá tato kauza, která se dneska dotáhla do tohoto formátu a řeší se, protože 

dlouhodobě Technický dvůr byl brán na hůl a v podstatě se nebralo v úvahu zaměstnanci, 

kteří se dnes pohybují v prostorech ze 70. let. Kdo tam byl a prošel si to, tak ví. Dostali jsme 

se do fáze, kdy se nám objevil nájemce, který má zájem o tento objekt do dlouhodobého 

pronájmu. Momentálně má uzavřenou smlouvu na 5 let, s tím, že se chce do tohoto prostoru 

nastěhovat a chce ho užívat v souladu s nájemní smlouvou. Kdo si to prošel a prostudoval, tak 

jsme v úvodu deklarovali nějakou částku na základě informací, které jsme v té době měli, což 

byla částka asi 500 tis. Kč, možná si někteří vzpomenou. Tato částka byla na rekonstrukci 

části právě pro firmu STRABAG, která tam měla nastoupit, a v nějaké dohodě v rámci 

vnitřních dohod pana ředitele bylo, že by se zapojili do opravy jejich pracovníci, kteří nejsou 

v zimním období úplně vytíženi. Následně pro transparentnost a v podstatě v debatě na 

předchozím zastupitelstvu, jsme se rozhodli, že půjdeme cestou transparentního vyhlášení 

výběrového řízení a zjistíme si tedy, jakým způsobem financovat nebo kolik by tato oprava  
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stála a následně vypsali výběrové řízení. Na technický dvůr přišla fundovaná odbornice 

z hlediska rozpočtu a stavební projektant, kteří nachystali na základě projektové dokumentace 

všechny náležitosti, a ty byly zahrnuty do rozpočtu. 

 

Probíhá prezentace fotografií a plánů technického dvora 

Jsou tam prostory, které oni zabírají, jak to vychází z té smlouvy, kterou mají uzavřenou. Na 

základě toho se vypsalo výběrové řízení, na které se přihlásili firmy, které měli zájem o tuto 

práci. Ve výsledku byla první firma vyloučena, protože z toho slepého rozpočtu, který dostali, 

zrušili 20 položek, dostali se na cenu 1.200 tis. Kč, proto museli být vyřazeni z tohoto 

výběrového řízení a druhá firma, která tam dnes je má 1.300 tis. Kč. Máte před sebou 

materiál, ve kterém se převádí 320 tis. Kč v rámci kapitálových výdajů na běžné výdaje. 

Hledal se způsob toho financování. Jde o to, že ta firma tam je 5 let. Za nějakých 2,5 nebo 3 

roků je kompletně zaplacená ta rekonstrukce jenom z nájmu. Ty nájmy jenom pro zajímavost, 

když jste se ptali na nájemné, které tam je, tak jen pro vaši informaci, za současného stavu se 

vybíralo nájemné v roce 2019, kdy tam ještě byla firma Staba servis, která ukončila svoji 

činnost, tak to bylo 41.515 Kč a následně pokud firma STRABAG a pokud tento materiál 

projde zastupitelstvem, tak měsíčně včetně služeb, bude částka 90.415 Kč. Je třeba si 

uvědomit, že ve službách znamená, že šetříme peníze v rámci dotací, které dostává technický 

dvůr do svoji částky. Současní nájemníci, kteří tam byli, tak by přinesli 16.770 Kč, ti 

zůstávají, to je stávající částka. Úřad si musel, aby se to dokončilo, upravit umístění svých 

archivů. Teď podle mapy z katastrálního úřadu, jak vidíte tu označenou část, tak ta je 

pronajímána STRABAGU. Nevím, neumím vám vysvětlit, proč se kolem toho tvoří takový 

humbuk, je třeba si uvědomit, že opravujeme svůj vlastní majetek. Samozřejmě jsou tady 

tlaky některých, kteří chtějí technický dvůr rozprodat, chtějí, aby se toho obec zbavila, což je 

pro mě naprosto nepřípustné a na to bych nikdy nepřistoupil. Myslím si, že ten technický 

dvůr, který tady dneska pracuje, odvádí dobrou práci. Když kdokoliv zavolá ze zastupitelů 

nebo z občanů, tak jsou připraveni provést cokoli v rámci úklidu, v rámci sekání trávy a 

v rámci podnětů, které přišly. Když se dneska na ten technický dvůr podíváte, je uklizený, je 

upravený, nachystaný pro účely na to, co se po něm požaduje. Součástí benefitu firmy, která 

tam přijde, není to, že tady bude 5 let, ale oni chtějí dlouhodobý nájem. Předpokládají, že 

budou pokračovat v tomto nájmu. Další věc, která tam je, že vybudují kamerový systém 

v zadní části a budou tak hlídány naše stroje, naše věci, které patří technickému dvoru. 

Současně s tím si je třeba uvědomit, někteří tady ještě nepostřehli, že výstavbou rampy F, 

dojde ke změně posunu vjezdu v rámci technického dvora, a to z toho důvodu, že dneska 

máme vjezd na pozemku soukromého vlastníka, kterému platíme roční nájemné. Takže na 

základě výběrového řízení došlo k nějaké částce, ta částka částečně bere na sebe technický 

dvůr, který se k tomu postavil čelem a svoje prostředky na to pustil, druhou část je ta částka, 

kterou jsme tady zrušili z předchozího materiálu, a která je přidána k tomuto materiálu a je 

z přebytku. Neumím si představit, že se jako správní hospodáři k tomu postavíme čelem zády 

a řekneme „necháme to plynout nebo že nechceme toho nájemníka, který k nám jde s penězi“. 

Tato firma je renomovaná, která přímo spadá pod rakouskou matku. 

 

Ing. Pastrňák: Já bych chtěl moc poděkovat panu řediteli za to, že je tam pořádek. Já jsem se 

jako zastupitel tam šel podívat. Pan ředitel mě provedl a jsem velice rád, že firma typu 

STRABAG, protože jsem v Rakousku pracoval, dělal jsem tam jednatele ve společnosti a 

vím, jak to v Rakousku chodí, že taková to firma má zájem ve Svinově mít sídlo a mít tam 

pronajatou obecní nemovitost. Pakliže nepodpoříme tento návrh, tak jsem skutečně zastáncem 

toho, že to raději prodejme, protože každý dobrý správce majetku, pokud by měl takového 

nájemce, tak by za komerčních podmínek mu ten dům postavil na zelené louce a sázel by 

návratnost této investice na 7 až 10 let. Takže já jsem rád, že se to takto podařilo a vím, že to i  
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opoziční zastupitelé podpoří, protože už nevím, jak jinak bychom měli technický dvůr dostat 

do lepší kondice. A jestli je ta částka oprávněná nebo ne, tak bych předem řekl, budu velice 

bedlivě sledovat pana starostu, jak rychle to opraví a velice bedlivě si budu hlídat každou 

položku, kterou tam dá, protože to nejsou malé peníze, ale pakliže je dobře investujeme, tak je 

strašně dobře, že je investujeme. Trošku bych pana ředitele i zkritizoval, že to jde všechno 

strašně pomalu. 

 

Starosta: Co se týče té rychlosti, tam je trošičku problém, že tím, jak jsem řekl a předeslal. 

Firma STRABAG má vedení společnosti v Rakousku, než se procesně dostala ta smlouva 

zpátky, tak to trvalo nějakou dobu. Já jsem rád, že jsme takového nájemce našli, protože ten 

nám garantuje, že to vydrží, bude to dlouhodobý pronájem a obvod na tom vždycky získá. 

Pokud budou 5 let nájemci, tak v dalších letech kromě toho, že se rekonstrukce zaplatí 

kompletně, tak následně budeme mít příjmy, které můžeme investovat třeba do vybavení 

technického dvoru, do technického vybavení, do lidí apod. 

 

Mgr. Kojdecký: Ta cena toho nájemného, tak bylo řečeno, že je to včetně služeb. Jakých 

služeb? Nebo to jsou energie? 

 

Starosta: Jsou tam i služba, protože tam je i hlídání objektu, úklid apod. 

 

Mgr. Kojdecký: To znamená, že to bude re fakturace? To není čistý nájem, který nám zůstane. 

 

Starosta: Čistý nájem jenom STRABAGU bez služeb je 41.750 Kč, což předtím dělalo 5 

firem. 

 

Mgr. Kojdecký: Čili to jsme někde, kde jsme byli.  

 

Starosta: To je víc. 

 

Mgr. Kojdecký: O něco. 

 

Starosta: To je jednoznačně plus. Ještě k tomu nájmu bych to doplnil. Cena toho nájmu je dle 

znaleckého posudku. Byl vypracován znalecký posudek + 15 % a v rámci smlouvy, kterou si 

nechala dnes paní Wieluchová poslat a ví to, že tam je napsané, že tam bude valorizace 

v rámci inflačního koeficientu. 

 

Mgr. Kojdecký: Pokud tady máme hlasovat o těchto finančních prostředcích, bylo by dobré 

vidět i nájemní smlouvu, co v ní je uvedeno. My ji nemáme k dispozici, abychom si ji mohli 

přečíst. 

 

Starosta: Je škoda, že jsi nepožádal, protože paní Wieluchová požádala a dostala. Samozřejmě 

můžeme přeposlat na emaily. 

 

Mgr. Kojdecký: A ještě taková myšlenka aspoň pro mě. Raději bych měl složený nějaký tým 

nájemců, který by byl početnější, kdy při výpadku jednoho by to nebylo tak citelně znát 

finančně a kdykoli by se mohl v průběhu času rychle nahradit. Takhle mít jednoho 

generálního nájemce je špatné. Přestože firma STRABAG je silná firma a bude určitě 

seriózní, ale v praxi už jsem se setkal s dvěma soudními spory s touto firmou a není to nic 

příjemného. Je to boj s větrnými mlýny. 
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Starosta: Nechci na to úplně reagovat, ale podle pana Planky, jsou úplně samostatná firma a 

vůbec nespadají pod český STRABAG. Oni jsou samostatná organizace, která přímo spadá 

pod mateřskou společnost v Rakousku. 

 

Ing. Poštová: Pan ředitel řekl, že se můžeme přijít podívat a já jsem se šla podívat a vůbec 

nezpochybňuji, že ten dvůr potřebuje rekonstrukci. Přečetla jsem si zřizovací listinu, je to 

naše příspěvková organizace a má určité úkoly. Dneska pan ředitel, který je řízený radou musí 

mít v prvé řadě požadavky ohledně provozu. My to tady obracíme úplně opačně. Už je 

podepsaná nějaká nájemní smlouva na nějaké prostory, které budou teprve rekonstruovány. 

Jinými slovy STRABAG si nadiktoval, co chce a naši lidé jsou rozestrkáni, kde to vyjde. 

Navíc třeba společné sprchy. Zejména v dnešní době, co prožíváme, tak to je úplně 

nepřípustné. Lidé jsou zděšeni z toho, je to úplně na hlavu postavené. My si máme nadiktovat, 

co potřebuje náš provoz přesně na míru. Tento plán se mi zdá úplně chaotický. Někde 

STRABAG, nahoře pan ředitel, dole lidi, sprchy budou společné, je to chaotické. Mělo to být 

prodiskutováno s provozem, panem Dudíkem, těmi lidmi, kteří užívají ty prostory, nějaký 

projekt, to nevím, jestli byl, jestli ho rada viděla. Pak teprve mělo následovat zajištění 

finančních prostředků rekonstrukce a pak nájemní smlouva. 

 

Starosta: Není to tak, jak to říkáte, protože přišel pan ředitel STRABAGU RAIL a 

vyhodnocovali svoje potřeby. Dneska vedení technického dvora sedí v přízemí a dívají se do 

zdi a dívají se na plochu, která nemá souvislost s naším technickým dvorem. Ten přesun, 

který tam je dneska nastavený, je dohodnutý. Co se týče šaten, sprch a dalších místností, v tu 

chvíli snížíte počet těch pronajímaných ploch, protože je třeba vybudovat nové sociální 

zařízení v I. patře, který tam není a je třeba ho nachystat. Obecně obě firmy, jak naše, tak 

STRABAG spolu konzultovaly, kdy se sprchují pracovníci STRABAGU a kdy našich chlapi 

z technického dvora. Došli k závěru, že se nekříží, že jim to vyhovuje, že to nevadí. To je to, 

co jste říkala, že nebylo projednáno. Bavíme se, ale o tom, jestli chceme a bavíme se o našem 

majetku a ten náš majetek opravíme a budeme ho užívat a budeme z něj získávat nájemné. Vy 

zatím hledáte myšky, jak ho nepoužívat. Jestliže pan Kojdecký řekne, že je lepší tam mít po 

jedné firmě, tak je otázka toho, jak tam každá firma bude mít svoje sociální zařízení, protože 

to jste narazili hřebíček na hlavičku. Jestliže já tam nastrkám čtyři firmy, tak čtyři firmy 

budou používat stejně tak jako dneska používají jedno sociální zařízení, které v tom objektu 

je. 

 

Mgr. Kojdecký: Která firma v současné době používala sociální zařízení? 

 

Starosta: Ne, která užívala. Ty říkáš dejme tam více firem. Ty firmy, které tam dneska jsou, 

užívají společné sociální zařízení s naším technickým dvorem. Byl jsi v předchozím 

zastupitelstvu a nikdo to neurgoval a nikdo se nezajímal. Všichni jste se postavili, že to tak je 

zaběhané. Je to tam od 70. roku, tak to tam nechme být. Když jsme tam šli, tak většina z vás 

to nebyla schopna projít, aniž by si nezakroutila nos, protože už to tam je v takovém 

zuboženém stavu a zoufalém stavu, že se divím, že si to dovolujete hodnotit, jestli tam bude o 

patro výš víc záchodů nebo nebude. 

 

Ing. Poštová: To vůbec nikdo neřekl. Mně by nevadilo, kdyby to bylo o 8 tis. Kč víc a byly 

tam ještě jedny sprchy. Vůbec nezpochybňujeme, že se to má zrekonstruovat. Ten postup se 

mi zdá neadekvátní. Vy máte uzavřenou nájemní smlouvu a co? Sprchy společné. 

 

Starosta: To přeci není jen o prostoru, ale i o prostoru toho technického dvora o té ploše, která 

je součástí pronájmu. 
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Bc. Prusek: Já jsem se v tom úplně nezorientoval, ale v roce 2019 byl čistý roční příjem 490 

tis. Kč? 

 

Starosta: No dejme tomu 41 tis. Kč tj. 410 tis. Kč. Pokud půjdeme tak bez služeb tedy, ale 

zase ovlivňují ty služby. 

 

Bc. Prusek: Když jsme měli ročně cca 490 tis. Kč, tak v roce 2021…… (věta nedokončena) 

 

Starosta: 60 tis. Kč 

 

Bc. Prusek: Takže 720 tis. Kč. 

 

Ing. Wieluchová: Tak to není. 

 

Ing. Dvorský: Jak to není? 

 

Starosta: Máme čísla, jestli chcete, tak je ukážeme. 

 

Bc. Prusek: Cca počítáme s nárůstem 200 tis. Kč a do rekonstrukce dáváme 1.500 tis. Kč, 

takže ta návratnost bude kdy?  

 

Starosta: 2,5 roku až 3 roky. 

 

Ing. Wieluchová: To těžko. 

 

Starosta: Blbě to říkám, pardon. 

 

Ing. Wieluchová: 12 let? 

 

Bc. Prusek: To byl zisk oproti jiným roků, to chápu. 

 

Starosta: Částka, o které máme hlasovat je 900 tis. Kč, která jde z rozpočtu z přebytku a je to 

ta částka, kterou říkám já, že za 2,5 roku je zpátky. Ten zbytek té částky, o které se tady 

bavíte, jsou úspory, které jsou z prostředků technického dvoru. 

 

Ing. Poštová: V podstatě z našich peněz, protože jim přispíváme. 

 

Starosta: Ano, ale jsou to jako by jejich finance, které uspořili ze zimní údržby. 

 

Bc. Prusek: Takže předpokládáme, že za 2,5 roku je to zpět, protože bude o 250 tis. Kč větší 

příjem. 

 

Starosta: Ta částka, kterou jsme teď přehodili je 900 tis. Kč a ta je skutečně za dva roky zpět. 

 

Ing. Wieluchová: Tady nás pan Pastrňák, pan starosta napadá, ale my nejsme proti 

rekonstrukci technického dvoru, ale chceme, aby se to upravilo. Myslíme si, že STRABAG si 

diktoval podmínky a ne my, o tom jsme přesvědčeni. 

 

Pan Macháč: To je normální. 
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Ing. Wieluchová: Normální? Co je na tom normální, když je to náš majetek? Za minulý rok 

máme výnosy z pronájmu na technickém dvoře 492 tis. Kč. STRABAG má smlouvu 501 tis. 

Kč, tak kde jsou ty 200 tis. zisky? Tam je rozdíl 10 tis. Kč. Takže my tam dáme vlastní 

peníze, takže bychom si mohli diktovat, co tam chceme a dát tam ty nájemce, protože my je 

potřebujeme. Vy tady házíte měsíčními nájmy, ale máme rozdíl 10 tis. Kč vyšší nájem proti 

roku 2019. Žádných 200 a víc. 

 

Starosta: Je třeba říct, že částečně nám uhradí služby, které tam jsou v rámci toho objektu za 

ten celý rok. 

 

Ing. Wieluchová: Dostaneme 501 tis. Kč a měli jsme 490 tis. Kč a pořád je tam rozdíl 10 tis. 

Kč, žádných 200. Já jsem tu smlouvu chtěla už v pondělí, nedostala jsem ji a dnes jsem to 

urgovala u pana ředitele. Ten mi poslal v době, kdy už jsem si ji neměla možnost vytisknout, 

ale myslím si, že minimálně to mělo být v tomto materiálu a minimálně si myslím, že to máte 

úplně naopak. Vy jste měli mít peníze, firmu, která to opraví a potom podepsat nájem. Takže 

máte nájem, firmu, ale nemáte peníze. 

 

Starosta: Měsíční zálohy 41.750 Kč. V tom je záloha na strážní službu 13.806 Kč., čili to je ta 

úspora. 

 

Ing. Wieluchová: Podívejte se na roční čísla, pak to bude jednoznačné. 

 

Starosta: Záloha na úklid společných prostor je ve výši 12.948 Kč měsíčně. To jsou zálohy, 

které nám budou zvyšovat výši příjmu z toho nájmu. 

 

Ing. Pastrňák: Chtěl bych se zeptat paní Wieluchové a pana Kojdeckého, kolik vlastní 

nemovitostí a kolik jich pronajímají, když tak dobře radí. 

 

Ing. Poštová: Proč jste agresivní? 

 

Ing. Pastrňák: Já? Chci se jen zeptat, protože ten názor nesdílím, co tady pan Kojdecký říkal. 

Já si myslím, že nájemce tohoto typu si může, nemusí, ale může říct, jaké chce dispozice 

apod. To je ve světě běžné. Je běžné, že vám to ten investor rozhodne takového nájemce tam 

mít, mu to udělá na klíč a znovu říkám, ta návratnost těchto investic je běžná mezi 7-10 lety. 

Já z tohoto pohledu schvaluju návratnosti, které tam jsou, schvaluji, že to to jde do obecního 

majetku a zaplatí se to z inkasovaného nájemného, že se ho na chvilinku vzdáme ve prospěch 

toho, že se ten objekt spraví, to je pro mě ekonomicky smysluplné. Jestli se to neudělalo 

technický správně, že jsme měli schvalovat nějakou nájemní smlouvu, tak to za chvíli bude 

schvalovat kde, co. To je v pravomoci rady, to budeme každou nájemní smlouvu snad 

schvalovat? Já jsem radši, že tam bude jeden silný STRABAG, který nepředpokládám, že 

nám nebude platit. Navíc ve STRABAGU, byť pod jiným IČ pracuje finanční ředitel, který je 

velice aktivní v naší obci tzn., že může případně zalobovat, jak nám pomoci a určitě je to pro 

mě lepší partner než nějací muzikanti, kteří tam hráli a vylepili si to tam platy od vajíček. To 

si myslím, že bychom tam nechtěli pro občany mít. Já jako investor bych si to schválil, kdyby 

to byla moje nemovitost, tak bych to takto odhlasoval. 

 

Ing. Wieluchová: To máte určitě pravdu, ale to, co nám tady říká pan Smetana jsou fabulace. 

On nemá čísla v hlavě, on nemá ta čísla ani napsané a hází tady 200 tis. zisky, které tady 

nejsou, tzn., že je to 492 proti 501. Proč my v bytě, který kompletně rekonstruujeme 

zvedneme nájem, proč máme nájem skoro stejný, když to zrekonstruujeme za 1.750 tis. Kč? 
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Starosta: Vy hlavně říkáte úplně něco jiného. Ta částka 501 je jenom za STRABAG, vy jste 

zapomněla, že tam jsou další 3 firmy. 

 

Ing. Wieluchová: 2 a malé. Já jsem tam byla. 

 

Starosta: Takže 2 firmy. A ty jsou další částka, která je x 12 měsíců. 16 tis. Kč x 12 měsíců, to 

je další částka, která je k tomu navíc. Vůbec nechápu vaše myšlenkové pochody. 

 

Ing. Wieluchová: Vy nechápete ekonomické a právní věci. 

 

Pan Macháč: Já se tady divím, že tady říkáte „první opravte, potom pronajměte“. Už vidím tu 

reakci, proč opravujete, když nemáme podepsanou smlouvu. Logické je, že se první podepíše 

smlouva a potom se opravuje. Funguje to taky u nás u Českých drah. 

 

Ing. Wieluchová: Vy nemáte peníze prostě schválené. To má být první schválené. 

 

Starosta: Jestliže to neodhlasujeme, tak to vychází jednoduše. Firma STRABAG odstoupí, 

objekt zůstane prázdný a budeme hledat někoho, kdo přijde do toho prostoru, který máme. 

Pronajmeme mu to za 1.000 Kč. 

 

Ing. Poštová: My nezpochybňujeme rekonstrukci. 

 

Starosta: Musíme připravit nový materiál, musíme připravit další věci, ale nemáme ten nájem. 

Budeme tedy nabízet, aby přišly firmy, které do toho budou chtít investovat, budou si diktovat 

podmínky stejně jako STRABAG. Buďme rádi za to, že ta firma byla schopna domluvit 

s technickým dvorem na užívání společných sociálních zařízeních za nějakých podmínek a 

kritérií. 

 

Pan Macháč: My stejně ty prostory musíme opravit, jestli tam STRABAG bude nebo nebude. 

My zaměstnáváme lidi ne prasata.  

 

Ing. Poštová: Já jsem tam byla. 

 

Ing. Mitura: Já si dovolím nějakou poznámku, že všichni víte, že jsem tam nějakou dobu 

fungoval. Za té doby došlo, jestli si pamětníci pamatují, kteří si vzpomínají na staré sociální 

zařízení, které bylo v boudě tenkrát, kde je dneska stolárna, tak to byl chlív. Tam běhali krysy 

a potkani. Já jsme nechal zrekonstruovat kompletní sociální zařízení, šatny a další místnosti, 

které byly zrekonstruovány asi v roce 2015. 

 

Ing. Poštová: Myslím, že v roce 2012 nebo 2013. 

 

Ing. Mitura: Takže za 7 let došlo k totálnímu zničení? Odpovězte mi na otázku. Je to zničené? 

 

Paní Jančíková: Je tam chlív. 

 

Ing. Mitura: Kdo za to zodpovídá? 

 

Paní Jančíková: Ředitel technického dvora. 

 

Ing. Mitura: A kdo tam byl před ním? No bylo bezvládí nějaké ne? Tak, kdo to tam vedl? 
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Ing. Wieluchová: To není zničené. 

 

Ing. Mitura: Já tady slyším, že to je zničené, tak mi vysvětlete, co je zničené. 

 

Paní Jančíková: Je to naprosto špinavé. 

 

Ing. Mitura: A není to vina toho, kdo to uklízí? 

 

Paní Jančíková: No je. 

 

Ing. Mitura: Klaďme si tuto otázku ano? 

 

Ing. Žitník: Já bych měl dotaz na to, zda se předpokládají další výdaje, o kterých třeba ani 

rada neví, které můžou být v rámci dohod mezi technickým dvorem a STRABAGEM typu 

parkoviště, případně bych byl rád, kdyby patronát nad touto akcí převzal přímo osobně pan 

starosta a garantoval nám nějakou předvídatelnost. Když se podíváme zpátky, tak to tady 

začalo od 500 tis. Kč a zápočtem proti nájmu. Dneska jsme na částce, která je více než 3 x 

větší. Takže první dotaz je teda na ty budoucí výdaje, jestli ještě budou nějaké, případně kdy? 

A z jakých zdrojů budou pokryty? Druhý dotaz je na pana starostu, který přebírá osobní 

odpovědnost za tento projekt. 

 

Starosta: Jsem rád, že to pan místostarosta zmínil, moc dobře ví, jak ta geneze byla, jaký byl 

průběh toho celého, jaké byly předchozí domluvy, byl u celého vývoje a dneska klade tyto 

otázky. Je to od něj milé, že evidentně neposlouchal, nebyl účastníkem žádných jednání, 

nebyl se tam ani podívat, když jsme procházeli a hodnotili jsme a nebyl ani u toho, když jsem 

ukazoval, jak dopadlo výběrové řízení, když se vybírali ti členové komise, to je příjemné 

zjištění. Pan místostarosta současně neviděl výsledky toho výběrového řízení, přičemž chtěl, 

aby pracovníci technického dvora, kteří mají jasné svoje vymezení práce, aby stěhovali dveře 

a jiné. To je odpověď na vaši první otázku. Druhá otázka. Samozřejmě pan ředitel spadá pode 

mě a já jsem přesvědčený o tom, co jste se teď ptal z hlediska dalších investic. V současné 

době byly odstraněny buňky, které jsou při vjezdu po pravé straně, dnes tam jsou parkovací 

místa. Do budoucna a myslím si, že i s rozvojem technického dvora, budou se ty investice 

nějakým způsobem blížit. Nevím, jestli to bude v horizontu rok, dvou let nebo tří let. Víme 

ale, že v rámci výstavby rampy F se bude dělat nutná rekonstrukce vjezdu, a to je další 

investice. Je to investice, která bude nutná, další bude úprava oplocení. Takže o další investici 

nevím. 

 

Ing. Wieluchová: Nechci vám brát iluze, ale budou se tam kácet stromy kvůli parkoviště, a to 

bude taky něco stát. Pane starosto, technický dvůr není váš, ale technický dvůr řídí a 

zodpovídá celá rada. 

 

Starosta: Souhlasím s vámi. Nicméně jsme si v radě vymezili kompetence……(věta 

nedokončena) 

 

Ing. Wieluchová: Máte to písemně? 

 

Starosta: Není to písmeně, nicméně jsme si vymezili ten prostor proto, aby se každý věnoval 

svojí oblasti, která je mu bližší. 
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Ing. Poštová: Já za sebe a myslím, že i za své kolegy bych zvedla ruku pro vyšší investici do 

toho technického dvora, ale ne tímto způsobem. Diskuze, že nemůže být ještě jedno sociální 

zařízení, to se ve 21. století, kdy chceme rekonstruovat, se mi to zdá úplně nesmyslné. Proti 

tomu, když dáme 900 tis. Kč na nějaký byt. 

 

Starosta: Takže zastupitelstvo bude akceptovat to……(věta nedokončena) 

 

Ing. Poštová: Já bych navrhovala stáhnout ten materiál. 

 

Starosta: Jelikož od 1.6. by měla firma STRABAG nastoupit do nájemního vztahu, znamená 

to, že v případě a zastupitelé berou plnou zodpovědnost za to, že firma STRABAG odstoupí 

od smlouvy, ten objekt zůstane volný, nachystáme na další zastupitelstvo materiál, který 

budeme tvořit a asi nebudeme mít úplně přesné informace, protože nebudeme mít ty nájemce, 

podle kterých bychom opravili ten objekt z hlediska jejich potřeb, protože ti nájemci budou 

mít ty potřeby, takže z tohoto pohledu bude akceptovat zastupitelstvo to, že odchází 

strategický investor, strategický nájemce a my opravíme objekt technického dvora za větší 

částku. Chápu to dobře? 

 

Ing. Poštová: Já jsem to řekla už na začátku. Ten technický dvůr pro naše potřeby pro řízení 

25 lidí, kteří dle zřizovací listiny mají své úkoly, vymezenou činnost. Pokud bude prostor 

navíc, který se pronajme, klidně pár měsíců tam nikdo nebude, ale takovým to způsobem, že 

musíme někomu za každou cenu vyhovět, a potom ať se střídají ve sprchách. To mi přijde 

úplně nepřípustné. 

 

Ing. Pastrňák: Já jsem strašně rád, kolik jsme tomu věnovali času, protože jak vidíte i v naší 

koalici není shoda úplně na tom, jestli je to do této chvíle jasné a není a ani nemůže být, 

protože to je stavba. Tam někdo kopne do zdi a něco se ukáže. Já bych doporučil panu 

starostovi nebo celé radě nebo zastupitelstvu, aby na to vzali speciálního, nezávislého 

kontrolora, který bude kontrolovat každou korunu. Dokonce bych vám dal tip, protože pan 

finanční ředitel Hutních montáží odešel do důchodu a nemá co dělat, tak bych ho oslovil a 

myslím, že taková kapacita, to udělá zadarmo i možná pro obec. Dejte si tam takového 

odborníka, ať hlídá výstavbu takového veledíla za 1.500 tis. Kč. To je rekonstrukce bytu. 

 

Ing. Wieluchová: Vy moc dobře víte pane Smetano, že jsme toto připomínkovali s touto 

intenzitou, která tady zazněla už v prosinci, jak se o tom začalo mluvit. Celou dobu říkáme 

pořád stejné věci a nemáme ani podklady k tomu ani smlouvu. Vy tady dáváte nějaká 

hausnumera, které nikdo není schopen ani odečíst ani sečíst a chcete po nás, abychom zvedli 

ruku pro 1.750 tis. Kč. To nejsou žádné rozumné, adekvátní věci, které by někdo pochopil a 

věděl, co se chce. 

 

Starosta: Tyto částky, které jsem zmiňoval vycházejí z účetnictví technického dvora. Po celou 

dobu, jak se zmiňovalo od začátku a řešilo jakým způsobem. Proto jsem vám vysvětlil hned 

v úvodu, že jsme přešli na způsob toho, že bylo uděláno transparentní výběrové řízení na 

základě projektové dokumentace a odborníků, kteří se přišli podívat. Prošli tento objekt a 

udělali tento rozpočet. Ten rozpočet byl rozeslán stavebním firmám, ty se k tomu měli 

vyjádřit. Měli možnost se projít tím technickým dvorem a vyhodnotit, zda jsou ty položky 

všechny nebo ne a na základě toho podávali cenové nabídky. Myslím, že transparentnějšího 

způsobu už nemohlo být. 
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Paní Jančíková: Nechápu, proč jste nejdříve smlouvu se STRABAGEM podepsali k určitému 

datu. Nejdříve jste to měli opravit a potom se STRABAGEM tu smlouvu podepsat. Teď jsem 

v krizi, protože to nejste schopni ani udělat, nemáte nic schváleno. 

 

Ing. Dvorský: Pan Pastrňák už tady dneska dobře zmínil, že skončila doba koronavirová a to, 

co se bude dít, se budeme strašně divit. Pracuji dlouhé roky ve strojírenství a můžu říct, že 

dneska padá jedna firma za druhou a bude hůř. My můžeme být rádi, že se nám objevil 

strategický partner a nesmíme si ho nechat utéct, protože taková možnost se už opakovat 

nebude. 

 

Paní Jančíková: O tom už mluvíte rok. 

 

Pan Pastrňák: A s takovým tempem ještě rok budeme. 

 

Starosta: S tou smlouvou jsem vám vysvětloval, jak to je, že byla odeslána do Rakouska a 

zpět a trvalo to nějakou dobu. To bohužel neumím ovlivnit. V pravomoci pana ředitele a rady 

je smlouvu vyřešit. 

 

RNDr. Kábrtová: Teď chodí po ostravských firmách kontrola z bezpečnosti práce a zajímalo 

by mě, jestli tam budou pracovat ženy. 

 

Starosta: Naše osádka, kde jsou ženy tam mají svoje sociální zařízení. 

 

RNDr. Kábrtová: Řeknu vám, že to je docela velký problém. 

 

Starosta: Dneska mají dámy na technickém dvoře svůj samostatný záchod. 

 

Paní Jančíková: Jeden. 

 

Starosta: Poprosím pana Mališe, aby vám dal odpověď. 

 

RNDr. Kábrtová: Pak mám ještě jednu otázku, jestli je v té smlouvě ošetřeno, kdyby se ten 

STRABAG rozhodl, že už ho to nebaví, je tam určitě nějaká výpovědní lhůta, jestli je to 

nějakými sankcemi ošetřeno. Kdyby odešel po roce, po dvou, jestli nám nějaké peníze aspoň 

zbydou. 

 

Ing. Mališ: Já bych první zodpověděl otázku ohledně žen. K dnešnímu dni je na technickém 

dvoře pod mým vedením jedna žena, a to je asistentka. Má svůj záchod, který je ze 70. let, 

který jste všichni viděli. Je tam i jedna samostatná sprcha, takže to sociální zázemí je 

zajištěné. Tím, že je to pracovník THP, tak šatnu má v kanceláři. Co se týče druhého patra, 

tam budou mít ženy samostatný záchod včetně umyvadla a co se týče dalšího rozšiřování, že 

by vznikla samostatná šatna pro ženy, tak něco takového neplánuji. Náš provoz je specifický 

v tom, že jsou to vesměs křovinořezy, motorové pily a jiné zařízení. Ze zákona s těmito 

zařízeními ženy pracovat nesmí, tím pádem je to z naší strany vyřešeno. Co se týče 

STRABAGU, tak dole v dolní části plánují pouze muže jako dělníky, v horní části, pokud to 

budou pracovnice THP, tak jak říkám záchod tam bude samostatný a pokud budou chtít 

sprchu, tak i samostatná sprcha tam je. 

 

Starosta: Děkuji, ještě prosím, jak je to s tou smlouvou, protože já ji tady nemám. 
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Ing. Mališ: Smlouva je postavená, tak že samozřejmě nikdo to natvrdo nezesmluvňuje, je tam 

tříměsíční výpovědní lhůta. Samozřejmě je to fixace na 5 let. Předpokládají, že zainvestují 

ještě dost prostředků, co se týče IT sítě a dalších technických vymožeností, takže 

nepředpokládám, že když to vše vybaví nábytkem, že by chtěli jít po několika měsících pryč.  

 

Všechny smlouvy máme postaveny takto, že je tam tříměsíční výpovědní lhůta, může to 

kdokoliv oznámit a odejít. Já bych vás ještě požádal, abyste to ještě zvážili, protože ten objekt 

bez rekonstrukce je dále nepronajímatelný. Na tom se všichni shodneme. S panem starostou 

jsme pro vás připravili kompletní výběrové řízení. Proběhlo výběrové řízení s tím, že oprava 

bude provedena jako celku, je sepsaná i smlouva, protože jak říká pan Macháč, že pokud by 

zase nebyla smlouva, tak by to bylo zase v tom duchu, že smlouva není atd. Co se týče 

provozních věcí, tak není pravdou, že jsme ustoupili STRABAGU, protože ten chtěl daleko 

víc kanceláří, měl představu, že mi ještě jednu nebo dvě vezme, ale jsem mu už nedal. Řekl 

jsem mu, že potřebuji jednu na archív a druhou na jiné věci. Asi je problematické najít 

nájemce, který vám vezme osm kanceláří a 1000 metrů venkovní plochy pro uskladnění svých 

věcí. Není v žádném případě pravdou, že bychom jako technický dvůr tím strádali, že jsme si 

tam pustili tohoto nájemce. Pokud bychom měli celou budovu využít pro svoje potřeby, tak na 

založení technických služeb. Nikdy toto nevyužijeme sami. Ti nájemci, kteří jsou letití, tak 

tam zůstali. Já jsem ukončoval čtyřem nájemcům, kde nájem včetně služeb byl 6.700 Kč 

měsíčně. Podle smlouvy dostali výpověď, s tím, že přijde STRABAG a obsadí to patro. 

 

Ing. Wieluchová: Jak tady správně mluvil pan Žitník, když tady přišel pan Mališ, tak první 

vystoupení bylo v tom, že všechno je zastaralé a absolutně nepoužitelné, co se týká techniky. 

Za ty dva roky se nepořídilo nic. Teď zrekonstruujeme budovu, což je v pořádku, ale neobjeví 

se zase náhradní díly, opravy, drobné věci. S tím nikdo nepočítá? Máte někde, že na to peníze 

budete mít? To totiž není jenom o té budově, to je také o tom vybavení. Vy jete kritizoval to 

poměrně dost ostře a za dva roky se tam nekoupilo vůbec nic. Nevím, jak náhradní díly, ale 

nové věci žádné. 

 

Ing. Mališ: Nekritizoval jsem to a pokud vím, tak jsem řekl, že budova prošla v roce 2013 

rekonstrukcí, což je myslím práce vaše nebo paní Poštové, teď nevím. Není pravda, že jsem 

jako by kritizoval. Jestli jste se tam byla podívat, tak víte, že ty hromady sutí, nepotřebného 

materiálu byly dostačující a zabírali třičtvrtě toho dvoru. 

 

Ing. Wieluchová: To je něco jiného samozřejmě. 

 

Ing. Mališ: Vy jste z toho založili skládku. 

 

Ing. Wieluchová: Jedná se o techniku. 

 

Ing. Mališ: V loňském roce jsem nastoupil v únoru, rozpočet už byl schválený, protože jste 

schvalovali rozpočet v předchozím roce a celou dobu, když to řeknu od půlky zhruba od 

června se začalo projevovat ztráta, která byla způsobena tím, co jsem alokoval tady v září, že 

nebyl, jak požadoval rozpočet, který byl v této výši. Byl ponížen o milión korun. Těch 900 tis. 

Kč, které jsem požádal, abyste dofinancovali původní částku a na základě toho jsme provedli 

veškeré opravy a údržby, s tím, že hospodářský výsledek byl nějakých 20 tis. Kč. Pro letošní 

rok jsem si stanovil rozpočet, který jste mi poskytli. Jsem z toho schopen vést mzdovou 

agendu a nákup náhradních dílů. Za rok 2019 jsem koupil kromě dvou počítačů a jedny vidle, 

se nekoupilo vůbec nic, protože na to peníze nebyly. Bohužel. Proto žádám, abyste mi  
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dofinancovali příspěvek na investici, protože my v životě ten milión nedofinancujeme a 

nemáme to z čeho našetřit. 

 

Ing. Pastrňák: Já bych vás znovu poprosil, protože vás nemohu úkolovat. Já bych poprosil 

bývalou paní starostku, a ještě bývalou starostku a pana Kojdeckého zpracujte vaši vizi 

technického dvora do roku 2030, jak by to mělo být. Vy to znáte perfektně, za vás to 

vzkvétalo ten technický dvůr, tak to zpracujte, jak jste to vlastně chtěli řídit, kdybyste do teď 

byli starostkou. Obě jste chtěly být starostkou. Dnes máme jiného starostu, něco se tam děje a 

já jsem rád, že se něco děje. Byl bych strašně rád, že byste jako bývalé starostky udělaly čas, 

sedly si s panem starostou a věcně o tom diskutovali. Já bych si to strašně přál. To by potom 

byla odborná diskuze, ale plácání tady, protože jste si v pondělí vzpomněla, že se chcete 

připravit a přečíst smlouvu, když se o tom bavíme půl roku, mi to nepřipadá připravené z vaší 

strany. Zkusme jít na to věcně, bez ohledu, kdo za kterým stolem sedí, za kterou politickou 

stranu. Sedněte si a udělejte to pro blaho lidu Svinova. 

 

Ing. Hauptová: Před námi leží úkol „Návrh na rozpočtové opatření“, jedná se nám o budovu. 

Tato budova postavena v souvislosti s výstavbou Poruby a obsluhovala technickými službami 

vlastně čtvrtinu Ostravy, takže má své odslouženo a změna je každý den, změna je v klimatu, 

změna je v lidech, ve strojním vybavení a všechno se podepisuje na této budově. Rozhodně 

musím souhlasit se zastupitelem Pastrňákem, že investice do nemovitosti se vždycky musí 

vyplatit. Ta budova má už svoje za sebou a takové částečné opravy, i když se udělaly třeba 

sociální zařízení nebo když se tam dostavovaly buňky nebo cokoliv. To je řízení částečné 

jakoby, takové látání. Já jsem tedy pro to, aby se budova technického dvora opravila za těchto 

podmínek, protože to je naše vizitka a ptejme se, jak chceme, aby vypadal Svinov. Souhlasím 

s tím a budu hlasovat pro tento návrh. 

 

Ing. Žitník: Já bych chtěl za klub OSTRAVAK požádat o 10 minut přestávku. 

 

Přestávka 10 minut 

 

Starosta: Pojďme pokračovat, posuneme se kousíček dále. Pokud nikdo nemá další 

připomínku k tomuto bodu, který jsme projednávali poměrně dlouho a bouřlivě, tak navrhuji 

hlasování s tím, že rozšiřujeme prvotně bude, že projednalo a rozhodlo o převodu 

kapitálových výdajů na běžné výdaje pro technický dvůr a přidává další bod pro rekonstrukci 

vnitřních prostor z našeho přebytku 935 tis. Kč. 

 

Hlasování o návrhu 

Pro: 9                                              Proti: 0    Zdržel se: 6 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 8) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A – neprominout příslušenství pohledávky  

Hlasování o návrhu 

Pro: 15                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Ing. Žitník: Já se omlouvám, já jsem se v tom trošku ztratil, v tom minulém materiálu. My 

jsme schválili 935 tis. Kč, což byla přesunuta částka z toho bodu 5 do bodu 7 a mám za to, že 

jsme neschválili původní znění převod těch investičních prostředků. 
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Starosta: To bylo dohromady. 

 

Ing. Žitník: Omlouvám se. 

 

K bodu 9) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o Návrhu na bezúplatné nabytí autobusových přístřešků 

Hlasování o návrhu 

Pro: 15                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

RNDr. Kábrtová: Tam jsou volná skla. Víte, že většinou u těch zastávek nebo takových 

zařízení, tak lidé to berou jako plochy k pronájmu. Je to nějak řešeno v té darovací smlouvě, 

když tam bude někdo chtít vylepit plakát nebo striktně budeme říkat ne? 

 

Starosta: My máme obecně nastaveno, že bez reklam. TSR tam má tu svoji reklamu. Když tak 

vám smlouvu přepošlu, ať se můžete podívat. 

 

Ing. Wieluchová: My tu smlouvu máme. Kdybychom si to koupili za ty peníze a dali tam 

reklamu jejich, tak za 10 let získáme mnohem víc, než když nám ten přístřešek dají ne? 

 

Starosta: Když se podíváte, tak na těch zastávkách odsouvají. Ve většině zastávek není 

reklama. 

 

Ing. Poštová: Vy jste řekl TSR reklama, ale asi jste myslel logo. 

 

Starosta: Ano oni tam mají logo. Děkuji za opravu. Zastávky se opravují, aby byly pěkné a 

občanům se líbily.  

 

Paní Jančíková: My jsme teď byli na pochodě a v Nové Vsi mají krásně udělané ty zastávky, 

jak tam jsou ty čáry, tak tam mají fotky historie toho obvodu. To vypadá velice hezky, 

protože, každý, kdo stojí na té zastávce se dívá na to, co bylo. Líbí se mi ty velké billboardy, 

které jsou na nádraží a na těch zastávkách je to velice šikovné. 

 

Starosta: V úvodním návrhu, když jsme uvažovali ty zastávky na opravu, tak jsme měli 

stejnou úvahu, jako máte vy s tím, že na těch starých zastávkách měla být vyznačena 

fotografie staré kolejové trati Kyjovice-Svinov. Můžeme doplnit, děkuji za podnět. 

 

K bodu 10) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

 

Pan Venzel: Chtěl bych vás nejdříve pozdravit a popřát vám hlavně zdraví. Podávám tady 

svoji žádost o koupi pozemku o výměře 71 m2, který je u mého plotu. Jedná se asi kolem 0,5 

% pozemku z celkové části. O odkoupení usilujeme už po několikáté. Ze strany obce jsme 

vždycky nacházeli podporu, když jsme žádali o odkoupení pozemku. Ze strany města bylo 

pravidelně zamítáno, ale taky ne vždy. Bylo nám jednou odkoupení doporučeno a proč k tomu  

nedošlo, bylo z toho důvodu, že se ta cena pohybovala někde v jiné kategorii ceny pozemku. 

Poprvé vidím ten materiál, ve kterém se píše důvodová zpráva, že rada předkládá 

zastupitelstvu nevydat souhlas s tímto prodejem, to je poprvé, vždycky jsme měli kladné 

stanovisko rady i zastupitelstva a zdůvodněním nesouhlasného stanoviska, je podle mě  
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nesrozumitelné ve smyslu, že se jedná o zachování celistvosti pozemku. Jak jsem řekl, jedná 

se o 0,5 % z celkové výměry této plochy. Dovolil jsem si vystoupit se svojí žádostí a požádat 

vás o kladné stanovisko. Objevila se tady ještě jedna skutečnost. Já jsem se přistěhoval do 

Svinova asi před 42 lety, stal jsem se občanem Svinova a občanem Svinova jsem, byl jsem a 

jestli bůh dá, tak budu. Ten pozemek měl takový svůj logický, historický vývoj, 40 roků tam 

byly cesty, které využívali občané Svinova, nikomu nic nepřekáželo, nikomu nic nevadilo. 

Teď nastaly nové poměry, vznikají tam nové cesty, chodí tam mládež, jezdí tam cyklisté, jsou 

tam pejskaři, nastal tam úplně jiný pohyb a mě to vede k tomu, že jsme tam na ráně, aby se to 

tam nějakým způsobem stabilizovalo, aby se to dalo oplotit, aby se to tam dalo pojistit. 

Zástavba tam bude pokračovat a bude to tam velice náročné. Když se podíváme v souvislosti 

se stavbou toho Čtyřlístku a na parcelu našeho souseda pana Václavíka, jak je to tam 

poničené, tak s tím bych se nechtěl setkat. Proto se znovu obracím s žádostí, aby požadavek, 

který uvádím byl posouzen a dáno k tomu kladné stanovisko. Děkuji. 

 

Starosta: Já jen doplním informace. Rada rozhodla o nesouhlasném stanovisku ze dvou 

základních důvodů. První důvod byl ten, že jsme dostali informaci o tom, že jste nejen žádal, 

ale žádali poměrně všichni o odkup těchto pozemků. Kdy to byla většina těch lidí, tak je 

jasné, že to má nějaký smysl. Dneska jste sám naznačil, že tam bude evidentně rozvoj nějaké 

výstavby, rodinné zástavby. Druhý aspekt, který jsme spíše sledovali, protože jsem věděl to, 

co jste mi teď řekl sám, že ta cena, která byla předchozí daná, byla v nesouladu s tím, co jste 

měli za představu. Dneska ta cena, když se podíváte do cenové mapy je 2.150 Kč/m2. 

Pohledově je samozřejmě na vás, jestli tu cenu chcete akceptovat nebo ne, ale nic méně to byl 

ten důvod v podstatě ta celistvost toho pozemku. Obecně platí, že pro obvod je nevýhodné 

prodávat pozemky, je pro nás spíš účelnější, když si ho pronajmete ten pozemek, protože 

v okamžiku, když my ten pozemek prodáme, tak 50 % z výdělku nebo výtěžku prodeje 

zůstává magistrátu nikoliv obvodu. Proto je pro nás lepší varianta pronájem než prodej. 

 

Ing. Pastrňák: Já v té oblasti bydlím, kolem toho domu taky jezdím na kole a chodím pěšky. 

Já bych byl strašně rád, kdybyste přesvědčil sousedy, aby taky dali žádost, protože já tady žiji 

20 let ne tak dlouho jako vy a 21 let jsou problémem předzahrádky, zazahrádky, 

bokozahrádky apod. Já bych byl rád, kdyby rada připravila ucelený materiál, co se všechno na 

těch jižních svazích plánuje, které pozemky jsou určené k prodeji, aby se to v jednom 

okamžiku prostě zveřejnilo občanům, protože ten pozemek bude 1000 x lépe využit, když se o 

něj bude starat konkrétní vlastník, než když ho my budeme pronajímat, byť ty ekonomické 

důvody chápu. To je problém obce a města nikoli váš. Druhý argument, že to má být scelené, 

tak někde musíme začít. Já bych byl pro, hlasovat o tom pozemku, bohužel já, když jsem 

kupoval předzahrádku, tak jsem vyzýval občany, aby je taky kupovali před těmi 20 lety, tak ta 

cena byla 600 Kč. Říkal jsem jim „kupujte to, protože to je cena koberce“ a dneska je 2.000 

Kč. Je to velice krásné místo a myslím si, že se o to soukromí vlastníci budou starat lépe než 

obec. 

 

Starosta: Takže navrhuješ změnu usnesení? 

 

Ing. Pastrňák: Já si myslím, že bychom měli hlasovat pro a tímto to odstartovat. Na celém tom 

poli se do budoucna bude něco dít dříve nebo později. Já si totiž nedovedu představit, že nedej 

bože na městě přišla nějaká realitní kancelář, skoupila to všechno a začala ty naše občany, 

nechci říct, že vydírat, ale tlačit někam, kde nechtějí. Já bych chtěl celou oblast jižních svahů 

a vezmu si to klidně za své a chtěl bych vidět oblast jižních svahů v roce 2030, protože 

některé věci se tam dlouhodobě neřeší a dneska vidíte dopady toho, že tehdy rada a 

zastupitelstvo neschválilo koupení ECHA. Stál tehdy hloupý jeden milión korun a kolik let se  
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na to díváme, jak to vypadá. Takže já bych chtěl, aby vznikla celá vize jižních svahů ideálně 

celého Svinova, co je k prodeji, co není k prodeji. Dobrá zpráva je, že pan Plaček má 

schválenou dotaci a do roku 2022 bude objekt spraven. Jsou tam další objekty. Pojďme se na 

to podívat a já si to vezmu za své. Já ty sousedy obejdu. 

 

Starosta: V tomto volebním období byli všichni ti vlastníci osloveni a naše majetkové to řeší. 

Myslím, že ty smlouvy o výpůjčce byly na 99 let. Panu Pastrňákovi nachystáme, aby viděl, 

kolik už proběhlo smluv, v jaké je to fázi.   

 

Ing. Poštová: Já tedy souhlasím s tím, že by mělo být souhlasné stanovisko, ale chtěla bych 

opravit pana Pastrňáka, on to tady střílí dotazy a poznámky, které jsou nepravdivé. Nikdy 

nebyla na stole možnost koupě ECHA. ECHO bylo v dražbě a město se k tomu nepřihlásilo. 

Svinov s tím neměl nic společného. 

 

Mgr. Hrušková: Já bych se ještě chtěla pana inženýra zeptat, jestli je schopen akceptovat tu 

odhadní cenu? Jestliže jste to v minulosti nekoupili v souvislosti s cenou toho pozemku, jestli 

jste připraveni na to, že když odsouhlasíme možnost prodeje, že zaplatíte opravdu tu cenu, 

pod kterou úřad nemůže jít, když je to odhadní cena? 

 

Starosta: V rámci cenové mapy. 

 

Ing. Wieluchová: Ne cenové mapy, ale znaleckého posudku. 

 

Mgr. Hrušková: Jste ochotni to za tu cenu koupit? 

 

Pan Venzel: Já ano, ale nevím, jestli ostatní. Já jsem to podal skutečně sám, protože někteří 

žadatelé z tohoto seznamu, který je tam uveden, už nejsou mezi námi. V roce 2012, když jsme 

o to usilovali a bylo nám slíbeno za 400 Kč, tak už nejsou tři uchazeči mezi námi. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě B) – souhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu 

Pro: 13                                              Proti: 0    Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen 

 

Ing. Žitník: Pane Venzle, jen aby vám bylo zřejmé, že jsme vydali souhlasné stanovisko za 

obvod, ale ještě se bude muset vyjádřit zastupitelstvo města. 

 

Pan Venzel: Já děkuji zastupitelstvu obce Svinov. 

 

Ing. Pastrňák: Já bych chtěl poprosit radu, jestli by mohla s městem předjednat a vysvětlit 

situaci, jak se na to obvod dívá a udělat něco pozitivního pro ty občany. Prostě to předjednat 

na tom městě, protože když oni dostanou materiál bez komentářů, tak to asi dobře nebude. 

Chtěl jsem upozornit, vy se díváte do cenové mapy, samozřejmě tam není možnost více 

kupujících, tam to není stavební parcela a já se nebojím toho, že tam bude 2.000 Kč, ale to 

řekne znalec, ale zase se nestrašme. Tam jde spíš o to, že by vás chtěl někdo natahovat cenou. 

 

K bodu 11) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A – souhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu 
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Pro: 14                                              Proti: 0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 12) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

 

Paní Jančíková: Já bych se chtěla zeptat, jestli tam nebude nějaká ubytovna v tom domě? Dá 

se někde dát do požadavků, aby to bylo využito na rodinnou zástavbu. 

 

Starosta: Toto mi do budoucna nemůžeme. Podle té žádosti, která je tam uvedená, tak mi 

připadá, že nebude úplně ideální, že tam chce ubytovat rodiče. 

 

Ing. Wieluchová: To shodí a postaví nové. 

 

Starosta: Tam jde o to vysoké napětí, které vede přímo nad tím. 

 

Ing. Wieluchová: Jak bydlí pan Dvorský, tak tam je taky vysoké napětí. 

 

Starosta: Ale tam není nikde dům pod tím. 

 

Pan Macháč: Ten jde bokem. 

 

Starosta: Tam jsou maximálně garáže. V tomto případě je to tak, když si historicky 

vzpomeneme, když se dělala dálnice, tak se to vedení překládalo a bylo posunuto nad ten 

objekt. 

 

Ing. Wieluchová: Ten dům můžete postavit někde do rohu, tam máte ochranné pásmo. 

 

Starosta: Ochranné pásmo je 5 m od krajního vodiče. Otázka zní, jaký je tam rozsah. Nic 

méně, když se na to podíváte, tak je to dlouhodobě nevyužitelné. 

 

Ing. Hauptová: Já bych chtěla upozornit, že je to v záplavovém území a když jsme žádali pana 

Rožnaie, aby udělal něco s číslem popisným nebo změnil charakter budovy podle stavebního 

zákona, tak se k tomu nějak nemá, takže tam nejde někoho ubytovat na trvalo. Může to mít 

jenom jako rekreační domek podle mě a doufám, že i podle stavebního zákona. 

 

Ing. Poštová: Zasahuje to i do cesty, takže to omezí další vlastníky? 

 

Ing. Wieluchová: Ne tam ne. 

 

Starosta: Bavíme se o tom objektu, který nezasahuje nikde. Tam je levá komunikace, která 

vede do lesa a druhá komunikace pokračuje směrem k Bečkárně. 

 

Paní Jančíková: Takže hlasujeme jen o tom objektu, ty pozemky ne. 

 

Starosta: Ano přesně tak. Ty další pozemky jsou dané v dalším bodě, tedy v bodě 2. 
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Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A – nesouhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                              Proti: 0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

 

K bodu 13) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o Návrhu prodeje části pozemku parc. č. 3750/5 a části pozemku 

parc. č. 3778/10  

Hlasování o návrhu 

Pro: 15                                             Proti: 0    Zdržel se:  

Návrh byl schválen 

 

K bodu 14) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Bereme na vědomí Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

 

Různé: 

 

Ing. Pastrňák: Já bych chtěl strašně poděkovat za dnešní plodné jednání a za odměnu, protože 

někdy bývám škaredý, ale nejsem profesionální politik, za to se omlouvám, tak za odměnu 

bych chtěl všechny zastupitele pozvat na oběd do Zlatých Hor. Dále bych chtěl poděkovat 

panu starostovi Smetanovi, že se přijel podívat do Zlatých Hor a chceme udělat nějakou 

družbu se Zlatými Horami, protože tam je čerstvý vzduch, sadíme tam stromečky, tak bych 

vás chtěl za omluvu, za náročné jednání pozvat do naší závodní jídelny, kde se stravují naši 

pracovníci. Samozřejmě, kdo zadarmo bez nároku na odměnu zasadí ve Zlatých Horách 

postižených kůrovcem stromeček, budeme za to rádi. Věřím, že pan starosta a celá rada najde 

nějaký termín, a že bychom si tam rozdiskutovali v té příjemné atmosféře, jaký chceme mít 

ten Svinov napříč politickými stranami. Já tu politiku nedělám kvůli politice, ale dělám ji, 

protože tady chci bydlet. Všude, kde bydlím nebo podnikám, tak mi záleží na tom, jak to tam 

vypadá. Já bych všechny bývalé starosty, budoucí starosty a zastupitele rád pozval k jednomu 

stolu. Omlouvám se, ale musím do práce, takže se vzdálím. Děkuji 

 

Ing. Wieluchová: Zaregistrovala jsem, že nebude pouť, což je poměrně logická záležitost, ale 

slyšela jsem, že tam budou kolotoče. Je to pravda? 

 

Ing. Dvorský: Bylo to panu Fucimanovi nabídnuto. Dohodli jsme se na radě, že pokud bude 

mít zájem, tak jak je psáno v hlasateli, tak budou mít pouze kolotoče. Nebude tam žádný 

stánek, žádné pódium, žádné vystoupení. 

 

Ing. Wieluchová: Jste si vědomi toho, že je to pozemek obce? A když to pronajmete a nemůže 

tam být více než 500 lidí a bude tam nějaký koronavirus, tak jste zodpovědní vy a ne ten, kdo 

má ty kolotoče? 

 

Starosta: Dneska je to nastavené a bohužel to neumím ovlivnit, jaký bude počet lidí. 

 

Ing. Wieluchová: Ale máte dané, že nesmí být víc než 500 osob na jednom místě. 
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Starosta: V podstatě jsem přistoupili na tuto variantu z toho důvodu, že to je podpora jeho 

podnikání a obecně podnikaní lidí, kteří jsou zasaženi přímo koronavirem.  

 

Ing. Wieluchová: Já tomu rozumím, ale může se stát cokoli a jste za to zodpovědní vy. 

 

Starosta: Byl upozorněn na to, že musí dodržovat hygienická pravidla. Kolotoče dneska 

fungovaly v Třebovicích, jestli jste si stačila povšimnout a fungovali normálně. Účast tam 

byla spíše malá než nijaká, ale nicméně ta podpora toho podnikání bylo vnímána správně. 

Budou dodržovat hygienická pravidla, rozestupy, čištění sedaček a madel, tak si myslím, že 

splní veškeré zákonné požadavky. 

 

Paní Jančíková: V Kravařích je taky zrušená pouť a ta je veliká. Budete dávat poukázky 

dětem na kolotoče? Doufám, že ne. 

 

Ing. Dvorský: Poukázky určitě dávat nebudeme, protože nám stále nepotvrdil pan Fuciman, že 

vůbec přijde. Bylo výhradně na jeho rozhodnutí, jestli ty kolotoče postaví. 

 

Paní Jančíková: Já jsem to myslela z toho důvodu, že kdybyste dali poukázky, tak to více 

podporujete jako obec, takže ty poukázky by nebyly vhodné dávat, i kdyby přijel. 

 

Starosta odprezentoval plánované investiční akce ve Svinově. 

 

Starosta: Děkuji za účast a končím dnešní zasedání. 

 

 

Konec v 19:30 hodin. 

Zapsala: Lucie Fucimanová  

 

 

 

 

Ing. Radim Smetana                 

             starosta                

 

 

 

Ověřovatelé:  

 

Ing. Pavel Mitura: 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Viktor Kojdecký:  


