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Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov, konaného dne 09.09.2020 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Radim Smetana – starosta 

- schválení programu zasedání  

- určení ověřovatelů zápisu 11. zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

- volba volební komise 

 

1. Schválení programu 

2. Zápis z 6. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov  

3. Zpráva o vývoji rozpočtu 1 - 6/2020 

4. Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti  

5. Žádost o změnu účelové dotace  

6. Zápis z 3. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov  

7. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemků parc. č. 2822/1, parc. č. 2822/2, 

parc. č. 2823/1 a parc. č. 2823/2 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava  

8. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje částí pozemku parc. č. 1246 v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava 

9. Návrh nabytí části pozemku parc. č. 1608/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava  

10. Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov  

11. 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: RNDr. Jiřina Kábrtová 

 

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

 

Starosta: Dávám hlasovat o schválení programu s úpravou 

Hlasování o návrhu 

Pro:  15                                            Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Starosta: Nyní prosím ověřovatele zápisu z 10. zasedání zastupitelstva, aby podali zprávu o 

ověření. Jedná se o Mgr. Viktora Kojdeckého a Ing. Pavla Mituru. 

 

Mgr. Kojdecký: Zápis jsem podepsal bez připomínek. 

 

Ing. Mitura: Taky jsem zápis podepsal bez připomínek. 
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Starosta: Dávám hlasovat o ověření zápisu. 

Hlasování o návrhu 

Pro:   15     Proti:   0    Zdržel se:  0 

Návrh byl schválen 

 

Přišel Bc. Martin Prusek 

 

Ověřovatelé zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

Návrhy: Ing. Eva Poštová, CSc., Ing. Pavlína Forstová Kuráňová 

Hlasování o návrhu 

Pro: 16                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Volba mandátové a návrhové komise 

Návrhy: Ing. Daniel Žitník, Ing. Helena Wieluchová, Ing. Hana Hauptová 

Hlasování o návrhu 

Pro: 16                                            Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Volba volební komise 

Návrhy: Radmila Jančíková, Mgr. Viktor Kojdecký, Ing. Hana Hauptová 

Hlasování o návrhu 

Pro: 16                                            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. 

3. Řešení Koronavirové pandemie. 

4. Jednání se zástupci STRABAG RAILL   

Výsledek: Pronájem nebytových prostor Technického dvora – předání.   

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

Výsledek: Odsouhlasení náhradní výsadby, časová osa výstavby. 

6. Pravidelná účast na zasedání vedení města Ostravy. 

7. Jednání s vedením města z hlediska plánování investic pro rok 2021. 

8. Příprava projektu druhé etapy Dopravního hřiště Bílovecká 10 

Výsledkem jednání – projekt hřiště dle potřeb obvodu. 

9. Smuteční síň Poruba, požadavky na výstavbu. 

10. Zastávka NAD PORUBKOU 

Výsledek: PD, Úprava dopravního řešení zastávek MHD. 

11. ŘSD – stavba odhlučňovacích stěn 

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

jednotkové ceny a celkový rozpočet. 

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

výuky. 

13. Příprava projektu na rekonstrukci správní budovy na hřbitově. 

Výsledek: Přislíbené financování od nám. Šebestové pro rok 2021 
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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. Aktivní účast na řešení možné dopravní situace na ul. Polské při výstavbě 

plánovaných staveb. 

18. Účast na kontrolních dnech. – Kotelna ZŠ Bílovecká 10, Výstavba kanalizace  

Svinov – jih. 

19. Rada města Ostravy nám svěřila do správy osobní automobil Volkswagen transporter, 

RZ 6T5 3706, který bude využíván pro potřeby TD (jedná se o automobil, který byl původně 

svěřen Městské polici Ostrava).   

 

Bc. Prusek: Já bych měl dotaz k té zastávce na ul. Nad Porubkou. To přemístění je teď 

dočasné před tu školičku? 

 

Starosta: Ne. To je definitivní. Vychází to z dokumentace a z jednání všech dotčených orgánu 

státní správy, kteří se na tom podíleli, také dopravní policie. Tam je důvod takový, že 

zastávka má mít 18 m ucelená plocha, nesmí být přerušena žádným vjezdem z důvodu 

bezbariérovosti. Procházeli celou trasu, kde se samozřejmě nabízí místo, kde je dneska 

udělaná náhradní zastávka, ale ta je v podstatě v rozporu s tím, že zastávky mají být proti sobě 

a kousíček od toho je další zastávka a tj. Svinov náměstí. Takže proto se vybralo toto místo. 

Je schválena projektová dokumentace a podle té se pracuje. 

 

Bc. Prusek: No, já jen, že tam je ta školička, tam je to nebezpečné. 

 

Paní Jančíková: Tam je to naprosto nevhodné. 

 

Starosta: Ty pohledy jsou různé, má to dva dopady a podle mě kladné pro Svinov. Tu 

zastávku využívají lidé, kteří tam chodí z jižních svahů, tam nám generace stárne, tak chodí 

dolů. To je první. Jinde místo na umístění v lokalitě nebo v blízkosti té zastávky, která je u 

zubařů tzn. vedle Echa, tam není žádný prostor. Proč byla posunuta? Zdůvodnil jsem. Je tam 

přerušení dvěma vjezdy. Jedním vjezdem konkrétně, který by způsoboval, že prostřední dveře 

autobusu by končily přímo v tom vjezdu a mohlo by dojít ke zranění pasažérů, kteří by 

vystupovali z toho autobusu. Další důvod je ten, že oproti tradici, kterou se teď dopravní 

podnik snaží udělat, tzn., aby autobusová doprava byla v zálivech, tam bude ten autobus stát 

přímo na cestě. Je to s výhodou pro nás, že se sníží rychlost těch vozidel, které tam projíždějí. 

 

Ing. Samková přečetla činnost Úřadu městského obvodu Svinov. 

 

K bodu 2) programu: s úvodním slovem předkladatele  

Program jednání: 

1. Zpráva o vývoji rozpočtu k 30. 6. 2020 

2. Kontrola stavu pohledávek k 30. 6. 2020 

3. Plán práce na 4. čtvrtletí 2020 

Průběh jednání: 

 

Bod 1: Zpráva o vývoji rozpočtu k 30. 6. 2020 
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FV byly předloženy tyto materiály: 

• Zpráva o vývoji rozpočtu k 1–6/2020 

 

• Plnění příjmů k 30. 6. 2020 

• Čerpání výdajů k 30. 6. 2020 

• Přehled rozpočtových opatření k 30. 6. 2020 

 

• TD – Zpráva o výsledku hospodaření k 30. 6. 2020 

• ZŠ a MŠ – Rozbor hospodaření k 30. 6. 2020 

• ZUŠ – Rozbor hospodaření k 30. 6. 2020 

Rozpočet na r. 2020 byl schválen ve výši 74.661 tis Kč. Během 1. pololetí 2020 byl navýšen 

na 82.328 tis Kč, tj. o 7.667 tis Kč. Struktura položek s uvedením finančního objemu je 

podrobně popsána v důvodové zprávě materiálu. Největší podíl na růstu objemu rozpočtu za 

první polovinu roku má zapojení účelově vázaných volných zdrojů městského obvodu. Plnění 

příjmů (44%) vyznívá pozitivně, nejsou zde patrná žádná rizika.  

Nízké čerpání výdajů 33% je způsobeno zejména v kapitálových výdajích. Realizace 

plánovaných investic postupně probíhá a k čerpání rozpočtovaných prostředků dojde zejména 

v druhé polovině roku. Čerpání významně ovlivňuje rezerva na výstavbu hřiště na ul. 

Bílovecká v celkové výši 13.500 tis. Kč (48% kapitálového rozpočtu), kdy realizace bude 

probíhat v následujících letech. 

 

K hospodaření příspěvkových organizací:  

• Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ k 30. 6. 2020  933.217,-Kč  

• Hospodářský výsledek ZUŠ k 30. 6. 2020   146.756,-Kč  

• Hospodářský výsledek TD k 30. 6. 2020   120.020,-Kč  

 

Všechny příspěvkové organizace vykazují k 30.6.2020 zisk.  

 

Všechny předložené materiály ve Zprávě o vývoji rozpočtu MOb Svinov za 1-6/2020 jsou 

pečlivě a přehledně zpracovány, poskytují vyčerpávající podklady pro posouzení hospodaření 

Městského obvodu Svinov i jím zřízených příspěvkových organizací. V rozpočtu k 30. 6. 

2020 nenašel finanční výbor žádná pochybení. 

 

Bod 2: Kontrola stavu pohledávek k 30. 6. 2020 

 

FV byly předloženy tyto materiály: 

• Pohledávky bytové správy k 30. 6. 2020 

• Pohledávky ostatní k 30. 6. 2020 

V porovnání s koncem roku 2019 vykazují pohledávky po splatnosti v oblasti „ostatní“ i v 

oblasti „bytové správy“ nárůst. V oblasti bytové správy je toto již vyřešeno (uhrazené SIPO 

07/2020, dohoda o splátkách dlužníků, výzvy k úhradě).  

V oblasti „ostatní“ vykazují pohledávky nárůst o 223.937,- Kč.  

Nárůst je zejména z důvodů: 

- neuhrazení poplatků za přestupky: 21 nových případů v celkové výši 25.200 Kč,  

- poplatek ze psů: vzhledem k situaci COVID, nebyly některé poplatky uhrazeny, v průběhu 

prázdnin docházelo k postupnému zaplacení, 

- pronájem pozemků pod garážemi, zahrádky: k úhradám dochází postupně během těchto 

měsíců,  

- fakturace, pronájem pozemků, nebytových prostor: vzhledem k situaci COVID nebyly 

některé splatné nájmy uhrazeny, případně si nájemci podali žádost o prominutí nebo snížení 
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nájemného, bylo řešeno Radou MOb Svinov 25. 5. 2020. Poté bylo nájemné uhrazeno, nebo 

byli nájemci vyzváni k úhradě dluhů. 

 

Hospodaření v oblasti pohledávek považuje finanční výbor za standardní. 

 

Bod 3: Plán práce FV ZMOb Svinov na 4. čtvrtletí 2020 

1. Zpráva o vývoji rozpočtu 1-9/2020 

2. Dle zadání úkolů zastupitelstvem 

 

Diskuze. 

Mg. Kojdecký: 23.06.2020 rada rozhodla o přesunu finančních prostředků ve výši 135 tis. Kč 

na rekonstrukce podlah učebny ZŠ. Můžu se zeptat, co to je? 

 

Mgr. Komorášová: My jsme plánovali nejdříve podle investic, jsme měli peníze na výměnu 

nějakých spotřebičů, co jsou v jídelně a postupně jsme zadali výběrové řízení na podlahu a ta 

vyšla podle výběrových řízení, že by firma nemohla opravit podlahu na Bílovecké 1, protože 

ty náklady by byly větší, než jsme plánovali na základě rozpočtu a nacenění, které jsme dělali 

loni v říjnu. Podle projektové dokumentace jsme měli naplánované 2 místnosti (místnost 27 

na Bílovecké 1 a místnost 41 na Bílovecké 10). Načež jsme zredukovali, že podlaha, tak jak je 

to podle projektové dokumentace a doporučením pana statika, protože to vychází kolem toho 

půl milionu, tak jsme převedli některé prostředky, které jsme měli plánované na investice na 

tuto podlahu. Aby to opravdu bylo uděláno kvalitně. Podle statických průzkumů, podle 

návrhů těch vrstvení, výměnu trámů, tak jsme požádali o přesun z našich neinvestičních 

prostředků na investiční, abychom mohli tuto rekonstrukci provést. Podlaha v učebně č. 27 je 

prováděna podle projektu, který odpovídá a snad to tak bude pokračovat i dále. Nacenění bylo 

daleko menší, než jsme počítali. 

 

Starosta: Bereme na vědomí a schvalujeme Zápis z 6. jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Svinov a plán práce finančního výboru na 4. čtvrtletí 2020 

Hlasování o návrhu 

Pro: 16                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 3) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Ing. Poštová: K těm rozpočtovým opatření jsme už tady byli ujišťováni, že dopravní hřiště je 

převáděno do majetku Svinova s tím, že náklady budou nulové, ale už tady vidíme 20 tis. Kč 

rozpočtové opatření dle rady na dopravní hřiště. Chtěla jsem se ještě zeptat, protože tady 

vidíme, že rozpočtová opatření rady, jestli je sledována, plnění procenta, které má rady 

k dispozici a jak to teda vypadá? 

 

Starosta: Vezmu to postupně, jestli můžu. Těch 20 tis. Kč na dopravní hřiště je nově zřízená 

toaleta pro občany a druhá byla úprava elektrorozvodů osvětlení, protože tam byly poměrně 

často problémy s tím, že buď svítilo pořád a nešlo to vypnout, takže se to začalo řešit 

technicky. To jsou věci, které jdou za námi nikoli za tou firmou. A ta druhá otázka? Můžu vás 

poprosit ještě jednou? 

 

Ing. Poštová: Pokud se nemýlím, tak je to 5 % schváleného rozpočtu má k dispozici rada na 

rozpočtová opatření, tak jak to teď je? 
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Ing. Mužík: Rozpočtová opatření schvalovaná radou, nevím to v procentech, ale je to skoro 

400 tis. Kč, co ještě zbývá do konce roku. 

 

Ing. Poštová: Dobře, děkuji. 

 

Starosta: Paní ing. Wieluchová se hlásí. 

 

Ing. Poštová: Já bych ještě pokračovala. Kulturní komise – ostatní záležitosti kultury, 

příspěvky cizím subjektům 430 tis. Kč tady původně, pak byl rozpočet upravený na 35 tis. Kč. 

 

Starosta: Díky koronaviru nebyly akce. Jediná akce, která byla teď v kulturní komisi…..věta 

nebyla dokončena 

 

Ing. Poštová: Ne kulturní komise, ale příspěvky cizím subjektům. To je v tom balíku, ale je to 

jiná položka. 

 

Bc. Horváthová: Skutečné čerpání se potom rozhazuje podle paragrafu činností těch daných 

organizací, které mají přiznanou tu dotaci. Ono se to neprojeví na tom paragrafu 3319, ale 

v různých paragrafech. V důvodové zprávě je souhrn těch organizací, které dostávají dotaci a 

v jaké výši. 

 

Ing. Samková: Tam zbývá 35 tis. Kč nerozdělených a ten zbytek je rozdělený do těch 

paragrafů. 

 

Ing. Poštová: Tady máme bytové hospodářství – opravy a údržba 611 tis. Kč. schváleno, 611 

tis. Kč upraveno a skutečnost 158 tis. Kč. Jaká je skutečnost? Mám informace z bytové 

komise, že nejsou peníze na opravy bytů. 

 

Starosta: Tam samozřejmě probíhala rekonstrukce bytů, které se postupně uvolňovaly. Vím, 

že teď se to dostalo do situace, kdy jsou ty finanční prostředky omezené a také díky tomu, že 

jsme městu vraceli 1,5 mil. Kč z rozpočtu, tak to samozřejmě mělo vliv i na některé investice. 

Předávám slovo ing. Mužíkovi. 

 

Ing. Poštová: To by, ale tady muselo být upravené. 

 

Ing. Mužík: V současné době probíhá rekonstrukce bytu č. 7 na ul. Bratří Sedláčků 55, která 

ještě není uhrazená. Rekonstrukce by měla být dokončena do konce měsíce září a potom 

budou ty peníze čerpány. 

 

Paní Jančíková: Ale jsou ještě další dva byty, které jsou prázdné a ty se nebudou prozatím 

opravovat?  

 

Starosta: Prozatím ne. 

 

Ing. Mužík: Jeden byt je čtyřpokojový, tam by byly náklady na opravu převyšující 1,5 mil. 

Kč, pokud bychom je měli provádět v tom potřebném rozsahu, jaký se provádí asi poslední 7 

let, tzn., celková rekonstrukce včetně výměny podlahových krytin, zádveří, topení, veškeré 

rozvody, stropy nové se zateplením. Na to skutečně v rozpočtu nejsou peníze a nejsou peníze 

ani na ten poslední dvojpokojový byt. 
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Ing. Poštová: Je to v běžných výdajích, i v kapitálových výdajích, a tam zbývá taky přes 

milion. To už je všechno vyčerpáno od konce června do dnešního dne? Tam je přes milion 

korun a tam je přes 500 tis. Kč.  

 

Ing. Wieluchová: Tady máte napsáno, že Dr. Brauna nebytové prostory byl rozpočet 1 632 tis. 

Kč, upravený 682 tis. Kč. Kde je ten milion z toho Dr. Brauna? 

 

Ing. Samková: On se přesouval na zastupitelstvu v červnu. 

 

Ing. Wieluchová: A to nestačí do těch bytů? 

 

Ing. Samková: To je 1-6/2020, takže teď přesně nevím. Mohu vám poslat 1-8/2020 do emailu. 

 

Ing. Wieluchová: Dobře. 

 

Paní Jančíková: není možné, aby se opravily jen dva byty a na další byty, které se uvolňují 

nejsou žádné peníze. Už minule jsem říkala, že 900 tis. Kč se mi zdálo hodně na opravu toho 

jednoho bytu a teď těch 1,5 mil. Kč je opravdu přespříliš. Já jsem v tom bytě byla, takže si 

myslím, že nejsem žádná odborník, nejsem stavař, ale 1,5 mil. Kč na opravu je velká cena. 

 

Starosta: Já si dovolím lehce oponovat. Pokud se nepletu, tak je to podkrovní byt, tzn., 

zateplení střechy. 

 

Paní Jančíková: Není. 

 

Starosta: Ty byty, které jsme opravovali a opravovali se od základů, byly opravené veškeré 

podlahy, omítky, veškeré rozvody elektřiny. Ta částka, kterou jste měli uvedenou minule byla 

nějakých 950 tis. Kč za opravu toho bytu. Vy jste paní Jančíková v bytové komisi, tak dobře 

víte, jaké investice do toho dáváme, tedy maximálně, co můžeme a snažíme se uvést ty byty 

do takového stavu, aby ti občané, kteří tam jdou, byli spokojeni. 

 

Paní Jančíková: Já vím pane starosto, ale myslím si, že zateplení té střechy je investice a 

nemůžete to dát do toho bytu, že to je oprava celého domu. 

 

Ing. Dvorský: Já jsem v tom bytě byl s panem Plucnarem. Prošli jsem to detailně, místnost po 

místnosti. Jedná se byt č. 8 na ul. Bílovecká 155. je to byt, kterému přísluší opravu udělat. 

Jsou tam vysoké stropy, podhledy je třeba snížit, obklady, podlahy, kompletní elektřina, plyn. 

Buď to budeme dělat pořádně, nebo tam dáme pár peněz a bude to stále stát za bzum. 

 

Paní Jančíková: Bylo řečeno, že ten byt se dá někomu, že ta oprava se nebude dělat. Myslím 

si, že 1,5 mil. Kč do toho bytu dát, že je docela vysoká částka. 

 

Starosta: Nevím, kde jste došla k částce 1,5 mil. Kč? Zajímalo by mě, kdo vám to řekl. 

 

Pan Macháč: Teď to řekl pan Mužík. 

 

Ing. Mužík: Já jsem to řekl, ale to je jenom odhad. Ta paní odešla z toho bytu 31.8. 
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Ing. Wieluchová: Paragraf 3419 - ostatní tělovýchovná činnost. Je tady upravený rozpočet na 

využití volného času dětí a mládeže 57 tis. Kč a celkem je tam částka 252 tis. Kč nějaká 

rekreace. Čeho se to týká ta částka? 

 

Bc. Horváthová: To je účelová dotace, která se rozděluje v rámci těch 400 tis. Kč. 

 

Ing. Wieluchová: To jsou pro jednotlivé organizace? 

 

Bc. Horváthová: Ano. 

 

Ing. Wieluchová: Proč není rozdělená celá částka?  

 

Bc. Horváthová: To je původně na paragrafu 3319 a jak se to rozděluje podle žádosti podle 

druhů jednotlivých organizací, tak se to musí rozpočtově rozmístit 

 

Ing. Wieluchová: Takže to není na těch ostatních tělovýchovných, to je v jiném paragrafu? 

 

Bc. Horváthová: To není paragraf, je to označené ÚZ 788 

 

Ing. Poštová: Já jsem se chtěla zeptat na hlasatel. Já jsem včera viděla ostravský a porubský, 

kdy je samozřejmě Poruba nesrovnatelně větší, tak je mnohem skromnější. Tady se mi to zdá 

nepřiměřeně mnoho za svinovský hlasatel. 

 

Starosta: Myslím si, že hlasatel, který tady byl dělán za nějaké finančních prostředky, 

nenaplňoval ty informace, které tam nyní jsou. Lidé se tam dozví i ze života ostatních. Pokud 

si vzpomínám, tak jeden byl ze života dvou farářů, které tady máme, mimochodem jeden se 

už stal biskupem. Předávám slovo panu Žitníkovi. 

 

Ing. Poštová: prosím vás, tady nejde o obsah, ten se může zlepšovat stále, ale jde o formu, 

která je příliš drahá. 

 

Ing. Žitník: Já bych zopakoval, co jsem řekl před půl rokem možná před rokem paní kolegyni 

Jančíkové. Náklady na hlasatel jsou stejné, jaké byly v dřívější době. 

 

Paní Jančíková: To není pravda. Předtím bylo 75 tis. Kč. 

 

Ing. Žitník: Dobře. My uděláme rozbor a pošlu Vám ho písemně. Rozhodně to nebude žádný 

dramatický skok. 

 

Paní Jančíková: Ještě jsem se chtěl zeptat k bytovému fondu. Tam je sanace a hydroizolace. 

To se bude dělat? 

 

Starosta: Ano. 

 

Ing. Wieluchová: Městský obvod Svinov vybere asi 5 mil. Kč + - na nájmech. Z toho 

minimálně 50 % vloží zpět do oprav. Nechcete nám na příští zastupitelstvo zpracovat, jaká 

částka šla do oprav, jaká do investic, protože tady z toho to není vůbec zřetelné. 

 

Starosta: Samozřejmě můžeme. V okamžiku, kdy se opraví byt, tak se mění výše nájemného. 
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Paní Jančíková: My jsem to už řešili na bytové komisi. Pan Macháč tam byl i paní Kajánková 

a chtěli jsme vědět, kolik jde peněz z nájmu do oprav a zdálo se nám to docela dost. 

 

Starosta: Je třeba si uvědomit, že ty byty byly stavěny v určitých letech a potřebují svoji 

revitalizaci. Snažíme se ty byty postupně opravovat, tak aby byly nadstandardně vybaveny a 

zároveň jste to sama potvrdila, že u těch bytů, které se opravují, se zvyšuje nájemné.  

 

Paní Jančíková: To jsem sama navrhla. 

 

Starosta: Bereme na vědomí Zprávu o vývoji rozpočtu za 1-6/2020 

 

K bodu 4) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Projednali jsme Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti  

 

K bodu 5) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Schvalujeme změnu termínu účelové dotace a rozhodli jsme uzavřít dodatek č. 1 ke 

Smlouvě č. S/0040/2020/OVSŠKK ze dne 31.03.2020 

Hlasování o návrhu 

Pro: 16                                             Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 6) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Starosta: Než předám slovo, mám k tomu tři věci. Tento materiál nesplňuje zákonné 

požadavky. Toto materiál mám mít v sobě tři věci a to, že členové kontrolního výboru 

hlasovali o zápise, to tam není. Další část, která tam není, je navrhnout, jakým způsobem bude 

sjednána náprava, taky tam chybí. A další věc je, že kontrolovaná osoba se má ze zákona 

právo vyjádřit. Uvažovali jsme ten materiál stáhnout hned, ale myslím si, že každý má právo 

se vyjádřit, takže jsme nechali ten materiál v programu. Seznámili jsme s ním pana ředitele 

technického dvoru, takže on se k tomu samozřejmě vyjádří tady před námi. Předávám slovo 

paní Wieluchové, která materiál předkládá. 

 

Ing. Wieluchová: Já bych chtěla jenom říct jednu záležitost. My jako kontrolní výbor jsme 

měli prověřit základní věci technického dvoru. Přišli jsme tam a dostali jsme jednotlivé body, 

které kontroloval každý sám samostatně. Samozřejmě se k tomu zápisu ještě vrátíme. Nic 

méně my bychom to brali jako podnět, který rada měla nějakým způsobem řešit, protože toto 

předložit v prosinci asi bude dost pozdě. Dělat z toho usnesení, že tam mají být nebo nemají 

být třeba sprchy, mi to připadá jako nelogické. My to bereme jako podnět pro radu a 

zastupitelstvo, aby se nad tím zamyslela, protože jestliže máme nějaké smlouvy, a rok se 

bavíme o tom, že budou sprchy využívány dvěmi firmami a smlouva neřeší, že to budou 

vůbec používat ani kolik budou platit, asi by se to mělo dodatkem nějakým způsobem srovnat, 

pokud se o tom uvažuje. Pan ředitel nám řekl, že se o tom uvažuje, takže bychom to měli dát 

trošičku do pořádku. Dále, co se nám nezdálo, byl organizační řád, který zrovna 

nekoresponduje s jednotlivými smlouvami pracovníků, takže ať to vezme zastupitelstvo jako 

podnět. My se k tomu samozřejmě vrátíme na kontrolním výboru, ale myslíme si, že je dobré 

to raději řešit teď než někdy v prosinci. 
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Starosta: Teď vás poprosím o dvě věci. To, že budete provádět kontrolu jste žádala 

zastupitelstvo v prosinci 2019, což znamená 9 měsíců. Ten materiál přišel na stůl a přišel 

horkou jehlou dotažený. Teď mám otázku, která na to logicky navazuje. Je to vaše vyjádření 

nebo vyjádření komise, co jste teď řekla? 

 

Ing. Wieluchová: To není moje vyjádření. 

 

Starosta: No, protože říkáte, že se k tomu vrátíte. Tak je to názor většiny členů výborů anebo 

je to vaše vyjádření, že se k tomu vrátíte? Pokud vezmu obsahově, co je tam napsáno, ta jsou 

to věci, které jsou minimálně na zvážení. Ukazují na neznalost o nevědomost, protože mnohé 

věci, které tam jsou uvedené, vůbec nebyly kontrolovány, předkládány a konzultovány. Pak 

jsou tam věci, které jste měly a ty nejsou v zápise uvedeny. Takže bych se nedivil, kdyby 

členové komise a bohužel se nemůžu zeptat, jestli s tím souhlasí nebo nesouhlasí s tímto 

zápisem nebo s hodnotou tohoto zápisu, co jste vy předložila. Nic méně otázka přichází 

znovu, jestli ten zápis chcete stáhnout vy, jako materiál, který my máme dneska schválit, 

protože tady máte naspané „bereme na vědomí a schvalujeme“. Takže buď řeknete, že ten 

materiál stahujete ze stolu, je to špatně provedené a dodělám to, nebo řeknete, že to 

předkládáte a pojďme konfrontovat ty body toho zápisu. Pan ředitel tady je, takže zodpoví 

všem na ty otázky.  

 

Ing. Wieluchová: Myslím, že tam jsou veškeré věci, které jsme kontrolovali, tedy všechny 

zásadní věci, které jsme kontrolovali. Všichni členové tento zápis měli. Já to beru jako 

podnět, kterým by se rada měla zabývat, protože to jsou vážné věci, které byste měli řešit. 

Udělat eventuálně usnesení k tomu a udělat nápravu, která tady měla být. 

 

Starosta: Tu, kterou vy jste neuvedli v zápise. V tom případě, pokud to máme vzít jako 

podnět, tak by se k tomu vyjádřil pan ředitel a řekne k tomu své stanovisko, protože jeho se to 

samozřejmě dotýká nejvíce. On jediný k tomu stanovisko bohužel nedal. Poprsím pana 

ředitele, aby zkusil vyhodnotit z toho ty připomínky a podněty, které tam zazněly. 

 

Ing. Wieluchová: Ať se vyjádří. 

 

Ing. Mališ: Vážené zastupitelky a zastupitelé, dovolte, abych vám popřál hezké odpoledne. Já 

bych se chtěla vyjádřit k tomu zápisu z 24.08.2020. Již v úvodu tohoto jednání uvádím, že 

zápis je v rozporu se zákonem o obcích. Zákon o obcích jasně stanovuje, že zápis podepisuje 

člen výboru, který kontrolu provedl a osoby jehož se kontrola týkala. Na tomto dokumentu 

není můj podpis, takže jsem neměl právo s k tomu ani vyjádřit. Co se týče celého jednání, tak 

dovoluji si požádat o prezentaci. Obdržel jsem email, ve kterém mě požádala paní 

předsedkyně Wieluchová o provedení kontroly, že mi to oznamuje emailem a že mi bude 

stanoven rozsah kontroly, popřípadě doklady. Na to jsem ji odpověděl o den později po 

konzultaci s účetním, že s předmětným termínem souhlasí a žádáme vás, abyste nám 

přichystali doklady a dokumenty. Po telefonickém rozhovoru mi bylo sděleno, že mám 

připravit účetnictví roku 2019 a 2020. Členové kontroly ví, že bylo ve dvou přepravkách bylo 

účetnictví roku 2019 a 2020. I když to bylo více méně v náplni finančního výboru, no dobře, 

ale výbor to po nás chtěl, tak jsme to připravili. Další požadavky nebyly požadovány. Jakmile 

kontrola přišla na místo, byly po nás požadovány další listiny, zřizovací listiny a jiné 

náležitosti, smlouvy a je třeba si uvědomit, že jsme v době rekonstrukce, takže jsem je 

postupně dohledávali a připravovali. V tomto zápise jsou zcela vypuštěné otázky, které se 

řešily během předmětného jednání kontroly a zástupců technického dvoru, jako v oblasti  
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v postupu při řešení BOZP, odpisy, elektronické zabezpečení, také hrobové záležitosti a jiné. 

Takže tyto záležitosti tam nejsou. Řešili jsme zapsání do obchodního rejstříku, které doposud 

celé chybělo, takže tyto věci mi tam zcela chybí. Je třeba si říci, že byly předloženy smlouvy, 

které konstatuje výbor, že neshledal žádné pochybení, následně je na to zde rozpis dalších 

záležitostí. Co se týče listiny a smlouvy o nájmu, třeba takové řešení podružných měřidel 

v budově, vůbec nebylo projednáváno. To byl až potom telefonický rozhovor s paní 

předsedkyní, že po mě chtěla veškeré záležitosti, co se týče elektřiny. Tady bych chtěl říci, že 

paní Kábrtová požádala o to, že by se chtěla podívat jakou máme techniku, jaké máme 

záležitosti. Určitě jsem na to zareagoval, prošli jsme se po hangárech, garážích, podívali jsme 

se jaká technika je. Takže jsou zde uváděny body, které jsme vůbec neřešili.     

 

Ing. Wieluchová: Takže usnesení č. 0083/ZMOb-Svi/1822/8 zastupitelstvo odsouhlasilo plán 

činnosti „Kontrola technického dvoru za roky 2019 a 2020“ (zřizovací listina, organizační 

řád, vydané vnitřní předpisy, uzavřené smlouvy, přijaté a vydané faktury). Plán kontroly byl 

schválen. Bylo jasné, jakým směrem se bude kontrola ubírat. Není to věcí finančního výboru. 

Další věc, já ani nevím, že by tam někdo řešil obchodní rejstřík, tuto informaci mi nikdo 

nedal. 

 

Ing. Mališ: Paní Kořistková. 

 

Mgr. Kořistková: Určitě to pravdou je, protože jsem ověřovala platbu správního poplatku vůči 

obchodnímu rejstříku a bylo to naprosto v pořádku. 

 

Ing. Wieluchová: Samozřejmě, když jsou věci v pořádku, tak se o tom můžeme zmínit nebo 

se o tom nemusíme zmínit. To není nic proti ničemu. Další věci elektřina. My jsme s panem 

ředitel prošli všechny ty nové místnosti a ptali jsme se, kde je podružné měření, a kde se bude, 

co vypočítávat. Není všude podružné měření, tak jsem mu telefonovala, ať mi pošle ten 

projekt, když se to opravovalo a označí, kde tam to podružné měření je. To byla jediná věc, 

kterou jsem po něm telefonicky chtěla. Projekt nebyl dodán. Mám obavy z toho, ať nedojde 

k tomu, že při vyúčtování bude problém, jak se to bude vypočítávat.  

 

Starosta: Mohu se vás zeptat, jak jste vyúčtovala vy za tři roky účinnosti jako starostka na 

tomto postu? 

 

Ing. Wieluchová: Je to otázka rozpočtu podle m3. Teď je to nová budova, jsou tam noví 

nájemci. 

 

Starosta: Není to nová budova. Budova je pořád stejná. Je jen zrekonstruována a účtování 

bylo………..věta nedokončena 

 

Ing. Wieluchová: Já neříkám, že je to špatně. Já jen říkám, ať nejde k tomu, že máme nějaký 

problém s elektřinou a teď na to navážu s tou vodou. My jsme hovořili s panem ředitele i 

s panem účetním i se zástupci kontrolního výboru, jak to bude se sprchováním, když není ve 

smlouvě uvedeno, že budou užívat sociální zařízení a není tam ani uvedeno, jak se to bude 

počítat voda. 

 

Ing. Mališ: Co se týče nájmu a služeb, dělala se rozsáhlá tabulka s přepočtem na rok 2019, 

2020 a 2021 pro porovnání. Doposud se nájmy, které se evidovali, když to řeknu, se  

 

 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

12 

 

 

vyúčtovávaly služby. Je třeba si říci, že jsem v dubnu zjistil, že nebude se vyúčtovávat rozdíl 

mezi nájemným a službami, dávalo se to celé do příjmu rozpočet na náklady. Taková byla 

praxe. 1. nájemce, kterého mám rozděleného na náklady na nájmy a služby spojené 

s užíváním budovy. Je třeba si říci, že ty služby jsou stanovené přepočtem z předchozího 

období, takže samozřejmě pokud ti nájemníci tam byli a ta spotřeba vody tam byla nízká, tak 

samozřejmě skutečné náklady z roků předchozích byly nízké, tudíž ty přepočty jsou nízké. Co 

se týče dodatků k tomu nájmu a užívání. Když si vezmete přílohu toho nájmu, tu barevnou 

část, tak jsou tam označeny, že se jedná společné sociální zázemí. To společné sociální 

zázemí je stanoveno a do rozpisu služeb jsem započetl náklady na společné užívání, jako by 

na úklid společných prostor, kterou vykonává naše paní uklízečka. Je to v tom barevném 

snímku. Dole jsou společné sociální zařízení, je to vyšrafováno, o které prostory se jedná, 

které budeme užívat společně. Je mi zcela absurdní, ale to abych jim popisoval, že při užívání 

kancelářských prostor mají právo chodit vrátnicí, užívat chodbu, schodiště, sprchy a sociální 

zařízení a stanovovat počet, kolikrát můžou jít za záchod. Když už jsou označeny ve výkazu 

jako společné zařízení a je rozpočítávána voda, úklid společných prostor a jiných záležitostí, 

že je to předmětem nájmu. Od počátku jsme o těch prostorech diskutovali, a i technicky je to 

možné. Spotřeba vody je měřená, samozřejmě pokud spotřeba vody stoupne, bude se 

rozpočítávat jak podle počtu osob, nebo podle m2.  

 

Bc. Prusek: Já mám dotaz k těm tabulkám, co jste nám zaslal.  

 

Ing. Mališ: Který rok? 

 

Bc. Prusek: 2020 a 2021. Za společnost Strabag je tam v roce 2021 ta částka nižší, než je 

v roce 2020. Proč? 

 

Ing. Mališ: Ano je nižší, protože předpokládáme, že ty služby přepočtem pravděpodobně 

vyjdou méně. Je to odhad, předpoklad na rok 2021. Základ nájemného bude stejný, ale bude 

nižší záloha na služby. 

 

Ing. Wieluchová: To musíte mít smluvně ošetřeno ne, že předpokládáte. Ve smlouvě máte 

danou nějakou výši a vy ji musíte držet, dokud nebudete mít změněnou smlouvu. Když se tam 

koupali naši lidé, tak samozřejmě ta voda byla za námi. Kolik lidí se bude sprchovat?  5, 10, 

15, 20? Kolik lidí tam bude chodit? Víte aspoň předpoklad? 

 

Ing. Mališ: To není stanoveno. My to víme podle metrů. 

 

Ing. Wieluchová: Vodu nemůžete měřit podle metrů 

 

Ing. Mališ: Zatím jiný ukazatel nemám. 

 

Ing Wieluchová: Ale máte se zeptat, kolik lidí to bude a máte 200 Kč zálohu na vodu. Vy ani 

nevíte, jestli to bude 5 nebo 10 lidí? 

 

Ing. Mališ: Ve smlouvě je, že bude platit zálohy za služby. Služby se budou navrhovat, 

předkládat a jsou samostatně každým rokem určovány. 

 

Ing. Wieluchová: To je jasné, ale co když ta protistrana nebude se způsobem výpočtu 

souhlasit? Co s tím uděláte? Vy nemáte způsob výpočtu ve smlouvě daný. 
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Ing. Mališ: Předběžně je to stanoveno podle metrů dá se použít směrné číslo podle zákona. 

Těch možností je několik. Buď rozpočtem podle osob nebo………..věta nebyla dokončena  

 

Ing. Wieluchová: To nemáte projednané a ani nevíte, kolik to bude lidí. Jestli to bude 10 tis. 

Kč nebo 2 tis. Kč měsíčně to vůbec netušíte? 

 

Ing. Mališ: Musím říct, že ani nevím kolik lidí je na technickém dvoře. 

 

Bc. Prusek: V roce 2020 je to 73 644 Kč, tak proč je to teda o těch 9 tis. Kč nižší v tom dalším 

roce? 

 

Ing. Mališ: Tam pan účetní dával předpoklad, že tyto služby budou pravděpodobně nižší. 

 

Ing. Wieluchová: Jak k tomu přišel? 

 

Starosta: Je třeba si říci, kdo tam je nájemce. Nájemci nejsou dělníci, ale technici. Ti lidé, 

kteří tam budou, jsou především technici a administrativa. Pan účetní nepředpokládá, že se 

budou sprchovat permanentně každý den, ale předpokládá, že v případě, že to bude na podzim 

nebo na jaře se ti stavební dělníci budou vracet, tak se budou koupat nebo využívat vodu. 

Musí se nechat rozběhnout ten provoz, aby to ukázalo ta čísla. Když jsem to byli schopni 

počítat objemově předtím, nechápu, proč se teď paní Wieluchová rozčiluje, že objemově 

nemůžeme počítat znovu. 

 

Ing. Wieluchová: Voda se nepočítá zvlášť. Voda byla jenom pro naše lidi. 

 

Starosta: Jste si jistá, že tam byli jenom naši? 

 

Ing. Wieluchová: Předpokládám. 

 

Starosta: A to je přesně o tom. Vy předpokládáte, takže neříkáte ano, ne. Jsou tam firmy 

stavební. 

 

Ing. Wieluchová: Vy dva jste říkali, že se tam budou sprchovat lidi ze Strabagu, že to tak je 

dohodnuté. 

 

Starosta: To vám nikdo nerozporuje. 

 

Ing. Wieluchová: Tak se ptám, kde je ve smlouvě ošetřeno, kolik to bude lidí, a jaké jsou 

zálohy? 

 

Starosta: Já jsem mluvil s ředitelem Strabagu a oni ještě nebyli schopni definovat počet lidí, 

kteří tam budou.  

 

Ing. Wieluchová: Dobře no. 

 

Bc. Prusek: My jsem tady na minulém zastupitelstvu pouštěli nějaká čísla a bylo nám slíbené, 

nějaká výše, kterou přijmeme v roce 2020 z nájmu a najednou je v roce 2021 předpokládaná o 

120 tis. Kč menší. Připadám si zrazený. 

 

Ing. Mališ: Je to záloha, která stejně přijde vyúčtovat. 
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Paní Jančíková: Jak jsme byli v červnu na prohlídce toho technického dvora, tak jsme se ptala, 

kde se budou sprchovat. Bylo mi řečeno, že se budou používat stejné hygienické zařízení jako 

naši, že se budou střídat. Naši zaměstnanci odejdou dříve a později budou přicházet 

zaměstnanci Strabagu. Bylo řečeno, že jich bude kolem 20. Nevím, jak by chtěli podružným 

měřením zjisti, když budou využívat jedno hygienické zařízení. 

 

Starosta: Je třeba se zamyslet historicky. Fungovalo to tam, bylo tam pět firem, sprchovali se 

nezávisle na tom, jestli je podružné měření. Teď vycházíme z toho, že jsou tam tři firmy, kdy 

dvě pokračují a jedna je tam nová a máme stejný princip. 

 

Paní Jančíková: Ale tolik dělníků, kteří budou používat to sociální zařízení, tam určitě nebylo. 

 

Starosta: Vy víte kolik? 

 

Paní Jančíková: No vy jste v červnu řekli, že jich tam bude kolem 20. 

 

Starosta: My jsme dostali tuto informaci. 

 

Paní Jančíková: Využívám tuto informaci, když jste řekli 20 lidí a já jsem říkala, že to jedno 

sociální zařízení pro dvě firmy, je strašně málo. 

 

Ing. Mališ: Je to samozřejmě věcí dohody. Naši pracovníci končí 14:30 hodin a pracovníci 

Strabagu je v 15:30 hodin. Provedli jsme průtokovou zkoušku a ten ohřev vody je dostačující 

na to, aby bylo schopno zvládnout dohřátí té vody. Co se týče rozpočtu na určité subjekty, je 

to otázka dohody a pokud ne, tak jsou zákonné prostředky, jak to víceméně stanovit. 

 

Ing. Wieluchová: Bylo by dobré, kdybyste po těch třech, čtyřech měsících ke konci roku řešili 

spotřebu vodu a smluvně to ošetřili se společností Strabag.  

 

Ing. Mališ: Zatím uběhl měsíc. Nájemní prostory jsou předány, budova je prázdná, je příprava 

elektroinstalace pro Strabag, který si on sám realizoval. Na venkovních jejich prostorech mi 

stojí jeden velký kontejner, kompresor a železo, takže tím pádem, já bych to tak viděl 

samozřejmě nějaký ten půl rok nebo rok až oni se ustaví a ten počet zaměstnanců se vyřeší. 

Pan ředitel řekl, že sami nemají ani časovou ani početní osu, kolik zaměstnanců tam bude 

sedět. Pro mě je důležité, že prostory mají převzaté, nájem platí. K dnešnímu dni mají 

zaplacené celé září, takže nám tím pádem nedluží žádné peníze. 

 

Paní Jančíková: Já bych se chtěla zeptat, jestli platí za ten venkovní prostor? 

 

Ing. Mališ: Platí i za venkovní prostor, je to součástí smlouvy. 

 

Starosta: Tam je udělaný geometrický plán, je tam udělaná výměra. Chtěl bych doplnit, co 

tady ještě nezaznělo. Firma Strabag se zavázala, že tam udělá kamerový systém, čímž my 

získáme to, že ze zadní strany nám tam nikdo nevleze. 

 

Ing. Wieluchová: Já bych se ještě vrátila k těm nájmům. Materiál, který zpracoval technický 

dvůr uvádí nájmy za rok 2019, 2020 a 2021. Ovšem v té částce nájmu je zahrnutý jak čistý 

nájem, tak zálohy včetně služeb. Technický dvůr má napsáno, že za rok 2020 bude nájem 646 

tis. Kč. Když to ošetříme o služby, které se průběžně platí, tzn., to není náš příjem, tak nájmy 

dělají 270 610 Kč za ten rok. A příští rok to nebude 900 tis. Kč, ale zase o 300 tis. Kč méně.  
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Je třeba z důvodu finanční návratnosti toho nákladu udávat správná čísla. Nájmy včetně 

služeb, protože služba je průběžná položka 

 

Ing. Mališ: Pan Schiller se ptal, jestli chcete tu tabulku, kterou vám připravil včetně nájmu a 

služeb a vy jste řekla ano. Připravil ji včetně nájmu a služeb jako celkovou částku. Bylo mi 

divné, že nechcete rozpočítat nájemné a služby. 

 

Ing. Wieluchová: Když si projdete minulý zápis, tak zjistíte, že jste operovali s částkou 600 

tis. Kč. Minule, a to není nájem. My máme nájem 270 tis. Kč ne 600 tis. Kč. 

 

Ing. Mališ: 501 tis. Kč je nájem podle smlouvy a k tomu jsou služby.  

 

Ing. Wieluchová: Já nehovořím o Strabagu. Já hovořím, že čistý nájem technického dvoru 

není 600 tis. Kč, jak jste operovali minulé zastupitelstvo, ale je to pouze 270 tis. Kč.  

 

Ing. Mališ: Není. 

 

Ing. Wieluchová: Služba je průběžná položka, to není nájem. 

 

Ing. Mališ: Když se podíváte na nájem Strabagu, tak je 501 tis. Kč + služby, které jsou 31 800 

Kč, tj. dalších 360 tis. Kč za služby. 

 

Ing. Wieluchová: Tady máte z roku 2021 tři firmy počítané, máte čistý nájem a služby a máte 

to odděleno tak, že služby jsou 321 tis. Kč a čistý nájem je 270 tis. Kč. 

 

Mgr. Kojdecký: Já bych to jenom upřesnil. Ten čistý nájem je už na výsledkových účtech a 

zálohy na služby na rozvahových účtech.  

 

Ing. Mališ: Rok 2020, kdy vlastně půl roku chybu. 

 

Starosta: Vždyť tam máte nuly. 

 

Ing. Wieluchová: Já jen říkám, že jste operovali 600 tis. Kč, že to není 600 tis. Kč. Můžete mi 

ukázat rok 2021? 

 

Ing. Žitník: Mohl bych požádat všechny zúčastněné, jestli by se mohli podívat do toho 

materiálu, tam je ta nájemní smlouva se Strabagem a v článku 4 je nájemné, kde jsou ty 

položky zcela zřetelně popsané. 

 

Ing. Wieluchová: Nikdo s tím nepolemizuje. 

 

Ing. Žitník: Tam je čistý nájem 501 tis. Kč.  

 

Pan Macháč: Za rok, co vy jste ukazovala, je za půl roku. 

 

Ing. Poštová: Ten čistý nájem vychází 501 tis. Kč. 

 

Starosta: Říkáte 240 tis. Kč. 

 

Pan Macháč: To není celý rok. 
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Ing. Mališ: Ano. Já se tedy posunu. K dnešnímu dni je uhrazeno všechno včetně měsíce září. 

Další věc.  Právní služby pana Vašinky. S panem magistrem má uzavřenou smlouvu jako 

technický dvůr, kdy sním projednávám veškeré právní záležitosti. Máme uzavřeno paušálně 3 

tis. Kč + DPH měsíčně. Některé body nechávám zkonzultovat. Spoustu technických věcí, ať 

už řeší zaměstnanecké výpovědi, alkohol, který jsem měl na pracovišti a jiné záležitosti. 

Takže tyto věci řeším s právním zástupcem. Nebytové prostory se zveřejňují 15 dnů na úřední 

desce. Poskytnul mi právní stanovisko, které jsem využil. 

 

Ing. Poštová: Já bych chtěla reagovat na ty právní služby. To se mi asi jenom zdá, ne? 

Technický dvůr, který má několik smluv za rok a 3 tis. Kč měsíčně právní služba? Proč 

nevyžíváte právní službu, kterou má obvod? 3 tis. Kč měsíčně na technickém dvoře, kde je 15 

dělníků a 6 smluv za rok, tak máme 3 tis. Kč právní službu? 

 

Ing. Mališ: To není 6 smluv za rok. Máte nájemní věci, máte pracovní věci. 

 

Ing. Poštová: Ty se opakují. 

 

Ing. Mališ: Neopakují se, třeba takový alkohol na pracovišti se neopakuje. A jsem rád, že se 

neopakuje. 

 

Ing. Poštová: Obvod nikdy neměl stabilně právníka, kterého by platil paušálem. 

 

Ing. Mališ: Bohužel v tom stavu, ve kterém jsem převzal technický dvůr, tak……věta 

nedokončena. 

 

Ing. Poštová: A k čemu tam jste vy? 

 

Ing. Mališ: Já nejsem právník. Já nejsem magistr, abych byl schopen tyto právní věci pořešit. 

Přepadlo nás vyúčtování zkrachovalé firmy za elektřinu a plyn. Toto celé řešil právní 

zástupce. Určité právní věci potřebuji zkonzultovat. Obvod mi ukázal, že jsme samostatný 

subjekt, takže jsem si to pořešil sám. Co se týče elektroměrů, tak je třeba si říci, že tento bod 

vůbec nebyl předmětem kontroly, bylo to na konzultaci s paní předsedkyní. K tomuto uvádím, 

že jsou osazeny na některých plochách, místnostech jsou osazeny elektroměry. Toto jsou 

třeba elektroměry pro část horního patra. Co se týče dalšího měření, tak jsou elektroměry 

osazené pro naše dolní prostory, které užíváme jako šatny, dále jsou osazeny elektroměry na 

dílnách, na stolárně, hangár č. 1 je součástí naší dílny, takže tam ne, ale v hangárech č. 2 a 3 

ano, a ještě se bude osazovat elektroměr pro jejich IT zařízení. Jsou některá měřidla podružná, 

tím pádem jsme schopni některé odběry řešit a realizovat. Organizační řád ze 22.8.2019, který 

byl platný, ale v té domě a vracím se k tomu, že pracovnice po jejich dohodě se mnou, kdy 

paní Fiurášková s paní Konopkovou požádaly, že by měly zájem se přehodit. Takže formou 

zástupu jsme řešili toto přehození, tuto změnu. Nejsou to vedoucí pracovníci, proto nebylo 

nutné řešit nějakým příplatkem za vedení. Samozřejmě rozdíl ve finanční náročnosti jsem 

paní Fiuráškovou dokrýval prémiemi za každý měsíc, nebo za práci navíc, kterou vykonávala. 

Tyto věci jsme udělali. V novém organizačním řádu a je zajímavé, že se tímto už komise 

zabývala, i když nabyl platnosti 1.9.2020, takže tam už je to pořešené. Dneska se připravuje 

smlouva s paní Fiuráškovou, tam musíme dořešit to, že její třída je daná, ale platový stupeň se 

musí dořešit. Musí se započítat její praxe, takže se smlouva zpracovává a bude pořešena 

v rámci tohoto měsíce. 
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Ing. Wieluchová: Možná by mě mohla tady paní Štekbauerová opravit. Existuje nějaká 

tabulka, která říká, jak má být pracovník zařazen. V organizačním řádu musí být tak kolonka 

a musí mít popis práce. Takže jestli já přehodím dva pracovníky, tak že dělají jinou práci, tak 

to nevyřeším tak, že jim dám dodatek finanční. Já musím ošetřit náplň práce každého 

pracovníka zvlášť a musím to mít v souladu s organizačním řádem. 

 

Ing. Mališ: Budeme to řešit formou zástupu. 

 

Starosta: Paní Fiuráškové jsem se dotazoval dneska dopoledne a říkala, že si chtěla vyzkoušet 

práci paní Konopkové, protože nevěděla, jaký je rozsah toho……věta nedokončena 

 

Ing. Wieluchová: Co když se stane nějaký pracovní úraz, ona tam neměla, co dělat na tom 

hřbitově, protože ona na to nemá vůbec smlouvu. Uvědomujete si to? 

 

Ing. Mališ: Všichni mají pracovní smlouvu. 

 

Ing. Wieluchová: Ředitel odpovídá za náplně práce a ten pracovník musí mít v náplni práce 

to, co dělá a ne to, co nedělá, že si to chce vyzkoušet. Kde jste na to přišel, že si to chce 

vyzkoušet? 

 

Ing. Mališ: S paní Fiuráškovou bylo dojednáno, že dva dny bude dělat administrativní práce, 

to jsou úřední dny a tři dny bude pokračovat ve své činnosti, a to je práce na kterou byla 

přijata, a to je zahradnice. Já mám s nimi sepsaný zápis. Dámy s tím přišly samy, že to chtějí, 

doposud si ještě nestěžovaly. Bavili jsme se, jakmile vydáme nový organizační rád, po 

projednání a odzkoušení veškerých variant, tak se to novým organizačním řádem stanovilo. 

 

Ing. Wieluchová: Jestli by to prošlo na úřadě, že to vyzkouším a pak se uvidí? Prošlo by to 

paní Štekbauerová?  

 

Bc. Štekbauerová: Určitě neprošlo, protože my všechny pracovní smlouvy předkládáme na 

magistrát. 

 

Ing. Mališ: Jenže zákon o úřednících hovoří jinak. 

 

Ing. Poštová: Máme nového ředitele, odborného už rok a půl, navýšení 900 tis. Kč, taky mi 

není jasné na co. Takže co? 

 

Paní Jančíková: Já jsem šla v srpnu a viděla jsem paní Fiuráškovou, jak ošetřuje živé ploty. 

Paní Konopková, když pracovala na úřadě, měla na starosti hřbitov, takové věci nedělala. 

Vždycky to dělali chlapi z technického dvoru. Teď jsem byla trošku překvapená, že paní 

Fiurášková, která má na starosti hřbitov, ošetřuje veškeré živé ploty ve Svinově a nemá to ve 

smlouvě. Myslím si, že by to měli dělat nějací muži z technického dvora, vždycky to dělali. 

 

Ing. Mališ: Dělali to pod vedením paní zahradnice. Chlapi chodí stříhat, ona jim to vždycky 

vysvětlí. Taková je praxe. 

 

Starosta: Já už bych se k tomu nevracel. Je nový řád. 
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Ing. Wieluchová: Ten nový řád je vydán a tam zase nemá činnost, má tam napsané hřbitov a 

zeleň. Co je to zeleň? Stříhání, podklady? Ona musí mít náplň práce, to nestačí napsat zeleň. 

Zeptejte se toho vašeho právní zástupce, co je to pracovní smlouva a náplň. 

 

Starosta: Jak se tady paní Poštová rozčilovala nad tím právníkem, tak tady to akorát máme. 

Pan ředitel je technicky zaměřený. 

 

Ing. Wieluchová: V soukromé firmě, jestliže někdo je ředitel, tak do tří měsíců musí šlapat 

jako hodinky a musí to zvládnout všechno a ne, že deset měsíců budou lidi bez pracovní 

smlouvy. 

 

Starosta: Můžeme se samozřejmě trefovat do pana ředitele, protože to je jednoduché, ale je 

třeba si říci, v jakém stavu jsme předali panu řediteli technický dvůr personálním a 

technickém. Věděli jsme, že sanujeme některými penězi. Byly tam nepřiměřené nároky a 

platové podmínky pro některé zvýhodněné zaměstnance. Je třeba říci, kdo to nařídil a v tom 

případě si hrábněme do svého svědomí, jestli je to pravda nebo ne. 

 

Ing. Wieluchová: Jste úplně mimo pane starosto. 

 

Starosta: Já myslím, že ne. 

 

Ing. Mališ: Je agenda pohřebiště, je agenda zeleně. Rozepisovat u pohřebiště, jestli má dělat 

smlouvy nebo počítat nebožtíky nebo jestli tam má být při každém vsypu. 

 

Mgr. Krmášek: Dobrý den, jsem členem kontrolního výboru. Účastnil jsem se kontrolního 

výboru 24.8. Jsme tady 4 členové, kteří se účastnili kontrolního výboru. Já vám samozřejmě 

do toho nechci mluvit, ale myslím si, že celá tato diskuze je bezpředmětná. Já pořád nevím, a 

to jsem říkal už i paní Wieluchové telefonicky, co nám to tedy předala. Podle mě to není zápis 

kontrolního výboru, tím to pro mě končí. Kontrolní výbor je kolektivní orgán, který má 

hlasovat a jestliže chcete předkládat nějaký výstup, tak musí být hlasování. My nemáme 

vůbec, jak jsme tady rozhodli. Já jsem vám říkal, že to předkládáte předčasně a ať to dáte na 

další zastupitelstvo. Vy se tady hádáte a celý ten zápis je bez předmětný. V pracovní smlouvě 

je náplň práce, takže nepleťte si dvě normy. Je tady pracovní smlouva a organizační řád. Proč 

kolektivní orgán má rozhodovat o zákonnosti. My kontrolní výbor si myslím, že jsme zákonně 

nepostupovali. Další výbor je finanční výbor, ten by měl řešit hospodářské věci a my tady 

řešíme všechno.  

 

Ing. Wieluchová: To, že někomu vysvětlíme, co je to vykazování nájmu a služeb zvlášť z 

titulu návratnosti financí, neznamená, že to patří do finančního výboru. To je standardní číslo, 

které si musí uvědomit každý, kdo řídí nějakou organizaci. To není věcí finančního výboru. 

 

Mgr. Krmášek: Řeknu vám zásadní věc a to, že nevím, co jsme to tady dneska předložili. 

Myslím si, že to výstup kontrolního výboru není. 

 

Ing. Wieluchová: Já jsem říkala, že se k tomu ještě vrátíme a že to jsou jen podněty a jsou to 

poměrně závažné věci. Rok se o tom hovoří a není to ošetřeno. Myslím, že je nutné to udělat, 

co nejdříve a než až v prosinci. 

 

Starosta: Pan Krmášek tomu asi udělal nejlepší přítrž. Vyhodnotil, že to je materiál, který není 

schopný žádného schválení, takže já bych ho stáhl. Hlasujme o stažení materiálu. 
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Ing. Poštová: Já mám k tomuto takovou poznámku. Pravděpodobně má pravdu Mgr. 

Krmášek, že to nemá náležitosti, ale bavme se o formální věci a o věcných záležitostech. 

Například čerpání navýšené dotace o 900 tis. Kč, to je úplně přesně to, co kontrolní výbor 

udělat má, plnění usnesení zastupitelstva. Tady jsou úplně jasná čísla.  

 

Mgr. Kořistková: My jsme tady opravdu čtyři a já už se tedy musím přidat do diskuze, 

protože ty dotazy, kterou jsou zde vznášené, jsou opravdu bezpředmětné. Zápis kontrolního 

výboru nemá žádnou náležitost zápisu, jak podle zákona, tak podle platného jednacího řádu 

by mít měl. Existují různá doporučení ministerstva, která přesně upravují, jak  

v této věci postupovat. Mě to překvapuje ještě v tom případě paní Poštová od vás, protože my 

jsme tyto organizační věcí řešili před více než 10 lety a byli jsme kritizováni za naši činnost. 

Výstupem na zastupitelstvu byl jednací řád, který to přesně upravoval, aby těmto situacím 

bylo předejito tzn., že souhlasím s panem Mgr. Krmáškem v tom smyslu, že zápis není 

relevantním výstupem činnosti kontrolního výboru jako kolektivního orgánu. Nebylo 

hlasováno o žádném z těchto bodů. Pokud jakýkoliv zápis, který je takto veřejně prezentován 

na zastupitelstvu, je nutné o každém, pokud je tam učiněn nějaký závěr, nějaké rozhodnutí, 

návrhy, je nutné o nich hlasovat. V tomto případě je zápis opravdu bezpředmětný. Velice mě 

mrzí, že tady je ještě další kolega, který by se k tomu měl taky vyjádřit a říct svoje stanovisko. 

Byla jsem pověřena kontrolou stejně jako Mgr. Krmášek některých nájemních smluv. 

Všechno jsme kontrolovali na místě. Co jsem zjistila, jsem sdělila písemně i ústně 

předsedkyni a ostatním členům výboru. Po právní stránce smlouvy, které jsem já 

kontrolovala, byly v pořádku, obsahovaly všechny podstatné náležitosti, které měly mít. Tudíž 

z mé strany technický dvůr nepochybil. Jestli vznikly nějaké nejasnosti ohledně rejstříku, byly 

tam věci, které opravdu pan ředitel převzal z minulosti. Pan ředitel všechno uvedl do souladu 

s právním řádem, aby nevznikaly další postihy. Další věc, na kterou jsme narazili s ostatními 

členy kontrolního výboru byla v podstatě faktura za právní služby. Pan ředitel dodatečně 

dodal smlouvu, která opět z mého pohledu neobsahovala žádnou věc, která by vyvolala 

neplatnost této listiny. Na můj dotaz přímý k tomu, kdo zajištuje pro obec, to bylo ještě na 

místě na technickém dvoře, kdo pro obec zajišťuje právní služby, mi paní Wieluchová řekla, 

že to neví. Pokud se má technický dvůr obrátit na obec a zajistit si právní služby…..věta 

nedokončena 

 

Ing. Wieluchová: Jak to mám vědět, když nejsem ani v radě? 

 

Mgr. Kořistková: V pořádku, ale na zastupitelstvu jste a ten dotaz se může vznést. Já bych 

jenom ráda a nesouvisí to s touto věcí, připomněla, že v minulosti, a to může potvrdit paní 

Poštová i paní Hauptová, které byly v kontrolním výboru, jsme řešily složité právní věci. 

Vypracovaly se za mnoho peněz právní posudky, aby posuzovaly následky spatně uzavřených 

smluv, špatných postupů atd. To je jen takový dovětek. Tudíž z mého pohledu, co já jsem 

kontrolovala, bylo věcně i právně v pořádku. Neměli jsme kontrolovat jaká je četnost 

využívání právních služeb. Pokud by to bylo rozhodnutí kontrolního výboru, kontrolujte 

četnost, potřebovali bychom určitě více času a zabývat se tím komplexněji. Toto opravdu 

nebylo vzneseno. Takže zatím tolik, děkuji za váš čas. 

 

Bc. Prusek: Byl jsem vyzván, ať se k tomu vyjádřím. V podstatě ten čas, co jsme měli na 

kontrolu, bohužel nebyl dostatečný a já rád dělám věci pořádně. Kontroloval jsem tři oblasti. 

Té jedné jsem vůbec nerozuměl, protože nemám ekonomické vzdělání, takže jsem poprosil 

pana ředitele a paní Konopkovou, která mi vše vysvětlila, protože jsem měl dotazy k pokladně 

a na email paní Wieluchové jsem odpověděl, že jsem neshledal nikde žádné problémy nebo 

pochybení. 
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Starosta: Děkuji za vyjádření. 

 

Mgr. Hrušková: Já tady tu situaci vnímám tak, že hlavní chyba je v paní předsedkyni výboru. 

Práci si špatně zorganizovala a načasovala. Za každou cenu se snažila najít nějaké pochybení,  

 

což ji v závěru nepodařilo, a proto bych byla pro, aby byla sesazena z postu předsedkyně 

kontrolního výboru 

 

Starosta: Uděláme si 5 minut přestávku, abychom se na to připravili. 

 

5 minut přestávka 

 

Starosta: Vznikla tady otázka návrhu zastupitelky a radní Mgr. Hruškové na odvolání 

předsedkyně kontrolního výboru. Dávám hlasovat o změně programu, protože je samozřejmě 

součástí programu. Změna programu o doplnění bodu „odvolání a volba nového předsedy 

kontrolního výboru“ 

 

Mgr. Kojdecký: Mám dotaz. Zastupitelstvo odvolá jenom předsedu kontrolního výboru? Není 

to věc kontrolního výboru, že si volí předsedu? 

 

Starosta: Ne. 

 

Hlasování o návrhu 

Pro: 10                                             Proti: 0    Zdržel se: 6 

Návrh byl schválen 

 

Starosta: Další bod bude „odvolání paní Ing. Wieluchové z postu předsedkyně kontrolního 

výboru“ 

Hlasování o návrhu 

Pro: 10                                             Proti: 2    Zdržel se: 4 

Návrh byl schválen 

 

Starosta: Předtím než předám slovo paní předsedkyni volební komise paní Jančíkové, bych si 

dovolil navrhnout, aby volba byla veřejná 

Hlasování o návrhu 

Pro: 10                                             Proti: 0    Zdržel se: 6 

Návrh byl schválen 

 

Starosta: Předávám slovo paní Jančíkové. 

 

Paní Jančíková: Já bych vás poprosila o podání návrhu na předsedu kontrolního výboru. 

 

Starosta: Navrhuji Bc. Martina Pruska. 

 

Bc. Prusek: Přijímám. 

 

Hlasování: 

Pro: 12                                             Proti: 0    Zdržel se: 3 

Bc. Martin Prusek byl zvolen předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva městského 

obvodu Svinov. 
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Paní Jančíková: Já bych gratulovat panu Pruskovi za novou funkci, na kterou byl zvolen. 

Zůstane paní Wieluchová ve výboru jako členka nebo se bude volit nový člen? 

 

Ing. Wieluchová: To není možné. 

 

Paní Jančíková: Takže musíme volit dalšího člena kontrolního výboru. 

 

Starosta: Navrhuji Ing. Michala Lacha. 

 

Bc. Prusek: Navrhuji Ing. Helenu Wieluchovu. 

 

Ing. Wieluchová: Já nechci. 

 

Ing. Lach: Přijímám. 

 

Hlasování: 

Pro: 11                                             Proti: 0    Zdržel se: 5 

Ing. Michal Lach byl zvolen členem Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov. 

 

Paní Jančíková: Gratuluji panu Lachovi, že se stal členem kontrolního výboru. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o přiznání odměny předsedovi a členovi Kontrolního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Svinov dle usnesení 0082/ZMOb-Svi/1822/8 ze dne 

11.12.2019 od 10.09.2020 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                             Proti: 0    Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen 

 

Ing. Wieluchová: To je podle účasti ta odměna, ne? 

 

Mgr. Hrušková: Ano, to je v těch zásadách 

 

Starosta: To je v tom usnesení, které jsem přečetl. 

 

Ing. Poštová: Já mám dotaz. Ten materiál č. 6 byl uzavřen? Nebyl ne? 

 

Starosta: Materiál č. 6 bych dal hlasovat o odložení 

Hlasování o návrhu 

Pro: 13                                             Proti: 0    Zdržel se: 3 

Návrh byl schválen 

 

Ing. Poštová: Já mám s dovolením návrh, abychom odhlasovali úkol pro kontrolní výbor a 

sice kontrola usnesení č. 0073/ZMOb-Svi – rozpočtové opatření pro technický dvůr na 900 

tis. Kč. Není tam přesně určeno na co. Takže zkontrolovat, jak to bylo čerpáno skutečně. 

 

Ing. Žitník: Já bych chtěl zeptat nově zvoleného předsedy, jestli ví časový prostor, jednak, aby 

dopracoval odložený materiál a zda by mohli provést kontrolu. 

 

Ing. Wieluchová: Finanční výbor. 
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Starosta: Mohu vás poprosit paní Poštová, jestli byste mohla zopakovat to usnesení? 

 

Ing. Poštová: Kontrola plnění usnesení č. 0073/ZMOb-Svi 

 

Ing. Samková: To usnesení je č. 0066/ZMOb-Svi/1822/7 

 

Ing. Poštová: Aha, pardon. 0066/ZMOb-Svi. 

 

Pan Macháč: Který výbor? Kontrolní nebo finanční? 

 

Starosta: Bavíme se, že to udělá finanční výbor? 

 

Ing. Poštová: Ne kontrolní. Kontrola plnění usnesení.  

 

Ing. Žitník: Znovu opakuji dotaz na pana předsedu, zda na to bude mít čas? Nebo to necháme 

na příští zastupitelstvo? 

 

Ing. Wieluchová: Ne ne. 

 

Bc. Prusek: Ano, předělám to. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o schválení plánu kontrolního výboru 

Hlasování o návrhu 

Pro: 16                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Mgr. Kořistková: Paní Poštová, prosím vás, čeho se to týká přesně, to usnesení? Můžete mi to 

citovat? 

 

Ing. Wieluchová: To je to, co jsme kontrolovali jako poslední bod. Rozpočtové opatření 

navýšení neinvestičního příspěvku technickému dvoru o 900 tis. Kč. To je v poslední příloze 

materiálu.  

 

Mgr. Kořistková: Já se k tomu nechci vyjadřovat, protože to nebylo schváleno v rámci 

kontrolního výboru, ale nicméně, já jsem posílala vyjádření….věta nedokončena. 

 

Ing. Wieluchová: Prosím vás nechme už toho. 

 

Mgr. Kořistková: Já to musím říct. Tento postup je v rozporu s právním předpisem, kterým je 

zákon o obcích. Takže hospodaření s majetkem a finanční prostředky obce přísluší mimo jiné 

finančnímu výboru. Ustanovení §119 odst. 2 písm. a) zákona o obcích nezakládá přímo 

oprávnění finančnímu výboru provádět kontrolu hospodaření s majetkem obce, který je 

svěřený jiným subjektům tzn., příspěvkovým organizacím. Nic méně pokud by měl finanční 

výbor kontrolovat hospodaření je třeba, aby bylo uloženo přímo zastupitelstvem v jeho 

rozhodnutí. Pokud jsou obce, kde není finanční výbor a kontrolní výbor zřízen, může 

kontrolní výbor suplovat práci finančního výboru, což není náš případ. V tuto chvíli bych 

navrhovala, nevyhýbám se úkolu, ale myslím, že by bylo na místě, kdyby toto usnesení 

kontroloval finanční výbor. S odkazem na to můžu zaslat komukoliv, kdo bude mít zájem 

jakýkoliv rozpor, odkázat na metodické pokyny, na zákon atd. 
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Starosta: Uděláme revokaci usnesení a předáme to na finanční výbor. 

 

Ing. Poštová: To je názor paní magistry, ale přečtěte si v zákoně o obcích v náplni. Jedním 

z hlavních úkolů kontrolního výboru je kontrola plnění usnesení. 

 

Starosta: Tak to dáme na oba výbory. 

 

Mgr. Krmášek: Mám tady výstup z metodického doporučení z činnosti územně 

samosprávných celků k finančnímu a kontrolnímu výboru a tady je psáno jasně, že prakticky 

rozdíl v činnosti kontrolního a finančního výboru spočívá v předmětu kontrolní činnosti. U 

kontrolního výboru jde především zákonnost, u finančního výboru hospodárnost, nakládání 

s finančními prostředky obce. Hlavní je, že kontrolní výbor je o zákonnosti. 

 

Ing. Wieluchová: Jestliže někdo porušil rozpočtové opatření, poruší zákon. Čí je to kontrola? 

Poruší zákon. To nemůže kontrolní výbor kontrolovat? 

 

Ing. Žitník: Abych se v tom zorientoval. To rozpočtové opatření hovoří, že jsou převedeny 

neinvestiční prostředky příspěvkové organizace. Ta kontrola bude spočívat v tom, že se bude 

hodnotit, zda prostředky nebyly neinvestiční, ale byly využity jako běžné výdaje nebo jako 

investice? 

 

Ing. Wieluchová: V materiálu je napsáno, když si otevřete ten bod 6, na co pan ředitel 

požadoval prostředky 900 tis. Kč? Udělali tabulku, na co je použili a potom to bylo na úplně 

něco jiného. 

 

Ing. Žitník: Mám obavu, že usnesení zastupitelstva jsou tyto dva řádky. 

 

Paní Jančíková: To znamená, že si to pan ředitel může posunovat podle svého, jak chce. 

 

Mgr. Kojdecký: Nemá v tomto případě zasáhnout jako kontrola rada, aby ty prostředky byly 

opravdu čerpané řádně podle toho, na jaký účel byly použity? Není tam někde chyba? 

 

Ing. Wieluchová: Já bych tady citovala poslední věc. Obecně závzné vyhlášky č. 14/2013, to 

je statut, vydané Magistrátem města Ostravy vyplývá: Městské obvody hospodaří v souladu s 

rozpočtem a provádějí pravidelnou, systematickou, úplnou kontrolu svého hospodaření a 

hospodaření jimi zřízených právnických osob a organizačních složek po celý rozpočtový rok, 

minimálně čtvrtletně, takže to jde za radou. 

 

Starosta: To vám nikdo nerozporuje. 

 

Ing. Wieluchová: Ta chyba je asi někde jinde než v kontrolním výboru. 

 

Starosta: Pan Krmášek vysvětloval, že vy kontrolujete zákonnost a finanční výbor 

hospodaření. Z toho vyplývá, že pokud bychom to požadovali těch 900 tis. Kč, ať je to 

jakkoliv, tak to má dělat finanční výbor, nikoliv kontrolní výbor. 

 

Ing. Poštová: Je pravdou, co řekl pan místostarosta, že usnesení je takové. Požadavek byl 

jasně strukturovaný, tak to by měl kontrolovat finanční výbor, protože kontrolní výbor může 

pouze konstatovat, že 900 tis. Kč bylo utraceno.  
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Starosta: Pokud trváme na tom, že to bude kontroloval finanční výbor tak revokujme 

usnesení. Dávám hlasovat o zrušení usnesení, že kontrolu bude provádět kontrolní výbor 

Hlasování o návrhu 

Pro: 12                                             Proti: 0    Zdržel se: 4 

Návrh byl schválen 

 

Starosta: Takže následuje úkol pro finanční výbor, tedy prověřit 900 tis. Kč 

Hlasování o návrhu 

Pro: 16                                             Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 7) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A – nesouhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                             Proti: 0    Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 8) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o vydání nesouhlasného stanoviska 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                              Proti: 0    Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen 

 

Ing. Poštová: Chtěla bych jen připomenout, že v té žádosti je řečeno, že je tam tráva po 

kolena, která byla leckde po Svinově přes léto. 

 

K bodu 9) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A – úplatně nenabýt část pozemku 

Hlasování o návrhu 

Pro: 10                                              Proti: 0    Zdržel se: 6 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 10) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Starosta: Ještě, než dám slovo paní předsedkyni volební komise, tak navrhuji, aby volba byla 

veřejná. 

Hlasování o návrhu 

Pro: 16                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Paní Jančíková: Prosím o návrhy. 

 

Ing. Forstová-Kuráňová: Paní Petra Hudečková. 

 

Bc. Prusek: Ing. Eva Poštová, CSc. 

 

Starosta: Asi by bylo dobré, aby se paní Hudečková představila. Paní Poštovou všichni dobře 

známe. 
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Paní Hudečková, DiS.: Dobrý den všem, jmenuji se Petra Hudečková, jsem vdaná a mám dvě 

děti. Jsem téměř svinovská rodačka, žiji zde už od svých tří let. Vystudovala jsem obchodní 

akademii, dále vyšší odbornou školu obor finance, účetnictví a finanční řízení. Pracuji 

v současnosti jako státní zaměstnanec jako finanční účetní. Působím v kontrolní komisi ve 

vchodě, ve kterém bydlím, jedná se o společenství vlastníků. 

 

Starosta: Děkuji. 

 

Paní Jančíková: Přistoupila bych k volbám členů finančního výboru, hlasování podle abecedy. 

 

Petra Hudečková, DiS. 

Hlasování o návrhu 

Pro: 10                                              Proti: 0    Zdržel se: 6 

 

Paní Jančíková: Paní Petra Hudečková se stává novou členkou finančního výboru. 

 

Starosta: Dávám hlasovat, že jsme rozhodli přiznat odměnu člence finančního výboru od 

10.09.2020 dle usnesení č. 0082/ZMOb-Svi/1822/8 ze dne 11.12.2019 

Hlasování o návrhu 

Pro: 16                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 11) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Projednali jsme zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov 

 

Různé: 

Starosta: Dovolil bych si jednu věc a ta přišla tedy včera. Já bych si dovolil dát tomu lehký 

komentář. Je to věc, která se vyhlašuje každoročně, je Senior roku 2020. Máme možnost 

navrhnout člověka staršího 65 let, bydlícího na území Ostravy a já bych si dovolil navrhnout 

paní Jančíkovou za dlouholetou práci pro seniory, za vedení klubu pro seniory a za 

neutuchající činnost pro seniory. 

 

Paní Jančíková: Já po tom vůbec netoužím, protože já to dělám ráda a dělám to už mnoho let. 

 

Starosta: Já bych to ještě upřesnil. Nevypisujeme to my, ale vypisuje to statutární město 

Ostrava. Je to věc, která se týká ocenění lidí, kteří se věnují veřejnému životu seniorů, takže 

proto ten návrh zazněl i ode mě, protože si toho velmi vážím a cením. 

 

Paní Jančíková: Děkuji. Já jsem jenom chtěla říct, že od 1.9. je šílený provoz na Polanecké. 

Tam je tolik aut, ty auta, jak jedou ráno, tak stojí opravdu ve frontě, je problém nejenom přejít 

na druhou stranu silnice, ale je tam ještě něco, že tam se odstavují auta, jedno auto tam stojí 

už dva roky, další auto žluté a šedivé tam jsou asi tři měsíce. Ta auta tam stojí zaparkovaná u 

Stračeny na druhé straně. Maminky, které vedou děti do školky, nemají kde zaparkovat, 

protože na parkoviště 68 se nedostanou, protože to jsou souvislé řady a není to jen ráno, ale je 

to i odpoledne. Dneska odpoledne to bylo, taky tak šílené. Každou sobotu je na křižovatce 

velká havárie. Nejdou semafory a je tam velká havárie. Minulý týden tam byla tři auta, byl 

tam i koroner a tento týden v sobotu tam byly autobusy, které tam jezdí z českých drah a 

jedou na Opavu, tak se srazilo auto a autobusem z českých drah. 
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Starosta: Tato dopravní situace je bohužel způsobena tím, že opravuje rampa na Rudnou, 

takže to nejde nějakým způsobem ovlivnit. Bohužel řidiči nejsou úplně zodpovědní a 

nedodržují předpisy. Policie měla velkou akci minulý týden ve čtvrtek. Dávali dýchnout 

řidičům, mimochodem já jsem taky dýchal tady u Bílovecké 10, potom se přesouvali dál a 

bylo v součinnosti s městskou policií. Ano 1.9. byly opravdu dopravní nehoda na ul. 

Polanecké na výjezdu, s tím, že ta doprava stála až ke Stračeně. Toto opravdu nejsme schopni 

ovlivnit a musíme vydržet, než se opraví ten nájezd na tu rampu. Co se týče podnětů občanů, 

tak přišlo ke mně nově, byli by rádi, kdyby se u školky Polanecké dořešilo parkování, 

případně, jestli bychom neudělali nějaký záliv pro parkování rodičů s dětmi, přesně z tohoto 

důvodu, co říkáte vy, aby nepřebíhali někde přes cestu, ale mohli zastavit přímo v tom místě. 

 

Paní Jančíková: Jak jste začali tady úřadovat, tak první bylo, že se budete starat o veřejnou 

zeleň, že budou krásné kruhové objezdy. Kruhový objezd je jenom ten na nádraží, a to vlastně 

udělal magistrát, protože osazení těch kytek v tom kruhovém objezdu je jako v celé Ostravě. 

Další kruhové objezdy se nekonají. Někdy tam je šílená tráva a v letošním roce Svinov byl 

opravdu zavalený vysokou trávou. Víte, že jsem telefonovala vám, telefonovala jsem i na 

technický dvůr, protože opravdu ten Svinov ta tráva byla metrová. Dneska jak jsem šla tady, 

tak jsem šla po Stanislavského, Psohlavců a pan Dvorský vždycky si stěžoval na jednu 

zahradu, že je vysoká tráva. Stěžoval si na zastupitelstvu, na úřadě a ta tráva tam je pořád. 

Tam je metrová tráva, ale vám už asi ta semínka nevadí. 

 

Starosta: Kruhové objezdy podle vyjádření Lidlu by měl ten kruhový objezd, který je u 

nádraží přímo konkrétně u nádraží, by měl osazovat v rámci náhradní výsadby, protože budou 

kácet stromy v ul. Nad Porubkou. Společnost Hornbach by měla osazovat ty stromy, co jsme 

se tady zmiňovali podél ulice Stanislavského vedle školky, zase na základě náhradní výsadby, 

která je dneska navržena. Co se týče zeleně, tak jsem na základě nejen vaší urgence, ale i 

jiných, jsem se byl podívat v ostatních obvodech v té vrcholné špičce sekání trávy. Žádný 

obvod nebyl 100% uklizený a posekaný. Vždycky se tam našly pozemky, které byly 

neudržované. Co se týče společnosti OZO, tak jsem volal panu řediteli a dostal jsem odpověď, 

že oni sami nestačí svážet zeleň, kterou technické dvory pro ně chystají. Tento rok byl velmi 

výjimečný na deště. Většinou ta léta byla suchá, tak ta tráva tolik nerostla a stíhalo se to. Na 

druhou stranu technický dvůr disponuje určitým počtem zaměstnanců, někteří byli na 

nemocenské a někteří samozřejmě pobírali dovolenou. Je třeba zohlednit i tento aspekt. 

 

Paní Jančíková: Strašně mě pohoršilo, protože v červnu jsme s paní Poštovou jeli kolem 

technického dvora a u hasičů se sekala tráva. Všude kolem hlavní silnice, která je střed 

Svinova byla metrová tráva a ta metrová tráva tady byla měsíc. Já to mám všechno nafoceno. 

Dneska jsem šla po ulici Psohlavců, Stanisalvského, Makarenkové, Glinkové a dolů U 

Rourovny a tam je tráva tak vysoká, že přerůstá plot. To už je polovina září, a to ještě letos 

nebylo vůbec posečeno. 

 

Starosta: Co se týče hasičárny, tak hasičárna dostala z předchozího vedení obce sekačku. 

S tou sekačkou oni sekají závodní dráhu a blízké okolí, protože sekat klasickou sekačkou       

6 000 m2, je skoro bych řekl výkon nadlidský, proto jim v tomto směru vypomáhá technický 

dvůr. V době července a srpna, když byly přívalové deště, tak se starali o odčerpání vody a 

dělali jinou záslužnou činnost pro občany. Mimo jiné jsem pana ředitele požádal, protože těch 

stížností, jako máte vy jsou různé, tak jsem ho požádal, aby si vytvořil facebookovou stránku, 

kde bude uvádět, kde jeho zaměstnanci jsou a bude dávat fotografie, kde ti pracovníci zrovna 

pracují. 
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Paní Jančíková: Já to mám nafoceno od června, jak to bylo po Svinově, jaká byla tráva 

metrová. Ještě chci říct, jak byla v červnu velká bouřka, větrem byly zlomeny větve. Jenda 

v parku za JZD a jedna tady v parku. Ty zlomené větve tam byly šest týdnů, než to někdo 

odstranil. Nikdo nechodí přes parky, aby to viděl? 

 

Starosta: Děkuji za připomínku. Chce pan ředitel zaujmout nějaké stanovisko? 

 

Paní Jančíková: Naprosto špatná práce. 

 

Ing. Mališ: Já bych k tomu chtěl říct tolik. Letošní rok je atypicky, už koncem května byly 

přívalové deště, které v měsíci červnu, když to vezmete podle srážkového úhrnu, v tom 

červnu pršelo téměř každý den. Jestliže bude pršet každý den, tak nemáme stroje na to, 

abychom byli schopni sekat, když prší. Psal jsem si počasí, jsem schopen vám říct kolik, který 

den napršelo mm. Pršelo téměř každý den. Letošní rok je teplý a deštivý. Na jedné straně se 

dohnaly hladiny spodních vod, což je taky dobře, na druhou stanu to teplo, voda znamená 

enormní růst. Loni v červenci nám to všechno uschlo, letos nás to všechno přerostlo. 

Zpožděním, co se týče plánu, který jsem převzal, tak sečení pozemků, nemáme zase tak 

výrazný skluz v počtu sečích, které jsou předepsány akorát je problém v tom, že 30.6. 

nachystám školu na vysvědčení, tak ona za měsíc vypadá, jako bychom tam v životě nebyli. 

Školy, školky mají přednost, DPS atd. Co se týče ulic bohužel, některé ulice ještě nejsou 

v tom počtu sečí dodělány. To sečení se obrací k tomu, že je to otázky personální, 

nemocnosti. Proto jsem i v novém jednacím řádu tuto záležitost řešil. Navrhl jsem, aby mi 

bylo umožněno přijmout až 3 sezónní pracovníky. Chlapi opravdu na křovinořezech, pokud to 

počasí umožní, sekačky sečou a chlapi na křovinořezu bohužel více jak sedm hodin nevydrží. 

Pravdou je, že máme hromady trávy a OZO nestačí odvážet. Máme přehled kolik, které ulice 

máme skoseny. Seče se podle možností. Ještě odpovím na hasiče. Převzal jsem od úřadu 

pokyny. Je pravdou, že hasiči si kosí tu svojí cvičební dráhu, požadují o přistavení kontejneru. 

Ten zbytek zhruba přes hektar té ostatní plochy, sečeme podle požadavků, když tam má být 

soutěž nebo oslavy, tak to zkosíme. Tak samo fungují i fotbalisti. Hřiště si kosí sami a okolí 

kosíme my. Pokud jste někdo viděli sekačky na hřišti, tak došlo k poruše sekačky, tak jsme 

byli požádáni za úplatu, abychom to zkosili.  

 

Paní Jančíková: Já jsem se ještě pozastavovala nad tím, že Stračena si tam chce nasadit kytky, 

aby to měla hezké. Já bych byla velice pro, protože oni to tam mají velice hezké. Mají tam 

kavárnu a my jsme to neodsouhlasili. Oni by se o to opravdu starali a technickému dvoru by 

odpadla velká část práce. 

 

Mgr. Hrušková: Kdo to neodsouhlasil??? 

 

Paní Jančíková: Prosím? 

 

Starosta: Však to jde do výpůjčky. Oni to mají odsouhlasené. 

 

Paní Jančíková: Ano, já vím, ale ještě jsem chtěla říct, oni sekali zahradu školky a tam 

opravdu před 68, tedy kde bydlí paní Kořistková, tam nechali půlmetrovou trávu. Přitom to 

měli v jednom dnu a odjeli v deset hodin někam jinam sekat. To je hlavní tah Svinova a 

opravdu to nebylo pěkné. 

 

Ing. Dvorský: Paní Jančíková, nemáte pravdu v tom, že nekomunikuji s panem Unzeitigem. Já 

bych řekl, že s ním komunikuji ještě intenzivněji, než jsem napadal vedení radnice. Můžu vám  
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přeposlat emaily. Jeho pozemek je teď v nabídce realitní kanceláře i stou realitní kanceláří 

jsem hovořil a problém už řeší na úrovni města, kde mi přislíbila paní náměstkyně Šebestová, 

že už se zpracovává obecně závazná vyhláška proti těmto neudržovatelům svých pozemků. 

Momentálně jsem mu psal tři zákonné normy, které jsem projednal na městě, je to zákon o 

zemědělském půdním fondu, kde to vykonává magistrát města Ostravy, pak je to zákon o 

rostlinolékařské péči, ten si může vyžádat městský obvod a dále je to zákon o ochraně vod a 

půdy. Na základě toho jsem ho vyzval několikrát, aby ty pozemky posekal a vyčistil. Určitá 

aktivita tam byla, teď už zase není. Čekám, co vymyslí město, abychom to mohli aplikovat na 

tyto jedince. 

 

Pan Šnejdar: Chtěl bych poděkovat panu řediteli, že nám vyšel vstříc. Musím, ale přiznat, že 

bývalého ředitele to bylo také. Já bydlím na Dr. Grudy a tam není žádný problém. 

 

Ing. Wieluchová: Jak je průjezd přes Rošického, tak je tam taková modrá tabule, to je nějaká 

zóna? 

 

Starosta: Obytná zóna. 

 

Ing. Wieluchová: Obytná zóna, je tam 20 km/h. To je i na ulici Psohlavců, kde bydlí pan 

Dvorský. Proč není obytná zóna na Stanislavského a U Rourovny, kde jsou dvě školky? Tam 

se jezdí 60 km/h, jsou tam dvě školky a na ul. Psohlavců to je, kde vlastně není nic. Jaká jsou 

pravidla?  

 

Ing. Mužík: To je zóna s 30 km rychlostí. 

 

Ing. Wieluchová: Proč to u nás není, když tam jsou dvě školky 

 

Ing. Mužík: Na Rošického je obytná zóna. 

 

Ing. Wieluchová: Já dávám podnět, jsou tam dvě školky 

 

Starosta: Jestli 20 nebo 30 je samozřejmě zajímavá debata, ale ta debata jde jinam. 

Vychovanost řidičů o tom, jakým způsobem jezdí po komunikaci, neznamená, že to upraví 

značky, protože značka není zeď. 

 

Ing. Wieluchová: Jaký důvod je Psohlavců? 

 

Starosta: Tam není žádný důvod. To je historicky uděláno. V dávné době se tam udělala 

obytná zóna. 

 

Bc. Prusek: Já bych potřeboval radu, protože se tady hodně po Svinově pohybuji s dětmi a 

taky sám běhám a hodně stromů a tújí trčí třeba ¾ m do chodníku a nedá se tam projít. 

Předpokládám, že když si vezmu svůj křovinořez, že mě zavřou, když to posekám, tak jak to 

řešit? 

 

Starosta: Podnětem na technický dvůr. 

 

Bc. Prusek: On osloví toho majitele?  

 

Starosta: Záleží, kde je ten plot umístěný. Např. V Závětří je plot na obecním pozemku. 
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Bc. Prusek: Ne ono to trčí přes ten plot. 

 

Starosta: Potom je to věc vlastníka. V tom případě dáváme podklad paní RNDr. Heroutové, 

ona obešle vlastníka, že živý plot mu zasahuje do obecního pozemku. 

 

Ing. Poštová: Jestli to přerůstá z jeho pozemku k nám, tak je to naše ne? 

 

Starosta: Jestli je to soukromé tak RNDr. Heroutová obešle vlastníka, kterého se to týká. 

 

Ing. Wieluchová: Ale mi to můžeme sami. 

 

Starosta: Samozřejmě, ale musíme respektovat to, že jsme tady dvacet minut poslouchali, že 

není posekaný Svinov. 

 

Bc. Prusek: Vyfotím to a pošlu. Ještě na Bratří Sedláčků se teď dělají nějaké práce, já se 

starám i kolem svého domu a úplně už mě vytáčí, když tam mají odloženou trubku už tři 

týdny. Na koho se mám obrátit? 

 

Starosta: Dám ti kontakt na stavbyvedoucího. 

 

Starosta: Oni to možná nechávají, protože si mysleli, že to odveze pan H. Lidé byli zvyklí, že 

nechali u domu různé kovové věci, on je sbíral a odvezl si je do sběru. 

 

Pan Macháč: Já bych se chtěl zeptat pana Mužíka, jestli neví, zda ta na zemi nastříkaná 20, 

jestli se dá nastříkat i 30. Musí na to být nějaké schválení? 

 

Ing. Mužík: Je to stejné, jako u každé jiné značky. 

 

Pan Macháč: Nemohlo by se o to požádat? Značka obytná zóna nepomůže, ale aspoň, aby ta 

30 na té zemi byla. Aspoň na té ulici Stanislavského. Potom k sečení té zeleně. Já jsem řval na 

technický dvůr, ale udělal jsem si tu práci a + - jsem s těmi kluky a ti, co to trochu trasovali 

14 dnů, mapoval jsem, co ti kluci dělají a musím říct, že ti kluci kromě svačiny se fakt 

nezastaví. Vzhledem k tomu, že já se v práci starám o x pozemků, tak vím, že když 14 dnů 

zaprší, tak to člověk není schopný dohnat ani za měsíc. Musím říct, že jsou teď přijati dva 

noví zaměstnanci, které jsem měl možnost pozorovat a musím říct, že to jsou velmi šikovní 

kluci. Kromě sečení dělali další spoustu jiných aktivit, takže si myslím, že ten technický dvůr, 

byť jsem si myslel, že nefunguje, tak funguje a ti kluci fakt makají. Jediné, co jsem panu 

řediteli vytknul, že jsem taky nikdy nepochopil, když sekají u hřiště, že neposekají pás kolem 

cesty, tak říkal, že se na to zaměří. Pokud jim to nikdo neřekne, tak to neposekají a myslím, že 

od toho mají mistra. 

 

Ing. Hauptová: Já bych chtěla říct, že současná doba je příznivá na trávu, ale musíte si 

uvědomit, že trávník se má kosit do určité výše. Nečekejme, že bude všude tráva pokosená na 

5 cm. Je v zájmu celé naší společnosti, aby se ten hmyz měl, kde ukrýt, takže není zle, když je 

někde vysoká tráva. Mějme krátkou trávu tam, kde se chodí nebo pohybujete a nechme něco 

vyššího pro ten náš hmyz. Ještě jsem chtěla pochválit pana zastupitele Pruska, který nehledí 

na nic a když je v jeho možnostech, pokosí i to, co zrovna nevypadá vábně. Děkuji mockrát 

Martine. 
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Ing. Poštová: Myslím, že kolem roku 2011 nebo 2012 nebo celé volební období se neobešlo 

každé zastupitelstvo na kritiky na Mlýnka. Co je s Mlýnkou? Proč není Mlýnka? Napravili 

jsem určitou strategickou chybu s pozemky, která tam byla, rozčlenila se na dvě etapy, takže 

byla možnost to provést a pokud vím, bylo už i stavební povolení. Co je tedy s Mlýnkou? Jak 

to vypadá? 

 

Starosta: V rámci jiných věcí se ztratil a je v ústraní. Diamo, které dělá revitalizaci Mlýnky, 

tak bohužel muselo přistoupit k vyvlastnění pozemků soukromého vlastníka, který tam je. 

Takže teď momentálně běží vyvlastňovací řízení. 

 

Ing. Poštová: Dobře, ale tam bylo rozhodnuto, že se bude dělat na dvě etapy. I. etapa, která on  

naštěstí byl poslední ten pozemek, takže se udělá ta část mimo pozemku a on, že musí strpět 

vyčištění. 

 

Starosta: Podívám se na to a pošleme vám odpověď. U Mlýnky jsme měli jednání s 

Ředitelstvím silnic a dálnic. Tam je nově udělaný propustek a řešil se průjezd techniky na 

sekání trávy, takže jsou domluveni, jestli tam umožní odbagrovat část toho pozemku, aby se 

tam dalo projet a sekat tráva. 

 

Ing. Poštová: To bylo připraveno k realizaci v roce 2014. 

 

Starosta: Souhlasím a dáme vám k tomu veškeré informace. 

 

Ing. Dvorský: Já bych chtěl odpovědět paní Wieluchové ohledně obytné zóny na ulici 

Psohlavců. Psal se rok 1992, 1993 a 1994, nevím to přesně, kdy byl nahoře vystavěn 

Kaufland, dělala se nějaká úprava dopravního značení a začala se intenzivně zvyšovat 

doprava na ulici Psohlavců. Občané ulice Psohlavců zažádali magistrát města Ostravy o řešení 

této situace, ti to předali na UDIMO, byli jsme tři zástupci ulici pozváni na jednání, kde nám 

bylo sděleno, že jsou tři možnosti řešení. Buď tam dají obytnou zónu, nebo jednosměrku nebo 

ty hrby, ty mrtvé policajty. Pro jistotu tam dali všechny tři věci. Na té zadní části byla 

jednosměrka, dva hrby tam byly a obytná zóna. V roce 2003, 2004 když byla na radnici paní 

Poštová, tak se dělala komplexní rekonstrukce celé komunikace, celý kufr, celé kanalizační 

sítě, chodníky a toto bylo ponecháno s tím, že už tam nebyla jednosměrka. Vlastně od té doby 

je tady obytná zóna. Zrovna minulý týdne jsem odchytil řidiče dodávky a řekl jsem mu, že 

jestli tady tak ještě jednou pojede, tak mu hodím klíče do kanálu. Opravdu jsem už byl hodně 

agresivní. 

 

Mgr. Hrušková: A neví někdo, kdy bude hotová ta Rudná? 

 

Starosta: Jestli se bude stavět, tak začnou v roce 2022, až se začne stavět kruhový objezd 

Francouzská a nesmí se to propojit mezi Lidlem a rampou, tam je požadavek takový, aby se 

dělala jen jedna křižovatka nebo druhá. Lidl se začíná stavět teď v listopadu, prosinci začnou 

upravovat terén a úprava křižovatky by měla být v měsíci březnu. 

 

Ing. Pastrňák: Já jsem se za hospodářskou komoru dostal do Bezpečnostní rady 

Severomoravského kraje vzhledem k pandemické situaci, abychom nějaký způsobem hájili 

zájmy podnikatelů a občanů proti hygienikům, aby to zase nebylo takové překvapení jako 

jsme byli svědky před pár měsíci. Budu rád za jakékoliv podněty, jak od vás podnikatelů, tak 

obcí, škol, protože se samozřejmě scházíme ve větším grémiu. Jenom výsledek včerejšího 

zasedání bylo, že situaci tady je stabilizovaná, všechno je v pořádku a není potřeba, abychom  
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v Severomoravském kraji přijímali nějaká speciální opatření. Samozřejmě to přebila Praha, 

protože když mají oni chodit s rouškami, tak i my všichni. V tuto chvíli je zde situace 

stabilizovaná, na semaforu je všechno v pořádku a lidé se chovají velice odpovědně. Takže 

budu rád za každý podnět. Zvláště bych dával pozor na školy a školky. Ta opatření skutečně 

nejsou nesmyslná. 

 

Ing. Dvorský: Před dvěma měsíci mě kontaktovali občané na ulicí Nad Porubkou poslední 

čtyři domy, co jsou kolem Porubky před tím můstkem, který vede na technický dvůr. Důrazně 

se ptali, ať kontaktujeme Povodí Odry, proč nebyla provedena regulace Porubky na 

posledních cca 200 m toho řečiště. Sepsal jsem dopis na základě jejich požadavků, mluvil 

jsem přímo s panem Turečkem, který je přímo náměstek Povodí Odry a ten mi říkal, ať mu to 

přesně specifikuji, o co se jedná. Zhruba za tři týdny mi přišla odpověď, kterou jsem potom 

poslal všem radním i těm občanům, kteří si to vyžádali. Bohužel oni mají tento pozemek 

určený na klasický rozliv víceleté vody. 

 

Ing. Poštová: Já sleduji na internetu tu novou halu, jaká je tam obsazenost. Samozřejmě 

důvodem je ta situace, která je. Docela by mě zajímalo, k jakým ztrátám tam dochází. Jestli 

by se mohli pravděpodobně účetně analyticky vedeno jako náklady na provoz a příjmy jsou 

jasné, jak to teda vypadá a co budeme dělat pro nějakou větší propagaci. Teď je to objektivně 

špatné. Kdybyste mohli na příště něco připravit. 

 

Starosta: Uděláme, co nejdříve a zašleme všem zastupitelům. Pokud nikdo nic nemáte, tak 

děkuji za účast a končím dnešní zasedání. 

 

 

Konec v 18:30 hodin. 

Zapsala: Lucie Fucimanová  

 

 

 

 

Ing. Radim Smetana                 

             starosta                

 

 

 

Ověřovatelé:  

 

Ing. Eva Poštová, CSc.: 

 

 

 

 

 

Ing. Pavlína Forstová-Kuráňová:  

 

 

 
Zápis vyhotoven 16.9.2020 


