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Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov, konaného dne 14.12.2020 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Radim Smetana – starosta 

- schválení programu zasedání  

- určení ověřovatelů zápisu 12. zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

- volba volební komise 

 

1. Schválení programu 

2. Zápis z 7. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov  

3. Zpráva o vývoji rozpočtu 1 - 9/2020 

4. Návrh rozpočtu MOb Svinov pro rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 

2022 – 2024 

5. Návrh zásad pro poskytování dotací pro rok 2021 

6. Návrh na znovu projednání prodeje části pozemku parc. č. 3750/5 a části pozemku parc. 

č. 3778/10 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava  

7. Návrh prodeje pozemku parc. č. 1913/17 v k. ú. Svinov, obec Ostrava  

8. Návrh stanoviska k převodu zastávkových přístřešků  

9. Zápisy ze 4., 5. a 6. zasedání Kontrolního výboru ZMOb Svinov  

10. Volba člena Kontrolního 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: Radmila Jančíková 

 

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

 

Starosta: Dávám hlasovat o schválení programu  

Hlasování o návrhu 

Pro:  14                                            Proti:  0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

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

ověření. Jedná se o Ing. Pavlínu Forstovou Kuráňovou a Ing. Evu Poštovou CSc. 

 

Ing. Forstová: Zápis jsem podepsala bez připomínek. 

 

Ing. Poštová: Taky jsem zápis podepsala 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 

 

Ověřovatelé zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

Návrhy: Mgr. Lenka Hrušková, RNDr. Jiřina Kábrtová 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                             Proti: 0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

Volba mandátové a návrhové komise 

Návrhy: Ing. Eduard Dvorský, Ing. Hana Hauptová, Ing. Eva Poštová, CSc. 

Hlasování o návrhu 

Pro: 15                                            Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Volba volební komise 

Návrhy: Ing. Helena Wieluchová, Ing. Pavlína Forstová Kuráňová, Hana Mužíková 

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. Řešení Koronavirové pandemie. 

 

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

            Výsledek: Odsouhlasení náhradní výsadby, časová osa výstavby. 

 

4. Jednání HORNBACH, a.s. – výsadba a odvodnění komunikace u přístavby prodejny.  

            Výsledek: Odsouhlasení výsadby, řešení odvodnění. 

 

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

 

6. Projednávání změn územního plánu.  

 

7. Smuteční síň Poruba, požadavky na výstavbu. 

 

8. ŘSD – stavba odhlučňovacích stěn 

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

jednotkové ceny a celkový rozpočet. 

 

9. Jednání s VŠB – TU Ostrava - vypracování společného projektu elektroautíček pro    

účely výuky. 

 

10. Příprava projektu na rekonstrukci správní budovy na hřbitově. 
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11. Účast na kontrolních dnech - úprava lesíku pod Sportovní halou. 

 

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

Svinovskými mosty. 

 

13. Aktivní účast na řešení možné dopravní situace na ul. Polské při výstavbě 

plánovaných staveb. 

 

14. Účast na jednáních povolování stavby ul. Sabinova x Mongolská.  

 

15. Účast na kontrolních dnech – REKO místních komunikací v rámci stavby 

odkanalizování SVINOV JIH. 

 

16. Účast na jednání o plánované výstavbě vysokorychlostní trať. 

 

17. Jednání ohledně odkupu pozemků chodníků E. Rošického x Bytostav. 

 

Ing. Wieluchová: Starostové před vámi i primátor města vždycky k tomu dal datum, kdy se to 

jednání konalo. To je jedna věc a druhá věc. Řekli jsme si teda, že to nebude na stole, ale 

dostaneme tu činnost dopředu, ať se na to může každý podívat. Když to přijde 11:30 hodin 

v den zastupitelstva, tak každý nemá možnost si to přečíst, tak jestli byste to mohl vždycky 

poslat dříve. 

 

Starosta: Samozřejmě, omlouvám se. 

 

Ing. Samková přečetla činnost Úřadu městského obvodu Svinov. 

 

K bodu 2) programu: s úvodním slovem předkladatele  

Starosta: Ještě, než začneme, chtěl bych v tom tomto materiálu doplnit text v bodě 1) a to tak, 

že: 

1) bere na vědomí 

Zápis ze 7. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov ze dne 

30.11.2020 a Zápis z kontroly FV ZMOb Svinov ze dne 10.11.2020. Předávám slovo paní 

Forstové. 

 

Ing. Forstová: 

1. Zpráva o vývoji rozpočtu MOb Svinov za 1-9/2020 

2. Návrh rozpočtu MOb Svinov pro rok 2021 a střednědobého výhledu  

    rozpočtu na léta 2022-2024 

3. Plán práce FV ZMOb Svinov na 1. pololetí 2021 

Průběh jednání: 

Bod 1: Zpráva o vývoji rozpočtu Mob Svinov za 1-9/2020 
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Rozpočet na r. 2020 byl schválen ve výši 74.661 tis. Kč. Během 1-9/2020 byl navýšen na 

82.578 tis. Kč, tj. o 7.917 tis. Kč.  

Struktura položek s uvedením finančního objemu je podrobně popsána v důvodové zprávě 

materiálu. Navýšení rozpočtu je dosaženo zejména zapojením účelově vázaných volných 

zdrojů městského obvodu. 

Do rozpočtu byly zapojeny další daňové a nedaňové příjmy k dokrytí běžných výdajů v 

celkové výši 239 tis. Kč (přijetí finančního daru na krizová opatření v souvislosti s COVID, 

nařízený odvod z odpisů majetku za rok 2019 u Technického dvora Ostrava – Svinov, p.o. 

navýšení běžných a daňových příjmů k dokrytí neinvestičních výdajů a dokrytí výpadku 5% 

neinvestiční neúčelové dotace).  

V souvislosti se situací COVID 19 došlo ve sledovaném období k výpadku v příjmech 

městského obvodu z titulu prominutí úplat za pronájem pozemku a nebytových prostor v 

celkové výši 70 tis. Kč. Výdaje na krizová opatření byly ve sledovaném období ve výši 63 tis. 

Kč. Další změny ve výdajové části rozpočtu proběhly beze změny objemu finančních 

prostředků, a to přesunem finančních prostředků mezi položkami rozpočtu, nebo byly akce 

kryty přesunem financí z rezervy v běžných výdajích. 

Plnění příjmů (62,75%) vyznívá pozitivně. Nižší čerpání výdajů (48,91%) je způsobeno 

zejména kapitálovými výdaji v oddílech (paragrafech) 003632 Pohřebnictví (již je k 30. 11. 

vyčerpáno), 002212 Silnice a 003639 Komunální služby a územní rozvoj (budou vyčerpány 

do konce roku). V čerpání výdajů nejsou rovněž patrná žádná rizika. 

Všechny materiály ve Zprávě o vývoji rozpočtu Mob Svinov za 1-9/2020 jsou pečlivě a 

přehledně zpracovány, poskytují vyčerpávající podklady pro posouzení hospodaření 

Městského obvodu Svinov. 

Bod 2: Návrh rozpočtu Mob Svinov pro rok 2021 a střednědobého výhledu na léta 2022-2024 

Návrh rozpočtu na rok 2021 je sestaven jako vyrovnaný, tj. celkové konsolidované příjmy vč. 

financování odpovídají celkovým konsolidovaným výdajům ve výši 81.464 tis. Kč. Návrh se 

jeví jako hospodárný - respektuje aktuální potřeby obvodu Svinov i jeho finanční možnosti.  

Všechny oddíly a paragrafy výdajů rozpočtu na r. 2021 jsou přehledně zdokumentovány a 

zdůvodněny v důvodové zprávě rozpočtu.  

Finanční výbor kladně hodnotí zejména investiční příspěvky pro ZŠ a MŠ Svinov (obnova 

kuchyně, rekonstrukce podlahy) a Technický dvůr (malotraktor, přívěs s plachtou, agresivní 

kartáč). 

Předložený návrh rozpočtu doporučujeme Zastupitelstvu Mob Svinov ke schválení. 

Výhled rozpočtu 2022-2024 zohledňuje u vlastních příjmů a běžných výdajů inflační 

koeficient ve výši 3,3 %. Celkové zdroje, tj. celkové příjmy vč. financování i celkové výdaje 

v návrhu vykazují mírný cca 1% meziroční růst. 
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Bod 3: Plán práce FV ZMOb Svinov na 1. pololetí 2021 

1. Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky r. 2020 

2. Zpráva o vývoji rozpočtu 1-3/2021 

3. Dle zadání úkolů zastupitelstvem 

Kontrola plnění usnesení č. 0066/ZMOb-Svi/1822/7 ze dne 11.09.2019 

Průběh jednání: 

Rozhodnutím zastupitelstva dne 11.9.2019, byl Technickému dvoru Svinov navýšen roční 

příspěvek o 900 tis. Kč. Toto navýšení bylo podloženou důvodovou zprávou ředitele TD 

Svinov Ing. M. Mališe, kde byla vyčíslena dosavadní ztráta (k 30.6.2019) i předpokládané 

další využití neinvestičního příspěvku. 

Tento příspěvek byl přiznán jako neinvestiční a nebylo nijak podmíněno jeho konkrétní 

využití. Příspěvek byl vyčerpán v těchto oddílech: 

Materiál   167 305,46 Kč 

Opravy DHM   214 549,06 Kč  

Ostatní služby  518 145,48 Kč 

Celkem   900 000,00 Kč 

Veškeré dotazy členů FV Svinov byly vyčerpávajícím způsobem zodpovězeny.  

V rámci kontroly byla provedena i namátková kontrola faktur. 

Závěr: 

Finanční výbor zkontroloval využití neinvestičního příspěvku zřízené PO a neshledal žádná 

pochybení. 

 

Diskuze: 

Ing. Poštová: Já bych se chtěla zeptat, tady bylo minule jednoznačně řečeno, kdy jsme 

kritizovali nesprávné využití těch 900 tis. Kč, které byly rozpočtovým opatřením technickému 

dvoru navýšeny. Jednalo se nám o strukturu toho využití. Věta, že tento příspěvek nebyl nijak 

podmíněn, to vůbec neodpovídá tomu, jaké bylo zadání.  To, že usnesení bylo obecné, ale 

tady ta žádost byla jednoznačně taxativně vymezená na co to ředitel potřebuje. My jsem se 

ptali, jestli to na to použil. Nepoužil a od toho to měl finanční výbor zkontrolovat. 

V důvodové zprávě a v diskuzi pana ředitele tady, bylo jasně vymezeno, na co to chce použít. 

Zadání pro finanční výbor bylo Kontrola těch položek, které byly v důvodové zprávě. 

 

Ing. Forstová: Kontrola toho usnesení proběhla, bylo to těch 900 tis. Kč…..věta nedokončena. 

 

Ing. Poštová: Vy jste neměli kontrolovat usnesení, ale využití těch 900 tis. Kč.  

 

Ing. Forstová: To jsme kontrolovali. 
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Ing. Poštová: Proč to není v tom usnesení? Vy napíšete nebylo podmíněno. 

 

Pan Macháč: Však to nebylo podmíněné. 

 

Ing. Forstová: V té tabulce máte napsáno, na co byla jaká částka použita a pan ředitel v té své 

důvodové zprávě o to žádal. 

 

Ing. Wieluchová: Já nevím, jak se chová obvod, ale předpokládám, že se chová stejně, jak se 

choval předtím, že existuje nějaké rozpočtové opatření v případě, že chci přesunout nějaké 

finanční zdroje. Platí to pro všechny obvody, platí to pro všechny příspěvkové organizace. 

Výjimkou není ani škola a už vůbec ne technický dvůr. Ta zpráva, která tady přišla, tak 

konkretizovala asi 480 tis. Kč a my jsme velkoryse bez jakéhokoliv problémy, my jak my, ale 

spíš vy, odsouhlasili 900 tis. Kč. To se v životě nestala na žádném obvodě, jenom tady a vy 

ještě, když to zkontrolujete, řeknete, že je to v naprostém pořádku. Finanční výbor neplní 

svou funkci, tak jak má, a protože rada má ekonomické znalosti velmi chabé, tak jste je měla 

vy hlídat, minimálně paní tajemnice. Není možné, aby se takto přistupovala k posuzování 

čerpání finančních prostředků. 

 

Starosta: Než předám slovo, tak jenom abychom věděli, o co jde. Schválili jsme vývoj 

rozpočtu 1-9/2020 a kontrola plnění usnesení č. 0066/ZMOb-Svi/1822/7 ze dne 11.09.2019, 

to, co vy teď říkáte nebylo předmětem, protože tady je plnění usnesení, takže na to vám Ing. 

Forstová odpověděla. Kontrolovala usnesení dle zadání pro finanční výbor. 

 

Ing. Poštová: Tady slovíčkaříme. Všichni si dobře pamatujeme, jaký byl požadavek na 

finanční výbor, tj. čerpání 900 tis. Kč. Bylo jednoznačné, že se mají zkontrolovat položky, 

které byly uvedeny v důvodové zprávě, kterou tady operoval pan ředitel, na co to potřebuje. 

V podstatě snažíte se o tom, abyste na to nemuseli odpovědět. 

 

Ing. Forstová: My jsem se na to také dívali. Seděli jsme s panem ředitelem, panem účetním a 

prošli jsme to. 

 

Ing. Poštová: Proč to tady není? Proč je tady napsané, že je všechno v pořádku? 

 

Ing. Žitník: Chtěl bych poprosit, abychom usnesení tohoto zastupitelstva, které je 

jednoznačné, nezpochybňovali tím, že ho budeme nazývat slovíčkařením. Pokud to usnesení 

nám následně nevyhovuje, tak se s větší péčí zaměřme na definování toho usnesení. 

 

Ing. Wieluchová: Já si myslím, že je jednoznačně napsáno, že rada řídí technický dvůr a rada 

by měla mít zájem, aby všechny ty údaje byly čisté, a ne si tady hrát, jak říká paní Poštová na 

slovíčkaření.  

 

Ing. Forstová: Schvaloval se neinvestiční příspěvek, který byl takto vyčerpán. Byl vyčerpán 

s tím, co pan ředitel požadoval. 

 

Ing. Wieluchová: To není pravda. 

 

Mgr. Kojdecký: Předpokládám, že tabulka, o které se tady mluví, je materiál opravy, ostatní 

služby celkem 900 tis. Kč. Je to náhoda, že je to zrovna 900 tis. Kč? Nebo to byl takový účel 

čerpání? Ty částky odněkud vzešly, jestli bychom mohli dostat obsahovou náplň. Myslím si,  
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že v dnešní době, kdy máme pokročilé účetní sofistikované programy, tak nebude problém 

toto zjistit, protože pod materiálem se může skrývat spousta dalších položek, pod službami  

mnohdy ještě víc a abychom si třeba udělali obrázek o tom, jestli třeba není něco duplicitně 

čerpáno. 

 

Ing. Forstová: V pořádku souhlasím. 

 

Starosta: Takže doplníme. 

 

Ing. Wieluchová: To navazuje na materiál, který tady byl předložen. 

 

Starosta: Chcete to jako informaci zastupitelům nebo formálně jako náplň práce pro finanční 

výbor? 

 

Mgr. Kojdecký: Doplnění toho materiálu. 

 

Starosta: Takže to bude v rámci návrhu práce pro finanční výbor? Čili bod 4) doplnění. 

 

Mgr. Kojdecký: Na úroveň zdrojových dokladů. 

 

Ing. Žitník: Bylo by dobré, abyste se domluvili s předsedkyní návrhové komise na formulaci. 

 

Přestávka 5 minut. 

 

Ing. Poštová: Konkretizace čerpání 900 tis. Kč schválených usnesením č. 0066/ZMOb-

Svi/1822 ze dne 11.09.2019 na jednotlivé položky až na úroveň prvotních dokladů. 

 

Ing. Wieluchová: Já bych navrhovala ve vazbě na materiál č. 0073/19 předložený ředitelem 

technického dvoru ze dne 11.09.2019, ať je tam jasně napsáno, na co on to chce. 

 

Ing. Forstová: Důvodová zpráva ano, ale potom to usnesení bylo schváleno nějak. My to 

můžeme zkontrolovat……věta nedokončena 

 

Ing. Wieluchová: Ne, ne. 

 

Ing. Forstová: Usnesení bylo schváleno jako neinvestiční příspěvek, nijak to není podmíněno. 

Já se nechci teď hádat, my to samozřejmě zkontrolujeme, klidně to vypíšu, ale stejně potom 

můžeme maximálně dojít k tomu, když to náhodou nebude sedět, ale já jsem to viděla a sedí 

to, tak dojde k čemu? Byl to neinvestiční příspěvek, takže to bylo vyčerpáno jako neinvestiční 

příspěvek. Nic jsme neporušili. 

 

Ing. Poštová: Do neinvestičního příspěvku se vejde strašně moc položek. Tady bylo řečeno a 

argumentováno na co to chce. Možná, kdyby to chtěl, na co to použil, tak bychom třeba 

nesouhlasili. Pokud tady bylo něco řečeno dokonce i písemně…..věta nedokončena 

 

Starosta: Necháme materiál s úpravou, jak je a podíváme se na to a příštím zastupitelstvu to 

nachystáme. 
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Starosta: Bereme na vědomí a schvalujeme Zápis ze 7. jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Svinov, Zápis z kontroly FV ZMOb Svinov ze dne 

10.11.2020 a plán práce finančního výboru na 1. čtvrtletí 2021 

 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                             Proti: 0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 3) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Ing. Wieluchová: Já se chci jenom zeptat na technický dvůr. Má upravený rozpočet o 1. 255 

tis. Kč na opravu vnitřních prostor a sociálního zařízení. Ještě to není ke konci III. Kvartálu 

vyúčtováno. Kde to teda je? 

 

Starosta: To se účtovalo průběžně. 

 

Ing. Wieluchová: Tak tady je nula v čerpání skutečnost. 

 

Starosta: Bylo to čerpáno až v listopadu. Tady je zpráva o vývoji rozpočtu za 1-9/2020. 

 

Ing. Wieluchová: Já to vím, ale tyto věci byly přeci hotové už v červnu, červenci. Tak se 

ptám, že tady není čerpané vůbec nic. 

 

Starosta: Vyplaceno bude až se doloží všechny doklady, které se mají doložit. V listopadu. 

 

Starosta: Bereme na vědomí Zprávu o vývoji rozpočtu za 1-9/2020 

 

Přišel Bc. Martin Prusek 

 

K bodu 4) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Ing. Poštová: Bez úvodního slova? 

 

Starosta: Paní inženýrka ho procházela na finančním výboru. Je vyvážený, samozřejmě 

respektuje mínus 10 %, které máme z města úsporu. Všechny příspěvkové organizace, které 

máme, to respektovaly. 

 

Ing. Poštová: Já mám dotaz k investiční části výdajové. Tam je snad 17 mil. Kč nebo kolik to 

vychází, že bude ze zdrojů města. Je tak schválený městský rozpočet? 

 

Starosta: Ano. 

 

Ing. Poštová: Pak mám ještě další připomínku, respektive prosbu, kdybyste nám podrobněji 

objasnil, ten požadavek, který je v usnesení, myslím, že pod body 3 a 4 a sice požadavek, že 

rozpočtová opatření budou bez omezení. Co vede radu k tomu a jaké jsou argumenty pro to? 

 

Bc. Horváthová: Ten bod 3 se týká nového operativního řešení, ať nemusí zbytečně čekat na 

rozpočtové opatření, když má příslušný správce rozpočtu potřebu převést v rámci svého 

paragrafu nějaké zdroje. Ten bod 4, ten se týká vyloženě mzdových prostředků. Správce  
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rozpočtu mzdových prostředků by si mohl přesouvat mezi jednotlivými položkami mzdové 

prostředky, tak aby nebyl vázaný na přijetí rozpočtových opatření. 

 

Ing. Poštová: Je to požadavek ekonomického oddělení úřadu nebo rady? 

 

Bc. Horváthová: To je v rámci schválení těch rozpočtových prostředků, co má na daný rok, 

aby nemusel jen kvůli přesunu v jednotlivých položkách čekat na rozpočtové opatření, aby se 

mohly operativně řešit přesuny, které jsou třeba v rámci jednotlivých položek. 

 

Starosta: Ono je to tak, že tento návrh předkládáme společně s našimi ekonomy. 

 

Ing. Poštová: To může být v kapitálových výdajích docela závažná záležitost. Například místo 

hřiště postavím například bazén, když si to tam můžou přesouvat na 100 %. 

 

Bc. Horváthová: Tam jsou běžné výdaje. Je tam i v kapitálových, ale je to vázané jako zvlášť 

kapitálové, zvlášť výdajové a zvlášť ty mzdové věci. 

 

Ing. Poštová: Nikdy to nebylo. Rada měla limit 5 %. 

 

Starosta: Ta 3 je každoročně. Nic méně, ať se dostaneme k tomu na co se ptáte. Finanční 

prostředky, které uspořilo minulé vedení, byly cílené na výstavbu Slezáku za Bíloveckou 10. 

V současné době je dokončena, domluvili jsme se v radě, že se budeme snažit ty prostředky 

cíleně využít současně na výstavbu pantreku a otečení fotbalového hřiště, co by nám relativně 

mohlo stačit. Je to ze dvou jednoduchých důvodů. První je takový, že město momentálně 

nepočítá se spolufinancováním tohoto areálu a druhá věc je ta, že chceme zachránit stavební 

povolení. Stejně dobře víte, jako já, že stavební povolení má platnost dvou let. V okamžiku, 

když začneme stavět, tak to stavební povolení pokračuje dál. Výhled je takový, že v roce 2022 

případně 2023 by to město mohlo dofinancovat výstavbu zbytku toho areálu. Potom v různém 

se k tomu vyjádří pan místostarosta Žitník. 

 

Ing. Poštová: Teď jste zmínil, že město nepočítá s financováním, ale v těch kapitálových 

výdajích je 14 mil. Kč. Takže s tím počítá? Tady, to je v těch kapitálových výdajích. 

 

Starosta: O tom se bavíme, ony jsou účelově směřované na výstavbu….věta nedokončena 

 

Ing. Poštová: Teď jste řekl, že s tím město nepočítá. 

 

Starosta: Ne, že nepočítá. Hlavně je to investice města, nikoliv obvodu. Celou projektovou 

dokumentaci zafinancovalo město. My samozřejmě nechceme, aby ten projekt usnul a je 

dlouhodobě nahlášený na magistrátě, má to na starost odbor školství, tak my v podstatě 

chceme a máme samozřejmě spoluúčast na této investici, tak chceme tuto stavbu začít sami. 

 

Ing. Wieluchová: Já jsem se chtěla zeptat, vy tady máte v kapitole bytové hospodářství 3.173 

tis. Kč, ale z toho na běžné opravy 580 tis. Kč, zbytek jsou mzdy a zálohy na služby, revize 

atd. 580 tis. Kč na opravu bytu jenom a když se podívám do kapitálových výdajů, tak tam 

máte bytové hospodářství 340 tis. Kč jenom. 

 

Starosta: Do bytového fondu, co se týče příjmů, tak za rok 2019 5.726 tis. Kč a my jsme 

nainvestovali, dokonce jsme dali více, což je 135,96 %. To je rok 2019. V roce 2020 máme už 

skoro srovnané 103,86 % se vrátilo do bytového fondu. Provádí se rekonstrukce a opravy.  
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Dneska aktuální informace z magistrátu po schválení rozpočtu nám přiznali další peníze na 

sanaci červených domů. 

 

Ing. Wieluchová: Kde máte ostatní částky? 

 

Starosta: Jaké máte na mysli ostatní částky? 

 

Ing. Wieluchová: Tady je napsané běžné opravy 580 tis. Kč, kapitálové bytové hospodářství 

340 tis. Kč a z financí města tu máte 1.231 tis. Kč, ale nic tu nemáte z našich peněz. Kde to 

teda je potom schované? 

 

Starosta: Můžu poprosit paní tajemnici? 

 

Ing. Samková: Který paragraf? 

 

Ing. Wieluchová: 3612 – bytové hospodářství 

 

Ing. Samková: Tam je 1.571 tis. Kč 

 

Starosta: na co se ptáte? My máme jasně dané kolik šlo….. věta nedokončena 

 

Ing. Wieluchová: Mě nezajímá, kolik šlo. Bavíme se o roce 2021. Je nějaký výběr nájmů a vy 

tady máte na opravy 580 tis. Kč z toho minimálně polovina, ale i celé může jít zpět do bytové 

správy. 

 

Starosta: Bavíme se o roce 2021, nebavíme se o roce 2020? 

 

Ing. Wieluchová: Bavíme se o roce 2021. Materiál je na rok 2021. 

 

Starosta: Máme úvahu o kompletní rekonstrukci ve výši 2.175 tis. Kč. 

 

Ing. Wieluchová: A kde je ta částka? To je z rozpočtu města Ostrava, to není z našich peněz ta 

rekonstrukce, ne? 

 

Starosta: Město nám dává na sanaci 1.400 tis. Kč, my dodáváme dalších 20 %, to je na bytový 

dům a potom tam je ještě další částka, to je sanace dvou domů a zbytek ty opravy a investice 

jdou z našeho rozpočtu. 

 

Ing. Žitník: Jenom abychom si to upřesnili. Bavíme se o položce 3612 ve výdajích v tabulce 

nebo v důvodové zprávě? 

 

Ing. Wieluchová: No výdaje. 

 

Ing. Žitník: 3612 výdaje za jednotlivé položky a paragraf 2021 je 3.173 tis. Kč. 

 

Ing. Wieluchová: Ale z toho máte na opravy 580 tis. Kč a zbytek jsou mzdy, revize, poplatky 

 

Ing. Žitník: Ta položka je časově srovnatelná s položkou v roce 2020 a 2019. 
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Ing. Wieluchová: Já se ptám, proč se dává na opravy pouze 580 tis. Kč a na investice pouze 

340 tis. Kč podle toho materiálu. Kde je ten zbytek? 

 

Bc. Horváthová: Na investicích je tam celkem 1.571 tis. Kč. To jsou celé běžné výdaje včetně 

správy. 

 

 

Ing. Wieluchová: Já tomu rozumím, já se jen ptám, proč je na opravě bytu pouze 580 tis. Kč a 

na rekonstrukci 340 tis. Kč na daný rok 

 

Bc. Horváthová: Ta investice tam je 1.571 tis. Kč celkem. 

 

Ing. Wieluchová: Kde je 1571 tis. Kč? 

 

Ing. Samková: Na položce 3612. 

 

Ing. Poštová: Tam je 580 tis. Kč. 

 

Starosta: Tak jste si každá v jiné tabulce. 

 

Bc. Horváthová: 580 tis. Kč je na údržbě. V investicích je 1.571 tis. Kč. celkem. 

 

Ing. Wieluchová: Počkejte, to je města, ale z našich peněz je tam 340 tis. Kč. 

 

Bc. Horváthová: Investiční výdaje tam máme u bytového hospodářství investiční neúčelovou 

dotaci. Máme zdroje investiční, tak je používáme na investiční výdaje. 

 

Ing. Wieluchová: Já tomu rozumím, ale když si vezmete kapitálové výdaje, tak tu je napsáno 

bytové hospodářství 3612 výdaje 340 tis. Kč. Možná to špatně chápu. 

   

Bc. Horváthová: To je rozdělené podle dotací, 340 tis. Kč je přesun neúčelové dotace 

z letošního roku a na ty další neinvestiční výdaje neúčelová dotace roku 2021. 

 

Ing. Wieluchová: Ale to je města, ne? 

 

Bc. Horváthová: To je všechno z města. 

 

Ing. Poštová: Pořád je to tak, že z vybraných nájmů dáváme jenom 580 + 340 tis. Kč. Měli 

bychom tam dát polovinu ne? 

 

Starosta: Myslím si, že to tak není, když se podíváte, tak v podstatě zkopírujeme a dokonce 

jsme navýšili prostředky, s tím, že v rezervě jsou ty prostředky, kdy se počítá s tím, že by se 

ty prostředky nahrnuly. Protože je změna ve financování z hlediska příjmů z města, kdy nám 

snížili rozpočet o 10 % a my nevíme, jestli to zůstane nebo ne, byť byl schválený rozpočet, 

tak samozřejmě máme v rezervě prostředky na to nachystané. 

 

Ing. Poštová: Vy nám odpovídáte na úplně něco jiného. Z našich prostředků je tady 

jednoznačně 340 + 580=920. Kolik se vybere z nájmu? 
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Bc. Pušová: Peníze z nájmů musí být minimálně v 50 % zapojených, ale když se balancuje ten 

rozpočet, my si vezmeme všechny ty peníze, které dostaneme z těch nájmů a hlídáme, 

abychom to zapojili do toho. Nesmíte se dívat, že tam je na opravy a na údržbu, tam je třeba 

napočítat celou správu. Když si správce rozpočtu řekne, že potřebuje na opravy, údržbu 580 

tis. Kč, tak tam bude 580 tis. Kč, ale my z toho musíme zaplatit celou správu. Když nám ty 

peníze chybí, tak je dokrýváme z dotací 

 

Ing. Wieluchová: Ta správa má 1 090 tis. Kč, ale není to pořád 1.600 tis. Kč, proti 3.173 tis. 

Kč. 

 

Bc. Pušová: My můžeme zapojit celé. V minulých letech jsme zapojovali i víc během roku, 

ale musíme zapojit, alespoň 50 %. To není podmínka tam zapojit všechno. 

 

Ing. Wieluchová: Podmínka je to, že by měl zpracovaný nějaký plán, co se v tom daném roce 

bude opravovat, a ne skákat potom, co se objeví. 

 

Starosta: Myslím, že jsme letos dokázali 2x, že ve financování bytového fondu nejsme ztratní, 

jak jste napadali na předchozím zastupitelstvu, kdy jsme dali 900 tis. Kč za rekonstrukci bytu, 

protože ten by byl v takovém stavu, že byl nepronajímatelný. Takže nevím, jestli je tato 

položka úplně důležitá v tomto pohledu. Možná při hlubším náhledu zjistíme, že my skutečně 

do toho bytového fondu strkáme víc peněz než jen 50 %, které musíme, ale dáváme tam přes 

100. 

 

Ing. Wieluchová: To by mělo být jasné, když se něco schvaluje. 

 

Starosta: Příště to zkusíme zapracovat. 

 

Starosta: Schvalujeme návrh rozpočtu MOb Svinov pro rok 2021 a střednědobého výhledu 

rozpočtu na léta 2022-2024 

Hlasování o návrhu 

Pro: 10                                             Proti: 2    Zdržel se: 4 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 5) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Schvalujeme návrh zásad pro poskytování dotací pro rok 2021 

Hlasování o návrhu 

Pro: 15                                             Proti: 0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 6) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Ing. Wieluchová: Chci se zeptat, proč trváme na té výši ceně? Je to pro dopravní podnik, je to 

v rámci města, je tady nějaký znalecký posudek a my si dáme dvojnásobnou cenu a pak na í 

trváme, proč? 

 

Ing. Žitník: Chováme se s péčí pořádného hospodáře. Pokud bude mít zastupitelstvo jiný 

názor a schválíme jinou částku, nechť je schválená jedna částka. 

 

Starosta: Částku jste nenavrhla. 
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Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A – rozhodlo trvat na svém usnesení č. 0104/ZMOb-

Svi/1822/10 bod 2) ze dne 10.06.2020 

Hlasování o návrhu 

Pro: 10                                             Proti: 3    Zdržel se: 3 

Návrh byl schválen 

 

 

K bodu 7) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Starost: Ukončuji možnost podání cenových nabídek na prodej pozemku parc. č. 1913/17 

 

Mgr. Kojdecký: Kdo je člen výběrové komise? 

 

Starosta: Rada. 

 

Ing. Wieluchová: Kde to je napsané? 

 

Mgr. Kojdecký: Kde je zápis? 

 

Starosta: Zápis máme tady, jestli se chcete podívat. 

 

Ing. Wieluchová: V materiále nic není. Není tady ani slovo o nějaké komisi. 

 

Starosta: U otevírání obálek, jestli jste přítomní všichni zastupitelé, takže o tom rozhodujeme, 

tak jde v podstatě o formální otevření obálek a přečtení částek. 

 

Ing. Wieluchová: Z čeho to vyplývá? 

 

Ing. Samková: Máme postup stanovený majetkovým odborem. 

 

Starosta: Od pana ing. Rožnaie máme stanovisko, jak postupovat při tomto otevírání. 

 

Rada městského obvodu Svinov otevírá obálky s nabídkami. 

 

Starosta: Teď přečteme jméno zájemce a nabídku nahlas. Já jsem otevřel první obálku:  

Ing. Richard Baleja – 1.800.822 Kč 

 

Ing. Žitník: Mgr. Jan Landor – 2.121.000 Kč 

 

Ing. Dvorský: Jakub Blažek – 2.001.000 Kč 

 

Mgr. Hrušková: Pavla Blažková – 2.500.555 Kč 

 

Ing. Lach: Ondřej Kopka – 1.497.270 Kč a Bc. Jana Kohoutková – 1.902.150 Kč 

 

Diskuze: 

Starosta: Pokud mě zrak nemýlí, tak nejvyšší nabídka byla od paní Pavly Blažkové, která nám 

nabídla za koupi tohoto pozemku 2.500.555 Kč. Druhý byl Mgr. Jan Landor a Mgr. Dominika 

Turčeková za cenu 2.121.000 Kč, třetí byl Jakub Blažek za cenu 2.001.000 Kč, čtvrtá Bc. 

Jana Kohoutková za cenu 1.902.150 Kč, pátý Ing. Richard Baleja za cenu 1.800.822 Kč. 
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Starosta: Dávám hlasovat o tom, že zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemek parc. č. 1913/17 

paní Pavle Blažkové za nabídnutou kupní cenu 2.500.555 Kč 

Hlasování o návrhu 

Pro: 15                                             Proti: 0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

Mgr. Kojdecký: Mám technický dotaz. Nikdo není vázaný tím, že ten pozemek musí koupit. 

Pokud ten první nějakou lhůtu nedodrží, ona tady totiž z toho není jasná. 

 

Mgr. Hrušková: V této nabídce paní Blažková žádá o 30 ti denní lhůtu na zaplacení. 

 

Mgr. Kojdecký: Takže automaticky bude obeznámen další druhý v pořadí? 

 

Paní Figarová: Je to v usnesení. Rozhodlo prodat tomu prvnímu a když nebude uzavřená 

smlouva s tím prvním, tak bude uzavřena s tím druhým, a tak pořád dokola. 

 

Ing. Wieluchová: 30 dní budou mít všichni nebo jako to bude?  

 

Paní Figarová: Ne, někteří to budou platit hypotékou, takže musí do té smlouvy napsat to 

datum, např. 3 měsíce je na to vyřízení té hypotéky, takže vlastně od podepsání smlouvy. 

 

Ing. Wieluchová: Takže to může být různé u každého. 

 

Paní Figarová: Někdo to má v hotovosti někdo přes hypotéku. 

 

Ing. Poštová: Tam je celkem jasné, že tam licitovali matka se synem, kde je jisté, že se to tam 

nepropadne až na čtvrtého? Například, že to prodáme za 1.497 tis. Kč? 

 

Starosta: Vaší otázce moc nerozumím. Jestli je takto dělaný výběr toho pozemku, tak je to 

tím, že vyhrává nejvyšší nabídka. Tam jsou další zájemci. 

 

Ing. Poštová: Ano, ale mezi prvním a posledním je rozdíl milión korun 1:10 

 

Starosta: Částka byla minimálně 1.000 Kč/m2. Všichni splňují tento požadavek. 

 

Ing. Poštová: Všichni ne. 

 

Starosta: Pardon, poslední podmínky nesplňuje. 

 

Mgr. Kojdecký: A teď se stane to, že první to odřekne, domluví se s posledním, odřekne to 

třetí, čtvrtý, pátý. Koupí si to za nejnižší cenu a potom se rozdělí. To je celý výsledek tohoto 

jednání. 

 

Starosta: Nechci být úplně jízlivý, ale dobře si Viktore vzpomeň, jak jste licitovali a soutěžili 

u prodeje pozemku na Bratří Sedláčků, kdy se tady dohadovalo a handrkovalo jako na trhu. 

Když se řeklo, že podá návrh o 100 tis. Kč víc, kupte to a prodejte to. Paní Poštová si tenkrát 

stála za svým a řekla „vyhrál ten a ten, není přípustné pokračovat v tomto výběru“. My jsem 

provedli to, že jsme šli přes odbor majetkový magistrátu a nechali jsme si přesně stanovit 

postup tohoto prodeje. Samozřejmě, že může dojít na toho posledního. 
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Mgr. Kojdecký: K tomu dojede. 

 

Starosta: Může k tomu dojít, ale nic méně je to odsouhlasený postup z magistrátu. 

 

Ing. Poštová: Tady bylo vzpomenuto moje jméno, tak bych chtěla upozornit, že to nebyl 

stavební pozemek jako tento, ale byl to vlastně vstup do domu.  

 

Pan Macháč: To teda ne. 

 

Ing. Poštová: To teda ano. Bogdalík si požádal o pozemek, který zasahoval….věta 

nedokončena 

 

Pan Macháč: Ne. 

 

Starosta: Já jsem do toho nechtěl zasahovat. Chtěl jsem jenom říct o způsobu prodeje, nikoliv 

o debatě na téma, jestli vstup nebo nevstup. 

 

Ing. Poštová: Tady nebyla žádná soutěž. Tady vystoupil pan Bogdalík a vykřikoval tady na 

zastupitelstvu, že dá o 100 tis. Kč víc. 

 

Ing. Žitník: Já bych rád doplnil ještě jednu věc. Když jsme tu věc projednávali v radě tak tam 

byl znalecký posudek, který byl někde na úrovni 700 Kč/m2. V radě jsme řekli, že chceme 

minimálně 1.000 Kč, protože si myslíme, že ten pozemek má větší hodnotu. Dneska máme 

vysoutěženo zhruba za 1.500 Kč u té nejvyšší nabídky, takže já bych to hodnotil, jako dobrý 

výsledek. Pakliže se stane něco neblahého, tak to dneska neovlivníme. 

 

Starosta: Podle cenové mapy, kde jsem se díval, tak je to kolem 650 Kč. 

 

Mgr. Kojdecký: Já jsem se chtěl zeptat. Mi to připomíná formu klasické dražby. Bránilo něco 

tomu, aby dali uvedení zájemci dejme tomu 5 %, 10 %, jak se dává tzv. dražební jistinu? 

Která by v případě, že by neměli zájem nebo odstoupili     jako vítězové, propadla? Taková 

krycí pojistka, která se používá. Konzultovali jste to? 

 

Starosta: Řekli jsme, že to není dražba, takže dražební jistina asi nebude ten vhodný termín. 

Byly nastavené podmínky, pro všechny byly stejné a na základě toho se provedl výběr. 

 

Mgr. Kojdecký: Podmínky samozřejmě pro všechny stejné, ale teď se asi dostaneme do 

nějaké fáze spekulací. Je to vlastně pojistka. Vezměte si, kdyby ten pozemek byl váš někoho, 

tak asi bychom postupovali tak, ano dejte 10 % jistinu, pokud odstoupíte, propadne. 

 

Starosta: Znovu, schváleno právním oddělením magistrátu. 

 

Mgr. Hrušková: Prosím vás, teď jsme všichni 15 hlasy, že to prodáme paní Pavle Blažkové a 

teď tady rozviřujeme diskuzi, co by, kdyby. Takže až bude, co by, kdyby, tak bych to možná 

řešila, ale jsem si 100 % jistá, jestliže projevili zájem o tento pozemek za určitou cenu, do 

svého dopisu napsali, že žádají o 30denní lhůtu k zaplacení celé částky, tak nevidím důvod, 

proč bychom tady o tom měli spekulovat a diskutovat. 

 

Ing. Dvorský: Prosím vás, čistější, než to teď je to ani být nemůže. Nechali jsme si to schválit 

městem, je to jasně dáno, tak si nechte svoje konspirační teorie. 
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Ing. Wieluchová: Já bych chtěla jenom říct, že tady nejde o žádné konspirační teorie, ale 

musejí být jasně daná pravidla za jakých se to teda prodá. Tzn. Prvnímu, kdyby to nevyšlo, 

druhému, ale může být různá doba čekání na ty peníze, třetímu taky, takže aby bylo jasno za 

jakých podmínek to jde. Jedna jediná podmínka, která je známá je 1.000 Kč. Ostatní 

podmínky tady nebyly vůbec řečeny. 

 

Starosta: Myslím, že vám to bylo vysvětleno, že každý má jiný způsob financování. 

 

Ing. Wieluchová: Tak to tady mělo být napsáno jako podmínka 

 

Starosta: Rozhoduje se o částce za kolik. Způsob, jakým si ten člověk získá prostředky, je 

zcela na něm. 

 

Ing. Wieluchová: Je to na něm, ale mělo to být tady v těch podmínkách. 

 

K bodu 8) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze: 

Starosta: S dovolením si vezmu slovo já. Městský obvod zainvestoval v loňském roce a 

v podstatě investuje i nadále, protože se chystá projektová dokumentace na vybudování 

zastávek nahoře na Přemyšově tzn. na ulici Ostravské. Je nesmyslné převést pozemky a 

zastávky na město. Je třeba si uvědomit, že my tím naprosto nic nezískáme, protože se stejně 

budeme starat o ty přístřešky my. Je lepší je mít tak, jak je máme, nikdo nám nemůže 

diktovat, jak způsobem a nezbourají nám zastávky, jak by mohli. Koncepce města je, že ty 

přístřešky jsou takové, že na vás prší nebo sněží, tak v tom případě ty zastávky, které máme 

staré stávající, jsou vyhovující. Já jsem proto navrhl, abychom byli proti převodu 

zastávkových přístřešků pod velké město.  

 

Ing. Poštová: Jak je to s reklamami? I když to bude v našem majetku, tak tam reklamy 

umísťovat nelze, ne? 

 

Starosta: Momentálně existuje jakýsi koncept Ostrava 360 a v podstatě tímto způsobem jsou 

zabráněné jakékoliv reklamy. 

 

Ing. Mužík: Ani nemáme zájemce. 

 

Ing. Poštová: V tom případě se mi zase jeví, že je zbytečné to vlastnit. Na co?  

 

Starosta. My tím, ale nic nezískáme. Nám může nastat to, že město se rozhodne a ty staré 

stávající zastávky, které tady jsou, na které si lidé zvykli, zbourají. Nebo se budou držet 

konceptů ocelových konstrukcí prosklených, kde na vás prší a sněží. Máme s tím přímou 

zkušenost, teď konkrétně s novou zastávkou, kde dle konceptu města je zastávku Slunce. Obě 

zastávky jsou otevřené, lidé se tam nemají, jak schovat. Má to svůj koncept, svoji barvu, 

svoje, ale ty staré zastávky jsou v zimním období ideální. Ostatní starostové zastávají stejný 

názor, většina z nich si ty zastávky opravují ze svých rozpočtů a na své náklady. 

 

RNDr. Kábrtová: Já mám ještě dotaz, jestli jste iniciovali vlastníky těch dvou odporných 

zastávek na Rudné a jestli je nějaká představa, co by se s nimi mělo dělat? 

 

Starosta: Jestli chápu správně, vy myslíte tu zastávku na Jelínkové 
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RNDr. Kábrtová: Ano nahoře na Jelínkové. 

 

Starosta: V současné době právě probíhá projektová dokumentace na opravu z hlediska 

odhlučňovacího mechanismu, který by měl být namontovaný na svodidle, takže tam určitě 

k úpravě dojde po obou stranách. 

 

RNDr. Kábrtová: Nestojí tam žádný autobus. 

 

Starosta: Teď se to neřešilo, protože v rámci případného projektu, tak se to bude samozřejmě 

upravovat. Možná tam zůstane ten záliv, aby tam řidiči v případě potřeby mohli zastavit. 

 

RNDr. Kábrtová: Takže se plánuje, že se to zbourá? 

 

Starosta: Ano. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A – nesouhlas s předáním zastávkových přístřešků, které 

jsou v majetku a správě městského obvodu Svinov 

Hlasování o návrhu 

Pro: 12                                             Proti: 0    Zdržel se: 4 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 9) programu: s úvodním slovem předkladatele 

Bc. Prusek:  

4. zápis ze dne 18.11.2020 

Jednání zahájil předseda Kontrolního výboru ZMOb Svinov (KV) p. Prusek a představil 

nového člena Ing. Michala Lacha, který byl na toto zasedání přizván. 

Byl projednán a odsouhlasen Zápis a usnesení zasedání KV. 

 

Úkol KV: Kontrola činnosti Technického dvoru. 

Průběh: 

Členové se dohodli, že zkontrolují tyto dokumenty: 

- Smlouvy s dodavateli, číselné řady smluv 

- Knihy jízd 

- Směrnice Technického dvora 

Kontrola činnosti technického dvoru proběhne 2.12.2020 na místě. 

3) Termín následujícího zasedání KV bude 25.11.2020 

 

5. zápis ze dne 25.11.2020 

Jednání zahájil předseda Kontrolního výboru ZMOb Svinov (KV) p. Prusek a představil pana 

starostu Ing. Radima Smetanu, který byl na toto zasedání přizván. 

Byl projednán a odsouhlasen Zápis a usnesení zasedání KV. 

 

Úkol KV: Kontrola činnosti Technického dvoru. 

Průběh: 

Členové se dohodli, že zkontrolují tyto dokumenty: 

- Dodatky ke zřizovacím listinám 

- Kontrola výpočtu záloh na energie (příloha ke smlouvě) 

- Organizační řád Technického dvoru 

Kontrola činnosti technického dvoru proběhne 2.12.2020 na místě. 
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3) Termín následujícího zasedání KV bude 2.12.2020 na místě, tedy na adrese TD Svinov, 

Nad Porubkou 823/29, 721 00 Svinov. 

 

6. zápis ze dne 02.12.2020 

Jednání zahájil předseda Kontrolního výboru ZMOb Svinov (KV) a představil pana ředitele 

Ing. Miroslava Mališe, který byl na toto zasedání přizván. Kontrola Technického dvoru (dále  

jen TD) probíhala přímo na místě tedy na adrese TD Svinov, Nad Porubkou 838/29, 721 00. 

Ze zasedání KV se předem omluvili p.Krmášek a p. Kořístková. 

Byl projednán a odsouhlasen Zápis a usnesení zasedání KV. 

Úkol KV: Kontrola činnosti Technického dvoru: 

Průběh: 

Ze strany členů KV byly prověřeny tyto listiny: 

 

 

- Smlouvy s dodavateli, číselné řady smluv 

- Knihy jízd 

- Směrnice Technického dvora 

- Dodatky ke zřizovacím listinám 

- Kontrola výpočtu záloh na energie příloha ke smlouvě 

- Organizační řád Technického dvoru 

- Smlouva s firmou Strabag a.s. 

 

Závěr: 

Kontrolní Výbor doporučil u smluv s dodavateli provést revizi a smlouvy starší než pět let 

doplnit dodatkem ke smlouvě. 

U knihy jízd členové KV zkontrolovali poslední dva měsíce. Knihy jízd obsahovali záznamy 

o tankování, tak stejně kompletní přehled o důvodu a času a dalších nezbytných informací o 

služebním výjezdu vozidla. 

U vnitřních směrnic pro TD, Kontrolní výbor doporučil: 

- U seznamu vnitřních směrnic provést revizi a starší dokumenty deseti let nahradit 

úplně za nové dokumenty 

- Vytvořit směrnici o používání služebních vozidel 

- Vytvořit směrnici na nárok ochranných pomůcek zaměstnanců: 

Tzn: vytvořit jmenný seznam zaměstnanců (včetně ředitele) s názvem profese (náplně práce), 

napsat podle nařízení nárok na pomůcky (oděv, obuv a pod.) a četnost přidělování (v jakých 

časových intervalech je nárok na nové).  

Na místě byly zkontrolovány dodatky ke zřizovacím listinám a tyto dokumenty byly v 

pořádku.  

Poté nám bylo vysvětleno panem ředitelem Ing. Mališem jak probíhá výpočet záloh na 

energie. Vzhledem k možnostem, jaké budova nabízí bylo řešení výpočtu srozumitelné a pro 

TD Svinov výhodné. Kde to bylo možné byl namontován samostatný elektroměr. 

 

Organizační řád byl od minulé kontroly opraven a je již v pořádku 

 

Byla zkontrolována znovu smlouva s firmou Strabag Rail a.s. Ta byla od minulé kontroly 

doplněna o veškeré přílohy a KV v ní již nenalezl žádné nesrovnalosti. 

 

3) Termín následujícího zasedání KV bude 10.2.2021 
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RNDr. Kábrtová: Nemám dotaz, protože jsem členka kontrolního výboru, ale mám spíš 

připomínky. Omlouvám se, že jsem na minulém zasedání chyběla, byla jsem služebně mimo 

Ostravu a protože mě to zajímalo, tak jsem se hned informovala, co se tady dělo. Byla jsem 

přítomná i té kontrole v tom technickém dvoře. Kontrola nebyla v žádném případě nic proti 

vedení technického dvoru, ale proti tomu, aby se konečně ten technický dvůr do pořádku, tak 

aby když tam jakákoli kontrola přijde, aby všechno bylo v pořádku. Další věci jsem 

kontrolovala, které tam pan Prusek dal do zápisu. Co mě hrozně překvapilo, bylo to ne že bylo  

 

poučení z toho zápisu, ale odvolala se předsedkyně. To mě teda docela zarazilo. Martin bude 

určitě stejně dobrým předsedou jako byla paní Ing. Wieluchová. Fakt je ten, že na té další 

schůzce, kterou jsme měli na té kontrole, najednou jsem zjistila, že jsem spousta věcí, které 

byly v tom prvním zápise se spravila. 

 

Starosta: já k tomu mám jen jediný dovětek, a to takový, že před projednáváním tohoto 

materiálu, který předložila předsedkyně, byla upozorněna na to, že materiál má vady, má vady  

 

pro zákonům, nebyly tam doplněné věci, které tam měli být. Nebyla podepsaná všemi členy 

výboru a další věc, která tam chyběla, byly doporučení a stanovisko s ředitelem technického 

dvora. Takže hned na začátku byla paní Ing. Wieluchová upozorněna, že ten materiál má 

vady, že pokud ho chce projednávat, že samozřejmě můžeme, ale mě svoje vady. 

 

RNDr. Kábrtová: Tak se mohlo navrhnout stáhnutí toho materiálu. 

 

Starosta: My jsme tuto možnost nabídli, ale paní Ing. Wieluchová nechtěla tento materiál 

stahovat, ani upravovat a trvala na tom, že ho chce projednávat. Je to v zápise, klidně se na to 

můžete podívat. 

 

RNDr. Kábrtová: Ještě jednu malou připomínku, že bylo řečeno, že máme kontrolovat 

usnesení rady nebo zastupitelstva, taky to není pravda, kontrolní výbor má podle zákona 

právo kontrolovat cokoli. 

 

Starosta: Samozřejmě, ale dle toho zápisu, který byl proveden, v podstatě kontrolovali to, co 

jim bylo zadáno 

 

Ing. Wieluchová: Ještě jednou, co jste říkal teď před chvilkou? 

 

Starosta: Že to bylo dle toho, co bylo zadání, to zadání bylo kontrola usnesení. Já jsem to četl 

z toho telefonu, jestli si vzpomenete, že kontrola usnesení. 

 

Ing. Wieluchová: Teď jste trošičku mimo. 

 

Ing. Hauptová: Já jen takovou drobnost, písařská chyba, termín následujícího zasedání KV 

bude 10.02.2020, asi myslíte 2021. Pozor stává se to nám všem. 

 

Ing. Wieluchová: A ten dnešní zápis je v pořádku? 

 

Ing. Forstová: Je v pořádku, byl podepsán všemi členy a v každém bodu se hlasovalo. 

 

Ing. Wieluchová: Vy máte kontrolovat, aby bylo v pořádku finanční čerpání 
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Starosta: Myslím si, že už se k tomu nebudeme vracet. 

 

Starosta: Bereme na vědomí zápisy kontrolního výboru a schvalujeme plán činnosti na 1. 

pololetí roku 2021 

 

Ing. Wieluchová: Co schvalujeme? 

 

Starosta: Plán činnosti. 

 

Ing. Wieluchová: a kde to je? 

 

Starosta: Na první stránce je bereme na vědomí zápisy a druhý bod, schvalujeme plán 

činnosti. 

 

Hlasování o návrhu 

Pro: 16                                            Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 10) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Starosta: Předtím než předám slovo paní předsedkyni volební komise Ing. Wieluchové, bych 

si dovolil navrhnout, aby volba byla veřejná 

Hlasování o návrhu 

Pro: 16                                             Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Starosta: Předávám slovo paní Wieluchové. 

 

Ing. Wieluchová: Přistoupíme k doplnění člena kontrolního výboru. Prosím o návrhy na člena 

kontrolního výboru. 

 

Bc. Prusek: Ing. Eva Poštová, CSc. 

 

Ing. Poštová: Přijímám. 

 

Ing. Wieluchová: Takže kontrolní výbor doplní Ing. Eva Poštová, CSc. 

Hlasování: 

Pro: 14                                            Proti: 0    Zdržel se: 2 

Ing. Eva Poštová, CSc. byla zvolena členkou Kontrolního výboru Zastupitelstva městského 

obvodu Svinov. 

 

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

15.12.2020 dle usnesení č. 0082/ZMOb-Svi/1822/8 ze dne 11.12.2019 

Hlasování o návrhu 

Pro: 15                                              Proti: 0    Zdržel se: 1 

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 
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Různé: 

Ing. Hauptová: Z důvodu současného stavu a pohybu občanů zejména i v oblastech, kde moc 

nechodili a z důvodů stavění cyklostezek a pěších stezek, tak je zřejmé, že lidé mají problém, 

když vyběhnou do lesa, takže si tam uleví. Já jsem si myslela, že je to jenom můj nějaký 

názor, ale zjistila jsem, že v Právu tady kvůli turistům umístí u černého jezera toalety, protože 

i na Šumavě a v okolí jiných přírodních parků, není kde by lidé mohli vykonat svou potřebu. 

Já vím, že to není naše starost, protože my neděláme cyklostezky, ale myslím, že je na čase, 

aby se někdo začal věnoval této základní lidské potřebě. 

 

Starosta: Děkuji. 

 

Ing. Žitník představil další fázi výstavby sportovního areálu Slezák 

 

Ing. Pastrňák: Máte vizualizaci i z druhé strany?  

 

Ing. Žitník: Vizualizace ještě není hotová, protože není hotová prováděcí projektová 

dokumentace. Bude to budova opláštěná dřevěnou fasádou, kde budou svisle umístěné 

dřevěné hranolky v souladu s prvotní investiční studií to bude dřevo přírodní, neošetřené. 

 

Ing. Mitura: V té odpočinkové části bude vodní prvek. Z čeho bude napájený?  

 

Ing. Žitník: Prvotně se uvažovalo o vodním prvku jako o retenční nádrži, do které se budou 

shromažďovat dešťové vody. Technické řešení bylo nákladné, a tak se rozhodlo, že dešťové 

vody budou shromažďované v podzemní jímce. Toto bude estetická záležitost. My, když jsme 

jednali na městě o této věci, tak jsme říkali, že z pohledu Svinova je ta věc komplikovaně 

udržovatelná, její provoz bude drahý a že o tu věc úplně nestojíme, ale bylo nám sděleno, že 

máme pro občany něco vybudovat. 

 

Mgr. Kojdecký: Třeba využití jako ledové plochy. 

 

Starosta: To zase tak velké není. 

 

Ing. Mitura: To je pro komáry. 

 

Bc. Prusek: Ty oranžové plochy jsou z čeho? 

 

Ing. Žitník: Ty oranžové plochy jsou normální komunikace, tedy asfalt a běžecký ovál je 

umělý povrch. 

 

Bc. Prusek: A má 200 m? 

 

Ing. Žitník: 250 m. Bohužel rovinka nevyšla 110 m. 

 

Pan Šnejdar: Chci se zeptat, jestli víte, o nějakém termínu, kdy se to začne dělat? Aspoň 

ohledně těch hřišť. 

 

Starosta: Máme v plánu prostředky, které máme alokovány v rozpočtu a pokud to půjde, 

stavební povolení s nabytím právní moci, tak v příštím roce začít pracovat. Tlak je na tom, 

abychom začali u vás. Pantrek a fotbalové hřiště jsou mezi prvními stavebními objekty. 
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Ing. Žitník: Dneska jsme ve fázi stavebního povolení, nemáme ještě vyjádření od dopravního 

úřadu. Když jsem se snažil paní telefonicky kontaktovat. Před měsícem, tak mi slibovala, že 

by to mohlo začátkem prosince vyjít. Minulý týden ani dneska se mi ji nepodařilo sehnat. 

V okamžiku, kdy bude hotová projektová dokumentace a bude schválená, v tom okamžiku 

teprve můžeme začít soutěžit. Jak dalece se to vyvine v téhle kovidové době, úplně neumí 

nikdo říct. Byli bychom rádi, kdyby se to povedlo v příštím roce. 

 

Pan Šnejdar: Tam není problém ta voda, ale ta následná údržba, kdybychom tam dávali 

nějakou chemii, tak zase nemůžeme tím stříkat to hřiště. 

 

Ing. Mitura: Těchto jezírek nebo nevím, co to má být přesně, čím to má být osazeno? 

Vodními rostlinami nebo to má být prázdné? Na to projekt ještě není? 

 

Ing. Žitník: Na to projekt ještě není. 

 

Ing. Žitník představil Oblast Svinovského rozhraní 

 

Starosta: Snažíme se tu výstavbu, která je daná bytovými domy, aby komunikace byly 

napojeny na ulici Polskou nikoli směrem do Svinova.  

 

Ing. Žitník: Na minulém zastupitelstvu jsem slíbil, že objasním cenu svinovského hlasatele. 

Dodatek č. 1 je z března roku 2018, kde byla upravena původní cena z roku 2011, která 

samozřejmě neodpovídala skutečnosti a v tomto dodatku forma toho hlasatele byla jako 

plnobarevný, papír 80 g, tedy něco na úrovni kancelářského papíru, cena při počtu 16 stran 

činila 19.570 Kč. O rok později v březnu roku 2019 se nám podařilo dohodnout Dodatek č. 2, 

kde, již je svinovský hlasatel definován jako plnobarevný na papíře o gramáži 115 g, 

křídovém matném a kde je cena při 16 stranách cena 18.600 Kč, takže ta cena je ještě nižší, 

než byla v původním dodatku. Není tedy pravda, že je dražší, než byl ten černobílý. 

 

Ing. Mitura: Můžete mi říct nějakou informaci, v jakém stavu je ta výstavba domu pro 

seniory, Větrníku. Jak vůbec vypadá horizont událostí a potom s tím samozřejmě související 

spodní výstavba Lidlu a kruhového objezdu. 

 

Starosta: Co se týče Lidlu, tak jsem už na začátku jsem poznamenal, že momentálně dochází 

k úpravám toho pozemku a je naplánovaný harmonogram výstavby. Co se týče F rampy, ta 

navazuje na projekt Lidl s tím, že se nesměli křížit, to byla podmínka města. Někdo tam dal 

rozpor s EIA, takže se to tam momentálně řeší. Pokud vše dobře půjde, tak by se ta rampa 

měla stavět v roce 2023. Uvidíme, jestli se to povede. Co se týče horního pole, tam jak měl 

stát větrník tzn. bližší pole ke Kauflandu, tak v současné době soukromý investor má 

udělanou studii, kterou má ve fázi takové, že dává k nahlédnutí zatím vedení obce s tím, že 

jak to bude mít vyřešené z hlediska vyjadřovaček, tak dá vyjádření i ostatním. Bylo 

domluveno s investorem, že bude projednána s předsedy družstev, kteří budou přizváni na 

jednání a bude jim ukázán ten projekt a budou se moct k tomu vyjádřit a zaujmout stanovisko. 

Vedlejší projekt domova důchodců, který má stát za ulicí Trioletovou blíže k Patrikovi 

směrem k Porubě, tak zatím nemáme žádné informace. Podle informací probíhají projekční 

práce a byly k nim dané podmínky i úřad už připomínkoval věci, které už požaduje, to jsou 

parkovací místa. Co se týče výškových domů, které jsou na to navazující, tak zatím je to na 

mrtvém bodě. Nemáme žádné informaci ani od investora ani od dotčených orgánů státní 

správy, že by tam něco probíhalo. Narazili tam na problém ochranného pásma, domy 

zasahovaly do soukromých pozemků, ti samozřejmě podali záporné stanovisko. 
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Ing. Mitura: Děkuji, ptám se v souvislosti a bavíme se už o tom hodně dlouho, a to je Bartův 

park. V momentě, kdy ta výstavba proběhne a asi to nebude hned, nic méně zmizí zelené 

plochy, podstatě zůstane jenom ten lesík, který patří soukromým majitelům. Asi před deseti 

lety jsem tam s těmi vlastníky řešili ten prostor a zeleň, která by sloužila občanům. Vím, že 

komunikace s vlastníky je komplikovaná. Nic méně, kdyby se do toho zapojili činitelé města. 

Chci tím jenom říct, abyste to nezdávali, ta myšlenka by neměla usnout, to je jediný prosto, 

který zbyde pro obyvatele. Sami jste říkali, že tam dojde k nárustu obyvatel. Ti lidé by někam 

chtěli jít, a to bude jediný prostor, který by byl k tomu vhodný. 

 

Starosta: Já jsem to tady v úvodu zmiňoval. My jsme samozřejmě ty majitele kontaktovali, 

dostali znalecký posudek, dostali geometrický plán s nějakým návrhem toho, jak si oni při 

našem jednání řekli. Zatím od nich nemáme žádnou odpověď. Byl u mě místostarosta  

 

porubský, který chce taky jednat v tomto ohledu, chce zachovat chodníček, chce zachovat 

propoj Bytostav, Rošického. Chce nám pomoct a zaangažovat se taktéž. Pokud je dostaneme 

k jednacímu stolu, tak to bude obrovský úspěch. 

 

Ing. Mitura: Ještě na doplnění. Na Rošického před těmi domy je zelená plocha, kde my máme 

dětské hřiště, celé je to obklíčeno soukromým pozemkem, které my udržujeme. Pokud by se 

to zlegalizovalo nějak tu plochu, ale říkám je to věc na dlouhou trať a není to možná v silách 

zastupitelů našich, ale je třeba zapojit velké město a Porubu. 

 

Starosta: Pokud se dostaneme k těm vlastníkům, tak máme šanci. 

 

Ing. Mitura: Ještě k tomu Lidlu. Pokud dojde k té výstavbě a jako, že už se tam něco děje. 

Lidé se ptají, jak dlouho to bude trvat. Je tady nebezpečí, a to je zcela oprávněné, že uvedení 

do provozu vnikne zvýšení hluku v této oblasti, to se týká řadovek a vlastně lidí na 

Rošického, a navíc ten Lidl bude svítit celou noc, oni to nevypínají ta světla. Jestli je možno 

do toh vstoupit, jestli tam bude nějaká hluková bariéra, jestli tam vystaví nějaký plot kolem té 

cesty nebo to bude otevřené? 

 

Starosta: K tomu nemám žádné informace 

 

Ing. Mitura: No, jestli do toho můžete vstoupit a dozvědět se, jak to vlastně bude. Mě to teda 

zajímá a všechny lidi z Květinové. Naproti Květinové vznikne něco, co bude svítit celou noc. 

 

Starosta: My máme jenom základní informace, máme tady třeba řešení křižovatek, to vám 

můžeme ukázat. 

 

Ing. Mitura: V noci tam budou jezdit kamiony, takže i hluk se zvýší. 

 

Starosta: Neumím na to odpovědět, musíme se na to podívat. 

 

RNDr. Kábrtová: Bude se řešit fotbalové hřiště, v jakém stavu je vedlejší hřiště, jestli se bude 

dělat ta dodělávka, jestli se dočkáme někdy těch elektro autíček. Asi dneska skončila akce na 

Bratří Sedláčků, ale mě zajímá, kdy se zase začne po novém roce. 

 

Starosti: Oni by měli končit v pondělí příští týden. 

 

RNDr. Kábrtová: Už v pátek tam nikdo nebyl. 
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Starosta: Oni pracují na konci. 

 

Starosta: Končit by měli příští týden v pondělí, kdy už tam nebude těžká mechanika a dělat 

hluk. Zastaví se výstavba a začnou znovu po novém roce. Teď tam dělají přečerpávací stanici. 

Požadavkem obvodu i ostatních bylo, aby bylo prováděno měření otřesů při vytahování těch 

ocelový dílců. Takže bude prováděno průběžné, nikoliv jednorázové měření otřesů, kterou 

můžou mít vliv na okolí. 

 

RNDr. Kábrtová: A ještě to dopravní hřiště? 

 

Starosta: Dopravní hřiště v rámci zimního období je zavřeno. Vedeme debatu na téma 

vybudování oplocení kolem té vodní nádrže, protože jsme byli upozorněni, že některé děti by 

tam mohli spadnout. Potom jsme byli s panem Mužíkem na kontrolním dnu a dotazovali jsme 

se na případné napojení na kanalizaci odvedení té vody, tak se tvářili, že to není úplně dobrý 

nápad, takže to vypadá, že to půjde spíše do toho vsaku. 

 

Pan Macháč: Který nefunguje. 

 

Starosta: Je třeba si říci, že podle hydrometeorologického ústavu vyhlásil, že za posledních 10 

let je největší úhrn srážek. 

 

Ing. Žitník: Hladina spodní vody je stejná jako na tom fotbalovém hřišti. Ta lokalita je plná 

vody. Na fotbalovém hřišti kupodivu plavali racci, to vystoupalo zespod. 

 

Pan Macháč: To je jedno, proto nám nefunguje hřiště. Skoro celý rok bylo uzavřené. 

 

Starosta: To je asi momentálně neřešitelný problém, ale nic méně, co se týče těch elektro 

autíček, tak je tady varianta jednání s VŠB, snažíme se s nimi spolupracovat. Největší 

problém je financování. My na to nemůžeme dosáhnout, jediný, kdo na to dosáhne je VŠB 

přes dotační tituly, které má na výuku. Řešili jsme s panem Horákem případnou instalaci těch 

autíček, ale hlavně to závisí na tom, že my nemáme kde ta autíčka umístit. My potřebujeme tu 

budovu postavit, abychom ta autíčka mohli realizovat. Podle strategického plánu má město 

napsané výstavbu tohoto hřiště a podle vyjádření z magistrátu by mělo město nejpozději 

v roce 2023 pustit peníze na dostavbu a realizaci tohoto objektu. 

 

Přeji všem krásné svátky, hlavně zdraví a abyste se všichni sešli v kruhu rodinném. Do 

nového roku opět hlavně zdraví a štěstí. 

 

Starosta: Děkuji vám za pozornost a končím dnešní zasedání. 

 

Konec v 18:10 hodin. 

Zapsala: Lucie Fucimanová  

 

 

 

 

Ing. Radim Smetana                 

             starosta                
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