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Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, 

konaného dne 19.12.2018 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Radim Smetana – starosta 

- schválení programu zasedání  

- určení ověřovatelů zápisu 2. ustavujícího zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

 

 

1. Schválení programu 

2. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 1214/1 v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava 

3. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc.č. 659/121 v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava 

4. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 1822/3 v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava 

5. Návrh na vydání stanoviska ke vzdání se předkupního práva k části pozemku parc. č. 

3756 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

6. Návrh stanoviska k uplatnění předkupního práva k 1/2 stavby garáže na pozemku 

par.č. 564/12 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

7. Rozpočtové opatření - změna odpisových plánů příspěvkových organizací 

8. Zápis z 1. jednání Finančního výboru ZMOb Svinov 

9. Zpráva o vývoji rozpočtu za 1 - 9/2018 

10. Návrh rozpočtu MOb Svinov pro rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 

2020 – 2022 

11. Návrh zásad pro poskytování dotací pro rok 2019 

12. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

městského obvodu 

13. Prominutí příslušenství pohledávky 

14. Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

 

Různé 

 

Začátek jednání zastupitelstva v 16:00 hodin 

 

Zápis z dnešního zasedání ZMOb Svinov provede paní Lucie Fucimanová. 

 

Celkem přítomno členů: 16 zvolených zastupitelů  

 

Omluven: Bc. Martin Prusek 

 

Starosta: Dávám hlasovat o navrženém programu  

Hlasování o návrhu 

Pro:  16                                             Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 
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Starosta: Nyní prosím ověřovatelé zápisu z 1. zasedání zastupitelstva, aby podali zprávu o 

ověření. Jedná se o paní Mužíkovou a paní Jančíkovou, které se konalo 07.11.2018. 

 

Paní Mužíková: V pořádku. 

 

Paní Jančíková: V pořádku. 

 
Starosta: Dávám hlasovat o schválení zápisu ze zastupitelstva ze dne 07.11.2018 

Hlasování o návrhu  

Pro: 16     Proti: 0     Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Ověřovatelé zápisu z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

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

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, Martin Macháč 

Hlasování o návrhu 

Pro: 16                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Činnost starosty:  

 
13. listopadu 2018 

1. ZŠ a MŠ Svinov, ředitelka Mgr. Komorášová  

 

14. listopadu 2018 

1. Představení nového vedení pane fařem Larisch 

 

15. listopadu 2018 

1. Představení nového vedení Schůzka na ZUŠ,  ředitelka Malinová 

 

16. listopadu 2018 

1. Jednání s managerem kapely Šajtarem - kapela, obecní ples 

- Plánování koncertu IRŠAVY 

2. Představení nového vedení pane farářem Chytilem 

3. Jednání – plán položení optického kabelu pro Svinov p. Králem - T-MOBILE 

 

19. listopadu 2018 

1. Parkování na Jižních svazích - Schůzka Ing. Šíma z OK, - vodorovné dopravní značení 

2. Sbor starostů v zasedací místnosti ÚMOb Polanka nad Odrou 

 

20. listopadu 2018 

1. Celý den -- Kongres 
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21. listopadu 2018 

1. Jednání se Schillerem  TD 

2. Prezentace autosalonů, možnost odkoupení pozemků, Přikryl, AUTOBOND  

3. Pokorný Ing.  – nabídka spolupráce 

4. Český rybářský svaz - kroužek  

 

22. listopadu 2018 

1. Slezáková -- ŘSD Ostrava-Mariánské Hory 

2. Auto ÚMOb 

 

23. listopadu 2018 

1. Propojení Francouzská - Rudná, projednání dopravního řešení  

 

26. listopadu 2018 

1. WO CLUB - Bc. Pastucha -- Svinov 

2. Jednání SK - Svinov z.s. stolní tenis  

 

27. listopadu 2018 

1. Jednání se senátorem Mgr. Herbertem Paverou - starosta v Bolaticích – občanské 

záležitosti  

2. Územní studie -- MMO - ÚHA - Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D. 

 

28. listopadu 2018 

1. Propojení Francouzská x Rudná, prezentace dopravního řešení – MMO podklady pro 

zpracování dokumentace pro územní řízení. 

 

29. listopadu 2018 

1. Jednání s náměstkem ředitele SŽDC Ing. Liborem Tkáčem – parkování okolo Svinov 

nádraží 

2. Jednání Senátor doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. – řešení parkování u nádraží, 

odhlučňovací stěna RUDNÉ  

3. Jednání Pustějov, starosta Ing. Tomáš Maiwaelder - občanské záležistosi 

4. Jednání Mgr. Petr Martínek EUROFINANCE – oblast dotací  

 

30. listopadu 2018 

1. Schůzka o přeložce parovodu -- Dubí 

2. Jednání Ing. ŽÍTNÍK, ředitelka Komorášová - Dopravní hřiště,  

 

3. prosince 2018 

1. Jednání Krejčí - cykloordinátor MMO  - výstavba nových tras cyklostezek 

 

4. prosince 2018 

1. Veolia Energie, ředitel regionu  Ing. Tomáš Groň + obchodní náměstek Ing Jan 

Závorka 

2. Jednání ředitel regionální správy Bc. Dušan Ducho – převody majetku, parkovací 

plochy pro zákazníky ČD 

 

5. prosince 2018 

1. Eurofondy a Investice -- Mariánské Hory 
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6. prosince 2018 

1. Jednání KHS Měření hlučnosti – Krajská hygienická stanice Ing. Kaluža  

 

7. prosince 2018 

1. Jednání VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ PORUBA -  Ing. Obroučka  

2. Hala Dubí - přeložení plynovodu- Šmíd R3stavba 

3. Jednání projektová dokumentace "SLEZÁK"  

 

10. prosince 2018 

1. Horaček Jaroslav o prevenci a nových normách - hlasatel 

2. Sbor starostů 

3. Logopedická chvilka -- Pastelky školka 

 

11. prosince 2018 

1. Odhlučnění Poruby a Svinova, kruhové objezdy --Krajský úřad Moravskoslezský, 

Náměstek Ing.Unucka 

2. Jednání Ing. Plaček  

 

12. prosince 2018 

1. Zastupitelstvo OSTRAVA -- MMO 

 

13. prosince 2018 

1. Schůzka Architekt Lampa SLEZÁK -- Svinov 

2. Smuteční síň - vizualizace -- ÚMOb Poruba 

 

14. prosince 2018 

1. Městská policie – pravidelné informace + senior linky 

 

17. prosince 2018 

1. Pracovní zastupitelstvo  

 

18. prosince 2018 

1. Kratochvíl SPORTOVNÍ RYBÁŘI pronájem Luční 

2. Valder Tomáš – územní studie 

 

Ing. Wieluchová: Chtěla bych se zeptat, kdy se uvažuje o položení toho optického kabelu? 

 

Starosta: Optický kabel bude položen až v pozdějším době, protože to závisí, jestli Poruba 

schválí uložení v oblasti Řecká a Bulharská. Myslím si, že to bude během 3, 4 let.  

 

Ing. Wieluchová: Dále se chci zeptat, kde se řeší další parkovací místa na ulici Rošického? 

Jestli jsem to tedy dobře zaregistrovala. 

 

Starosta: My jsme řešili hlavně parkování u nádraží. Odpověď na parkování Rošického je 

v rámci projektu, který tam předložili na té straně Poruby, je plno parkovacích míst, které by 

mohli využívat i naši občané.  

 

Ing. Wieluchová: Ohledně těch hlukových bariér, všichni dobře víme, už několik let, že pokud 

neprolomíme tu hlukovou hranici, tak nám nikdo žádnou bariéru nepostaví. 
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Starosta: Máte pravdu, je to o tom, jestli provedeme měření, a to překročí tu hlukovou hranici 

70 decibelů. Bohužel je pravda, že vám neumím odpovědět na tu zásadní otázku, kde bylo 

prováděno to měření. Velice zásadní a závisí na tom, kde je umístěna ta měřící souprava. Ta 

je definována normou, nedá se to měřit v jakémkoliv ročním období, nedá se to měřit, když je 

vlhko, musí být sucho a podle toho vyjádření, co jsme slyšeli na krajské hygienické stanici, 

tak je to 2 metry od budovy. Stálo by za úvahu vzít a už jsem kontaktoval na Vysoké škole 

báňské akreditovanou laboratoř s tím, že tam je člověk, který umí podstatě vybrat nevhodnější 

místa, kde je to nejvíce ovlivněno zvukem. 

 

Ing. Wieluchová: To je podstatnější než to vyjednávání. Pokud nemáme v ruce čísla, tak nám 

každý může naslibovat, co chce. 

 

Starosta: Máte pravdu, ale na druhou stranu je to tak, že je třeba si uvědomit, že my můžeme 

bojovat a ta krajská hygienická stanice………………z důvodu hluku není rozumět 

Byť pan Rychtár, který dneska bojuje o nějakou komunikaci a bojuje nějaké finanční 

prostředky a omezení, tak si vyboxoval na kraji, že bude postavena odhlučňovací stěna, která 

má specifickou technologii a tam je spíš zajímavé to, že z matematického modelu a u nás 

dělají z měření aut. 

 

Ing. Wieluchová: Pan Rychtár je úplně jiný level. To je jiná situace než u nás.  

 

Paní Jančíková: Můžu vám říct, že oni to měřili. Měří to v nevhodném období, protože když 

přijdou od 12 do 14 hodin, v tu dobu moc aut nejezdí, potom měří v noci a auta taky nejezdí.  

Asi před 5 lety byli před naším domem a potom šli ke mně domů, a to opravdu vůbec 

nevycházelo.  

 

Starosta: My jsme se na to ptali na krajské hygienické stanici, jak to měří a ona nám tvrdila, 

že tam jsou přesně definované limity a časy a že to nejde ovlivnit nějakým způsobem. Je to 

metodický pokyn pro zpracování. Tento rok dostali nové hlukové lampy, které by měly 

ukázat, že je překročena hlučnost a ŘSD začne samo iniciovat, anebo my bude muset nějakým 

způsobem najít v hodné místo pro měření, abychom to naměřili, ale najít akreditovanou 

laboratoř. 

 

Ing. Dvorský: Měření proběhlo na ulici Rudné cca před 6 lety. Proběhlo hygienickou stanicí a 

proběhlo to podle všech norem. Je rozdíl nová norma a stará norma a měření ve dne a v noci. 

Už tenkrát byly překročené obě normy a hlavně ta stará, při měření v noci, zápis je uložen u 

nás na úřadě. To, že nás pan Rychtár nezajímá, je špatně řečeno. Nás právě zajímá, protože 

když někomu povolili matematický model, tak my se toho budeme chytat, protože když nám 

nepřekategorizují starší část Rudné do nové normy, tak budeme chtít taky matematický model 

a tam už to vycházet bude. Ta auta, která pojedou kolem Svinova, tak pojedou kolem pana 

Rychtára a pravděpodobnost je maximálně vysoká.  

 

Ing. Wieluchová: Mě nezajímá pan Rychtár, já jsem řekla, že je to jiný level. Teď je ta dálnice 

využívána mnohem víc, tak by se tam mohly normy naměřit. 

 

Starosta: Souhlasím, ale měření bude možno provést až v dubnu.  

 

Paní Jančíková: Máme jenom radost, jak jste říkal o parkování Českých drah vedle 

nákladového nádraží u toho uzavřeného prostoru, protože já jsem o tom mnohokrát mluvila na 

zastupitelstvu i na schůzi ohledně vydávání karet a vždycky mi bylo někým podsouváno, že to  
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není pravda, že to se nemůže dít. A mám velikou radost, jestli se vám to podaří. Kdyby aspoň 

zaměstnanci Českých drah tam mohli parkovat. RegioJet má Komu a České dráhy neměly 

vůbec zájem o parkování. 

 

Starosta: Jestli to můžu ještě doplnit. My jsme pokračovali dál v tom, že jsme požádali město, 

aby nám zpřístupnilo zpevněnou plochu pod Svinovskými mosty. Zatím nemáme stanovisko, 

spadá to pod město, je to městský pozemek. S paní Plačkovou jsem to projednával a město 

mělo nutkání nám to dát do správy. Další jednání proběhlo s panem 1/3 majitelem firmy 

naproti Hornbachu (bývalý Moutfield a Okay), který tam dlouhodobě nečinný. Nic méně 

z důvodu pracovních vysvětloval, že to tam nemůže otevřít. Chtěli otevřít velkou prodejnu 

masa Nic méně jsem se domluvili, že v dohledné době přislíbil, že by původní část toho 

parkoviště pro parkování použil a zase by bylo zpoplatněno. V podstatě jsou tři plochy. 

Uvidíme, do jaké míry se to podaří. Pan ředitel Českých drah byl v podstatě nadšený, že už to 

v jiných městech mají  

 

Ing. Wieluchvoá: Chci se zeptat. Pan Krejčí a zamykání kol před nádražím. My jsem tady 

měli rok zpátky nějaký projekt, kde se mělo postavit polokryté stání pro kola Usoudili jsme, 

že nikdo kolem nejede a nikdo, kdo by tam kolo odstavil, odložil a někam si šel. Nepůjde na 

vlak, obchod tam žádný není, tak k čemu tam ty stojany budou? 

 

Starosta: Je to na trase k cyklostezce. Někteří lidé by chtěli jezdit na kole k vlaku a jezdit do 

práce vlakem. Jezdí na Opavu nebo na Suchdol, čili z toho důvodu. On v podstatě, tím, že se 

tam má rozšířit tak cyklostezka přes Svinovské mosty a má pokračovat dál. 

 

Ing. Wieluchová: Vy jste tady říkal, že bylo pracovní zastupitelstvo a že jste tam promítal 

věci. Já si myslím, že naprosto legální zastupitelstvo je toto zastupitelstvo. Je fajn, že nám to 

posíláte počítačem, ale nic méně je to strašně malá plocha, aby se v tom člověk pořádně 

vyznal. Když byl nějaký projekt, tak jsem ho vždycky promítali tady. Já bych byla ráda, 

kdyby se to řešilo tady na zastupitelstvu, na tom legálním.  

 

Starosta: Samozřejmě já to mám pro vás nachystáno a je to do různého. Nechtěl jsem tím 

obtěžovat ostatní zastupitele, kteří už to viděli, takže je to v různém nachystáno. Všechno vám 

můžu odprezentovat, mám všechny materiály. 

 

Ing. Dvorský: Pracovní zastupitelstvo není nelegální, ale je legální.  

 

Ing. Wieluchová: Ale oficiální zastupitelstvo. V podstatě to bylo vaše koaliční jednání.  

 

Starosta: Mě se na tom líbilo, že se o tom můžeme pobavit neformálně. Nechtěl jsem nikomu 

upírat možnost se projevit před občany. Chtěl jsem odprezentovat ty informace popřípadě, 

kdyby vznikly nějaké dotazy během prezentace, abych uměl odpovědět na následujícím 

zastupitelstvu. To byl hlavní důvod.  

 

Paní Jančíková: příště to pošlete dřív, protože když jsem to dostali v pátek, tak to už je docela 

pozdě, protože už jsme měli plány na ten den jiné. 

 

Starosta: Dobře. Polepšíme se. 

 

Ing. Lenka Samková přečetla činnost Úřadu městského obvodu Svinov 
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Starosta: Než začneme, ještě něco doplním. Domluvili jsme se s panem Plačkem, on nám dal 

územní souhlas s vybudováním chodníků zatím tedy po tu parkovací plochu, protože 

podmínky pro přístup k MHD, jsou tragické. Takže pan ing. Mužík vypsal zakázku na 

vybudování tohoto chodníku pro občany. Bavili jsme se s panem Mužíkem, že termínově by 

se to mělo v lednu nebo únoru budovat. Pan Plaček dlouhodobě žádá o dotaci na komunitní 

dům, ale bohužel se mu to nedaří. Na konci ledna by měl znovu žádat a uvidíme, jak se to 

bude hýbat dále. 

 

K bodu 2) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Paní Jančíková: Co s tím obchodem zamýšlí?  

 

Pan Macháč: On ho má v exekuci, on se prodává. 

 

Starosta: Je třeba si uvědomit, že je tam vjezd i od druhého vlastníka, který taky měl materiál 

na odprodej pozemku, pana Bogdalíka. Nechali jsme to jako pozemkovou rezervu. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o variantě A – vydat nesouhlasné stanovisko  

Hlasování o návrhu 

Pro: 15                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 3) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Starosta: Už jsme tady ten materiál měli, myslím si, že to bylo z důvodu ceny, ale opravte mě, 

pokud tomu tak není, proč to nešlo dál. 

 

Paní Figarová: Ne, měli rodinný problém. 

 

Mgr. Kojdecký: Myslím si, že by se mělo hlasovat o variantě B tzn. prodat to jako celistvý 

pozemek s tím, že tam zůstane ten jeden metr a pokud tam chtějí řešit navzájem sousedi pan 

Böhm a pan Blažek si parkování, tak by se měli potom domluvit sami mezi sebou. Neměli 

bychom tady suplovat sousedské dohadování. 

 

Starosta: My máme v podstatě nájemce, který tam je a dlouhodobě o to žádal. Pokud jde o to 

parkování, tak já se přiznám, že nemám ucelený názor na to, že by se měly rozprodávat 

pozemky před řadovkami a předzahrádky z toho důvodu, že jsou tam veškeré inženýrské sítě. 

Teď se chystá výměna vodovodu, potom zabudování o otických kabelů, tam je vždycky 

problém v tom, že vlastně vstupujete na soukromý pozemek a účastníků je potom velké 

množství. Dále co se týče parkování jako takového chce to spíše ucelený koncept. 

V okamžiku, když ten prodej uděláme nebo jak namítáte, tak právě vytvoříme ten spor. 

 

Mgr. Kojdecký: Je tam dlouhodobá koncepce toho i z hlediska parkování, aby si každý, kdo 

tady bydlí v rodinné zástavbě, parkoval na svém pozemku. 

 

Starosta: Souhlasím, ale má to jeden jediný háček. 

 

Mgr. Kojdecký: Je tam málo místa.  
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Starosta: Ne, není to ten důvod úplně, je to přesně důvod, který máš i ty, že když přijede 

návštěva, tak nemá, kde zaparkovat. Musí buď zaparkovat před jiným sousedem nebo úplně 

někde jinde.  

 

Mgr. Kojdecký: Já neříkám, aby tam nebyl. Říkám ano, prodat panu Böhmovi, ale dál ať si 

řeší s panem Blažkem, že bude parkovat na jeho pozemku. My to máme vyřízené jako úřad a 

je to v klidu. 

 

Starosta: Děkuji za názor. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o variantě B – vydat souhlasné stanovisko, dle zákresu, který je 

přílohou č. 4  

Hlasování o návrhu 

Pro: 6                                              Proti: 0   Zdržel se: 10 

Návrh byl schválen 

 

Starosta: Dávám hlasovat o variantě A – vydat souhlasné stanovisko, dle zákresu, který je 

přílohou č. 3 

Hlasování o návrhu 

Pro: 10                                              Proti: 4   Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen 
 

K bodu 4) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o variantě A – vydat nesouhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu 

Pro: 16                                              Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 
 

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

Ing. Wieluchová: Tady je dvakrát požadavek vzdání se překupního práva směřovaný k nám a 

jestli jsem se dobře dočetla, tak zaniká prosincem 2028. 

 

Starosta: Děkuji za upozornění. 

 

Ing Wieluchová: A potom se chci zeptat, proč bychom měli prodávat pozemek, kde je společnost 

AUTOBOND parkuje, proč bychom ten pozemek, který přináleží tomu AUTOBONDU, který 

chce dokupovat další pozemky, prodávali firmě, která přes to vůbec nejezdí? 

 

Starosta: To je vzdání se práva…. 

 

Ing. Wieluchová: No však ano, to je stejné. Udělejte si jasno v těch pojmech. 

 

Starosta: Děkuji za názor.  

 

Ing. Wieluchová: Proč to máme prodávat firmě, která chce koupit další pozemky a my prodáme 

podle mě ten důležitý pozemek, kde stojí, kde parkují, který mají přímo před prodejnou? 

 

Starosta. Znovu. Je to předkupní právo. 
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Ing. Wieluchová: Ano, ale ten efekt je ten, že to prodají, komu chtějí. Tady se bavíme defacto o 

prodeji.  

 

Starosta: Máš ještě někdo připomínku nebo názor? 

 

Ing. Wieluchová: No, tak nám to vysvětlete? 

 

Paní Figarová: Předkupní právo zaniká k 31.12.2028. 

 

Ing. Wieluchová: No však jo. 

 

Paní Figarová: To je správně.  

 

Ing. Wieluchová: Já jsem nenapadala, že je to špatně. Já jsem to konstatovala. Já říkám, že je 

nelogické prodávat někomu pozemek před prodejnou. 

 

Pan Macháč: My to chceme jako obec koupit? 

 

Ing. Wieluchová: Proč to nechce AUTOBOND? 

 

Paní Jančíková: Vždycky měl o to zájem. 

 

Ing. Wieluchová: Proč to nenabídneme jemu? 

 

Ing. Poštová: Přijde mi ten materiál celý zmatečný. Když dáme nesouhlasné stanovisko, tak to 

musíme zdůvodnit. Není z toho jasné, kam to směřuje. 

 

Starosta: Já si myslím, že AUTOBOND si chce rozšířit svoji prodejnu na tom území a chce 

příjezd. 

 

Ing. Wieluchová: To chce jiná firma. 

 

Ing. Samková: A proto se vás ptají se vzdáváte předkupního práva 

 

Ing. Poštová: Není to v materiálu ani ve zprávě. Kdo to má vědět? 

 

Ing. Samková: V důvodové zprávě to je. 

 

Ing. Poštová: To jsem si nevšimla, pardon. 

 

Ing. Wieluchová: Proč to chce koupit TMAS? Tady není jediné zdůvodnění, proč to chce koupit. 

 

Paní Figarová: TMAS to nechce koupit. TMAS je teď vlastníkem. 

 

Starosta: A my máme teď předkupní právo.  

 

Ing. Mužík: Pozemek patří TMASU. 

 

Ing. Wieluchová: Tak to je zmatečně napsané. 

 

Pan Macháč: Není. 
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Starosta: My se vzdáváme předkupního práva. TMAS chce prodat pozemek a my máme překupní 

právo. My se vzdáváme toho předkupního práva. To je celé.  

 

Ing. Wieluchová: Tak to bylo trošičku zmatečně napsané. 

 

Starosta: Na tom popracujeme. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o variantě A – vydat souhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu 

Pro: 12                                             Proti: 0   Zdržel se: 4 

Návrh byl schválen 
 

K bodu 6) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o variantě A – vydat nesouhlasné stanovisko 

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 schválení rozpočtového opatření 

Hlasování o návrhu 

Pro: 16                                            Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 
 

K bodu 8) programu: s úvodním slovem předkladatele 

Bod 1: Zpráva o vývoji rozpočtu Mob Svinov za 1-9/2018 

Rozpočet na r. 2018 byl schválen ve výši 65.411 tis. Kč. Během 1-9/2018 byl navýšen na 

69.370 tis. Kč, tj. o 3.959 tis. Kč. Struktura položek s uvedením finančního objemu je 

podrobně popsána v důvodové zprávě materiálu. Navýšení rozpočtu je dosaženo zejména 

zajištěním dotací z rozpočtu MO. Plnění příjmů (74,92%) vyznívá pozitivně. Nižší čerpání 

výdajů (57,48%) je způsobeno zejména kapitálovými výdaji v oddílech (paragrafech) 002212 

Silnice, 003639 Komunální služby a územní rozvoj, 006409 Rezervy kapitálových výdajů 

(Sokolovna, rezervy…). 

V rozpočtu nebyly nalezeny žádné alarmující výkyvy nebo zřejmé pochybení. Plnění příjmů 

je odpovídající průběhu roku.  

 

Všechny materiály ve Zprávě o vývoji rozpočtu Mob Svinov za 1-9/2018 jsou pečlivě a 

přehledně zpracovány, poskytují vyčerpávající podklady pro posouzení hospodaření 

Městského obvodu Svinov. 

 

Bod 2: Návrh rozpočtu Mob Svinov pro rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020-

2022 

Návrh rozpočtu na rok 2019 je sestaven jako vyrovnaný, tj. celkové konsolidované příjmy vč. 

financování odpovídají celkovým konsolidovaným výdajům ve výši 67.849 tis. Kč. Návrh se  
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jeví jako hospodárný - respektuje aktuální potřeby obvodu Svinov i jeho finanční možnosti. 

Obsahově i finančně je srovnatelný s předchozími lety a nevykazuje žádné výrazné odlišnosti. 

Všechny oddíly a paragrafy výdajů rozpočtu na r. 2019 jsou vyčerpávajícím způsobem 

zdokumentovány a zdůvodněny v důvodové zprávě rozpočtu. K některým položkám rozpočtu 

výdajů byly na jednání FV vzneseny požadavky a dotazy např: § 4349 Senior Taxi; § 3111 

Mateřské školy,… 

Kladně hodnotíme zpracování návrhu rozpočtu Mob Svinov jako investičního. 

Předložený návrh rozpočtu doporučujeme Zastupitelstvu Mob Svinov ke schválení. 

 

Výhled rozpočtu 2020-2022 zohledňuje u vlastních příjmů a běžných výdajů inflační 

koeficient ve výši 2,2%. Celkové zdroje, tj. celkové příjmy vč. financování i celkové výdaje v 

návrhu vykazují mírný cca 1% meziroční růst. 

 

Bod 3: Plán práce FV ZMOb Svinov na 1. pololetí 2019 

1. Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky r. 2018 

2. Zpráva o vývoji rozpočtu 1-3/2019 

3. Dle zadání úkolů zastupitelstvem 

 
Diskuze. 

 

Ing. Poštová: Jak to můžeme vzít všichni na vědomí, když tam jsou nesrovnalosti? Jsem docela 

překvapena a vyjádřím se k tomu až u materiálu o návrhu rozpočtu. 

 

Starosta: Dobře. 

 

Ing. Wieluchová: Chci vás požádat, abyste se obrátil na právní odbor Magistrátu města Ostravy, 

zdali je standardní, aby manželky starosty a zastupitelů byly ve finančním výboru. Děkuji. 

 

Starosta: Dobře. Provedeme a odpověď samozřejmě dodáme. 

 

Ing. Žitník: Jestli je to standardní nebo jestli je to možné? 

 

Starosta: Jestli je to možné, jestli to dobře chápu. 

 

Ing. Wieluchová: Zda je to standardní a zda je obvyklé, že manželky zastupitelů a starostů jsou ve 

finančním výboru, který kontroluje práci rady a zastupitelstva. 

 

Starosta: Dobře, budeme se dotazovat a odpovíme. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o schválení plánu práce finančního výboru 

Hlasování o návrhu 

Pro: 16                                            Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 
 

K bodu 9) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Bez diskuze. 

Starosta: Bereme na vědomí Zprávu o vývoji rozpočtu za 1-9/2018 
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K bodu 10) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Diskuze. 

 

Ing. Poštová: Já bych chtěla vznést připomínku, kterou jsem měla k finančnímu výboru. Nevím, 

jestli platí ten komentář v důvodové zprávě, kde jsou přesně ty položky vysvětleny nebo jestli 

platí ta tabulka. Rozdíl v rezervách kapitálových výdajích je vyšší o 13 720 tis. Kč. Takže platí 

tabulka nebo platí komentář? 

 

Bc. Horváthová: Když sečtete rezervu na dokrytí spolufinancování projektu sokolovna + projekt 

sokolovna + hřiště ul. Bílovecká + a rezervu tak to vyjde. V tabulce je to v součtu a v komentáři 

to máte rozepsané. 

 

Ing. Wieluchová: Já jsem se chtěla zeptat. Uvažujete o investičním záměru, a to u oplocení 

pozemku na ul. Tichá (zahrádky) 300 tis. Kč. Můžete mi to zdůvodnit proč? 

 

Ing. Mužík: To je náš pozemek. Máme tam stížnost od jednoho pána, že na něho spadla brána, 

protože je uhnilá. Mají tam děti, prolézačky pro ně, tak nás požádal, jestli bychom to neopravili. 

Bude se tam dělat nová brána, nové sloupky a nové pletivo.  

 

Paní Jančíková: Tam jsou tři zahrádky. 

 

RNDr. Kábrtová: Já mám taky od Svinova pronajatou zahrádku a plot jsem si postavila sama. 

 

Ing. Wieluchová: Proto se ptám, proč bychom to měli financovat? 

 

Mgr. Kojdecký: Bude to potom zahrnuto v nájmu ten nový plot? 

 

Starosta: Bude to předmětem jednání. 

 

Mgr. Kojdecký: V tom případě je to absolutně nehospodárné něco takového pronajímat. 

 

Starosta: Neříkám ani tak ani tak, říkám, že to bude věcí jednání. 

 

Ing. Wieluchová: No je to věcí rozpočtu. 

 

Starosta: Teď jsem se konkrétně bavil o řešení nájmu. 

 

Ing. Poštová: To, že to tam bylo a bylo to i ve více případech např. oplocení na Bří Sedláčků u 

našeho činžáku a potom se na nás velice zlobili. Přeci nejsme povinni oplocovat pozemky, které 

pronajímáme. To že tam ten plot historicky byl, tak ho shoďme a ať si ho oplotí, pokud ho 

potřebují. Proč bychom měli dávat 300 tis. Kč za oplocení zahrádky, za kterou mimochodem platí 

téměř nic. To jsou směšné ceny. 

 

Paní Jančíková: oni platí 7 Kč za m2 a když tam jsou tři zahrádky, tak je to zhruba 800 m2 a kolik 

oni zaplatí za pronájem ročně a 300 tis. Kč za investici na plot je docela hodně. 

 

Starosta: Dobře, děkuji. 

 

Ing. Wieluchová: Já si myslím, že tady zůstalo asi 14 mil. Kč, a to je historicky úplně nejvíc a 

myslím, že by se s tím trošičku hospodárněji nakládat. 
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Starosta: Na to se dá odpovědět, že za předchozí rady se alokovali peníze na výstavbu sportovního 

hřiště, takže ty peníze jsou v rezervě na vybudování toho hřiště. To hřiště bude zřejmě stát víc. 

Původní částka byla 9 mil. Kč  

 

Ing. Wieluchová: My víme, že ta částka bude vyšší a právě proto. Je tady dále vybavení školní 

jídelny, pořízení automobilu a klimatizační zařízení. Co je všechno tam je za 1.400 tis. Kč.? 

 

Starosta: V těch penězích je hlavně auto. Musí splňovat určité parametry, hygienické požadavky 

atd. Poprosím paní ředitelku Komorášovou, aby nám řekla, o jaký přesně typ automobilu jde. 

 

Mgr. Komorášová: Nutně potřebuje automobil k převozu stravy mezi školkami a školou. Teď 

v prosinci jsme měli auto dvakrát nepojízdné. Řešili jsme nejnutnější opravy, abychom zajistili 

toto stravování našich dětí. Opravdu auto už je v hodně špatném stavu. Potřebovali bychom, jestli 

je to možné, mít auto v co nejbližší době. Máme pouze nároky na nákladový prostor, protože 

přepravky, ve kterých se jídlo převáží je cca 80x60x100 cm. Momentálně je tady pickap, který má 

nákladové prostory malé, tudíž řidiči musí v období obědů jezdit několikrát, aby převezli jídlo na 

odloučená pracoviště. 

 

Ing. Wieluchvoá: jde mi o to, jaká částka je alokována na to auto? 

 

Mgr. Komorášová: Obcházeli jsme různé servisy, které nám nabízejí cenu cca do 500 mil. Kč a to 

by mělo vyhovovat podle velikosti. 

 

Ing. Wieluchová: Pan ředitel chtěl auto za 800 tis. Kč, což se zavrhlo. 

 

Pan Macháč: Myslím, že chtěl elektroauto.  

 

Ing. Wieluchová: Ano, ale….. 

 

Pan Macháč: Na to byla nějaká dotace, proto se o to zajímal.  

 

Ing. Wieluchvoá: Dostal dotaci 200 tis. Kč. a 600 tis. Kč na vožení várnic, je trošičku hodně. 

 

Pan Macháč: Zase se ušetří na pohonných hmotách, ekologii. 

 

Mgr. Kojdecký: Návratnost je 20 let.  

 

Ing. Wieluchová: Mě jde o to, aby to auto mělo nějakou přiměřenou cenu. Nedělá nic jiného, že 

jezdí kolem komína a vozí várnice. Jestli jede 2x, tak co je na tom špatného? 

 

Paní Jančíková: No určitě bude výběrové řízení. 

 

Starosta: Přesně, bude výběrové řízení a následně se to auto bude vybírat. 

 

Ing. Wieluchová: Dobře 500 tis. Kč na auto, ale je tam 1.400 tis. Kč., co tam je dál? 

 

Starosta: Další věci jsou za předchozích dvou rozpočtů, kde nebyly alokované žádné peníze na 

investice a na obnovu imobiliáře škol. 

 

Ing. Wieluchová: Co to je? 

 

Starosta: Např. kuchyňské vybavení. 
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Ing. Wieluchová: Co to je? 

 

Starosta: Konvektomat.  

 

Ing. Wileuchová: prosím vás, tam byly požadavky na rok 2019, 2020 a 2021 a vy to máte všechno 

na příští rok. Tam byly požadavky rozvrstveny do tří let. 

 

Mgr. Komorášová: Teď jsme na podzim řešili poruchu konvektomatu, což bude naše nevyšší 

částka, co požadujeme zhruba 900 tis. Kč. Jestli bych mohla nejvíce apelovat, tak na ten 

konvektomat a na to auto. A ještě bych chtěla apelovat na klimatizaci, která by byla v těch 

podkrovních třídách. Během posledních dvou ket od května se tam nemůže vyučovat, protože tam 

je vysoká teplota, dětem bylo nevolno, takže prostory opustili a šli do jiné třídy. 

 

Mgr. Kojdecký: Možná by stálo za úvahu, proč se tam zřídila ta učebna? Proč se nejdříve neřešilo, 

jestli se tam dá vůbec učit? 

 

Mgr. Komorášová: Učebna je tam zřízena už 15 let a poslední dva roky řešíme problémy 

s teplotou.  

 

Starosta: Ještě navíc jsou počítače topidla, takže je ta teplota tam zvýšená. 

 

Paní Jančíková: Určitě je to otázka hygienické normy, která se musí dodržovat. 

 

Ing. Wileuchová: Vy tady máte alokovány peníze na sokolovnu a je to napsané Projekt sokolovna. 

To je pracovní název, to není projekt, to je výstavba sokolovny. Projekt už dávno není, už se staví. 

 

Starosta: Děkuji za upozornění. 

 

Ing. Wieluchová: Máte tady 150 tis. Kč na různé akce týkající se pouti, pietního aktu, tak se chci 

zeptat, zda z toho budou nějaké sponzorské dary. 

 

Starosta: Budou sponzorské dary od nového roku. Mám v plánu postupně svolávat všechny 

podnikatele v rámci tohoto obvodu. Chceme navázat spolupráci, není to vždy o penězích mezi 

těmi podnikateli, ale je to spolupráce v rámci různých akcí. Mimochodem jste mi připomněla ještě 

jednu věc. Já jsem obeslal a na 3.1. jsou pozváni všichni předsedové bytových družstev Evžena 

Rošického. Jsou pozváni na jednání s tím, že chceme, aby se propojila horní část Svinova s námi a 

více se zapojili do aktivit a akcí svinovských organizací. 

 

Ing. Hauptová: Já bych se chtěla vrátit k těm zahrádkám. Jestli jsem to tedy správně pochopila, 

tak příjem z pronájmu těch zahrádek je nízký?  

 

Ing. Poštová: Velmi nízký. 

 

Ing. Hauptová: Když jim to pronajímáme musíme učinit nějaké opatření, aby ten pronájem byl 

řádný. 

 

Ing. Wieluchová: Nemusíme. 

 

Ing. Hauptová: Tak proč je to potom zahrádka? Vždyť je tam potom útok ze všech stran, když tam 

někdo něco vypěstuje. Já bych navrhovala, aby se vypověděli nájmy a nepostavil plot. Ušetříme. 

 

Mgr. Hrušková: Neušetříme, budeme to muset obhospodařovat technickým dvorem. 
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Starosta: Já bych stavění plotu nechal teď stranou. Teď se spíše jedná o rozpočet. 

 

Ing. Wieluchová: Ale to je v rozpočtu. 

 

Starosta: Jestli zahrádku oplotit nebo neoplotit je debata na jiné úrovni a s jinými účastníky. Těch 

300 tis. Kč je schováno do toho, že se ta investice může realizovat nebo nemusí. Nikde není 

psané, že se bude realizovat. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o schválení Návrhu rozpočtu pro rok 2019 a středně dobého 

výhledu na léta 2020-2022 

Hlasování o návrhu 

Pro: 10                                            Proti: 0   Zdržel se: 6 

Návrh byl schválen 
 

K bodu 11) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Bez diskuze: 

Starosta: Dávám hlasovat o variantě A – schválit Zásady pro poskytování dotací 

Hlasování o návrhu 

Pro: 16                                             Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 
 

K bodu 12) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Diskuze: 

Ing. Poštová: Nerozumím té poznámce z hlediska zákona máme dělat nějaké změny. My máme 

určité mantinely od do a teď je prostě na nás, jestli chceme nebo nechceme zvyšovat. Byli jste to 

vy, kteří jste byli zásadně proti zvyšování. Tak mě docela překvapuje tento materiál. 

 

Ing. Wieluchová: Loni jsme to defacto zvedli. 

 

Paní Jančíková: Navíc pan Žitník byl vždycky proti tomu.  

 

Bc. Štekbauerová: Chtěla bych jen upřesnit, že od 1.1.2019 došlo opět k navýšení podle nařízení 

vlády, takže z tohoto důvodu předkládáme tento materiál. 

 

Starosta: Takže tady je ta odpověď. 

 

Ing. Poštová: Ale nejsme mimo ty hranice? 

 

Bc. Štekbauerová: Ne. Teď je daná maximální hranice. 

 

Ing. Wieluchová: To je pořád stejné. 

 

Bc. Štekbauerová: Máte to v té tabulce uvedeno a rada navrhla o 10 % navýšení 

 

Bc. Štekbauerová: Ano 10 % a pro členy výborů a komisí o 50 Kč 

 

Ing. Žitník: Pokud bych mohl a chtěl bych, aby to bylo v zápise. Ta hodnota, která se 

schvaluje tímto materiálem, je na úrovni třetiny možné maximální částky, v nejhorším případě 

někde na úrovni 45 %. Ještě pořád si myslím, že jsme dostatečně restriktivní, že to v podstatě 

pokračuje v tom trendu, jak je ve Svinově zvykem. 
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Starosta: Dávám hlasovat o variantě A – stanovit odměny za výkon funkcí neuvolněných 

členů zastupitelstva 

 

Hlasování o návrhu 

Pro: 10                                             Proti: 3   Zdržel se: 3 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 13) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Diskuze. 

Ing. Poštová: Můžeme si odhlasovat, že nepromineme, ale stejně z něho nic nedostaneme. Tak 

nevím, jestli se chceme tahat s pohledávkami. 

 

Starosta: Nechceme to pustit, nechceme to nechat, aby byla šance ……………..  

 

Starosta: Dávám hlasovat o variantě A – neprominout příslušenství pohledávky 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                             Proti: 0   Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 14) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Bez diskuze: 

Starosta: Projednali jsme Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

 
Různé: 

 

Ing. Poštová: Docela mě překvapilo, že v té rozsáhlé činnosti starosty nepadla žádná zmínka o 

průběhu staveb, docela významných staveb Dopravní hřiště a Multifunkční hala. Z mého pohledu 

je to nejvýznamnější investice, která probíhá, sice je města, ale využívat ji budeme my, takže bych 

chtěla podrobnější informaci, jak probíhají kontrolní dny, kdo se jich zúčastňuje a jaký je průběh 

těch staveb?  

 

Starosta: Já to předám panu Žitníkovi. My jsme si to rozdělili. Každý máme určitou sekci, určitou 

část. Pan Lach se stará o spolkovou činnost se součinností se mnou, pan Žitník se stará o tuto část. 

Co se týče návštěv na sokolovnu a dopravní hřiště….. 

 

Ing. Poštová: To není sokolovna, to je multifunkční hala. 

 

Starosta: Tedy multifunkční haly tím, je teď pověřen pan Ing. Mužík, který tam chodí za úřad. 

Dále byl do této části pasován pan Macháč, který má podklady a účastní se těch kontrolních dnů. 

 

Ing. Poštová: takovou informaci jsem nechtěla. 

 

Starostka: Chce něco k těm kontrolním dnům pane Mužíku? 

 

Ing. Mužík: Byl jsem teď na dvou kontrolních dnech na dětském dopravním hřišti. V současné 

době je stavba zastavena kvůli nepřízni klimatických podmínek. Je tam provedena skryvka, jsou 

tam provedeny nějaké drenáže, čeká se výkopy pro elektrorozvody. Jak říkám stavba je zastavena, 

dělníci jsou na dovolené. Řešil se tam problém s napojením kamerového systému, který bude 

v tom areálu. Dostal jsem dnes od pana Ivanča nějaké připomínky. Předpokládám k navržené 

kabelové trase, protože projektant ji neřešil. Bude předá investorce. V podstatě je to k této stavbě  
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všechno. Na kontrolní den sokolovny jdu v pátek v 9 hodin a na dopravním hřišti bývají kontrolní 

dny v pondělí v 11 hodin. 

 

Ing. Žitník: Jestli můžu k dopravnímu hřišti. Toto hřiště by mělo být někde v první kvartálu 

příštího roku být dokončeno. Jednáme o způsobu dalšího provozování, kdo převezme hřiště do 

majetku a z jakých prostředků bude financováno, aby se navázala spolupráce s magistrátem, 

odkud by mohly nějaké finanční prostředky mohly přijít a s krajem a případně ještě s BESIPem. 

 

Ing. Poštová: Od začátku víme, že to bude v majetku města a provozovat to bude širší okruh než 

Svinov. Pro nás bude pouze po té druhé hodině nebo po ukončení školních aktivit, to bude 

využívat svinovská veřejnost. Do majetku to zavést nemůžeme. To nemyslíte vážně, že bychom to 

dali do majetku? 

 

Ing. Žitník: My to samozřejmě do majetku nechceme a uvidíme, jak se k tomu bude město stavět.  

 

Ing. Wieluchová: Tady proběhlo, že pan Žitník s paní Komorášovou upřesňovali vybavení hřiště. 

Ten název Slezák, sice použil pan Žitník, protože kdysi se tomu tak říkalo, ale myslím si, že 

bychom se měli na tom názvu nějak shodnout, jestli to bude zrovna ono, to nevím. Mě by 

zajímalo, co se tam upřesňovalo a jak to vypadá v jakém to je stádiu? 

 

Starosta: Ptáte se na výstavbu? 

 

Ing. Wieluchová: Na hřiště. Ne na dopravní. 

 

Ing. Žitník: Ta schůzka, na kterou reagujete, to byla schůzka, kde jsme si ujasňovali stanoviska 

školy, které se do jisté míry změnilo v návaznosti na změnu ve vedení školy, tzn., že to byla první 

informativní schůzka, abychom věděli, zda škola má zpracovat nějaký plán výuky a jak se na tu 

věc dívá. Já jsem z minulého období měl dojem, že by škola stála o to, aby dopravní hřiště bylo 

svěřeno do majetku školy, dnes je ta situace jiná. 

 

Starosta: V rámci magistrátu bylo jednání ohledně financování. V současné době vydané územní 

rozhodnutí pro celý areál s tím, že jsme učinili kroky inženýrem Žitníkem, aby se urychlilo 

výběrové řízení pro projektanta na realizaci. Jsou tam odložené peníze, jsou z rozpočtu města čili 

město si bude zadávat, kdo bude projektovat celý ten areál. 

 

Ing. Poštová: Areál jako toho hřiště?  

 

Starosta: Nejen hřiště, ale i té budovy, která k tomu patří. 

 

Ing. Poštová: Budova je jasná, ale hřiště, že bude projektovat město? 

 

Starosta: Sportovní hřiště včetně té budovy …………(z důvodu hluku není rozumět) 

Ing. Wieluchová: Zaplatí město. 

 

Ing. Poštová: Něco je dopravní hřiště, pak budova a dále  areál. 

 

Starosta: Já se bavím o tom stejném. Celé to hřiště má město alokovány peníze na projektovou 

dokumentaci. Podmiňuje to tím, že musí být vydané s nabytím právní moci územní rozhodnutí. 

To teď běží čili v okamžiku, kdy budeme mít v ruce územní rozhodnutí, bude na magistrátě paní 

Hlisníkovská činit kroky k vypsání výběrového řízení na projektanta pro stavební řízení 

projektové dokumentace celého areálu včetně sportovních hřišť. 
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Paní Jančíková: Tzn., že to bude ten atletický ovál, tenisové kurty a fotbalové hřiště? 

 

Starosta: Ano, v tom je všechno. Byla tady kdysi úvaha, aby se to rozdělilo na dvě části. Jedna, že 

by zůstala Svinovu a druhou část, aby dělalo město. My jsme na základě jednání zjistili, že město 

má alokované peníze na celý projekt: Takže samozřejmě budeme rádi, když ušetříme peníze pro  

 

nás a v případě následující realizace paní náměstkyně Bajgarová prohlásila, že bude požadovat 

obvodech finanční spoluúčast. Pro nás je výhodnější si nechat celý projekt udělat magistrátem a 

při následném jednání a prioritách, které chceme ve vybudování toho areálu. 

 

Ing. Poštová: Řekl jste, že tam je všechno. Co je to všechno? 

 

Starosta: Ovál, fotbalové hřiště, pumtrack, budova, řekněme, že jezírko (vodní plocha), 

vybudování veškerých inženýrských sítí a workaut hřiště  

 

Ing. Poštová: Ještě bylo řečeno, že spolupracujete se školou, jaké jsou požadavky, jak bude 

výuka atd. To jako škola bude vyučovat pumtrack? 

 

Starosta: To je provázanost toho, že ta výuka bude v první fázi probíhat ve spolupráci se 

základní školou, protože ta budova se…………….. (z důvodu hluku není rozumět) 

 

Ing. Poštová: Mluvím o tom pumtrackovém hřišti. To je požadavek školy? 

 

Starosta: Ne to není požadavek školy, je to v rámci celé investiční akce, to patří do celého 

toho bloku. 

 

Ing. Poštová: Uvažujete, že tam jsou prostory pro děti, bude důležitá bezpečnost atd. 

 

Starosta: Ten projekt působí v souladu se všemi technickými normami. Tedy bezpečnost a 

podobně. U těch workautových hřišť je předepsaná ta spodní část, kde je odvodnění. 

 

Ing. Poštová: Teď jste řekl další termín. To nebylo řečeno. 

 

Starosta: Měl jsem za to, že jste viděli projektovou dokumentaci. Proto jsem to považoval za 

jasné a nešel jsem do detailů. 

  

Paní Jančíková: Já jsem jenom chtěla říct, že to workautové hřiště jsme prosazovali, ale 

nevěděli jsme, že tam bude ta retenční nádrž, to bylo až po sléze teprve dohodnuto. Hlídejte 

si, aby tam nebyly další požadavky na rozšíření dalších hřišť. 

 

Starosta: Je to zatím nastavené, že se to bude realizovat podle toho původního záměru, který 

jste vytvořili vy. S tím, co se týče té vodní plochy bude záležet na vývoji. Nejsem s tím úplně 

ztotožněný. Myslím, že je to místo nebezpečné pro malé děti a uživatele, takže si myslím, že 

tam může dojít ke změně. Ta plocha, ta je určena pro zadržování vody a ze zákona o vodách, 

tak jsme povinni zadržovat vodu na pozemku. 

 

Paní Jančíková: To víme. Jenom jsme byli překvapeni tou retenční nádrží, protože původně to 

nebylo. 

 

 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

19 

 

 

Starosta: Souhlasím, určitě se na to podíváme. Není to definitivní rozhodnutí. Bude vysloveně 

záležet na projektantovi, který si to vezme za své. Je tady ještě návrh. Využití studny, která je 

na pozemcích u tenisového hřiště na doplňování té vody, protože se dá předpokládat, že by to  

zůstalo odkryté, tak v tu chvíli by tam mohla chybět voda na zalívání v podstatě ke skrápění 

těch hřišť. Jsou tam varianty i jiného řešení.  

 

Ing. Wieluchová: Tady v tom rozpočtu není vůbec nic o tom, jestli se má dostavět sportovní 

hřiště nebo dopravní hřiště letos. Jaké tam budou náklady z naší strany? 

 

Starosta: To je to, na co se paní inženýrka Poštová ptala. Je to o tom, že my to nechceme do 

majetku, takže je to nastavené tak, že je to investice města. 

 

Ing. Wieluchová: Nějaká údržba tam bude muset být, budeme se muset něčím podílet, a proto 

by v rozpočtu nějaká rezerva měla být.  

 

Starosta: Souhlasím s tím, ale bude probíhat další jednání ohledně v případě, kdyby nám to 

chtěli dát majetku, tak bude probíhat jednání o spoluúčasti. 

 

Paní Jančíková: Já bych chtěla poděkovat škole za krásný vánoční jarmark, který byl opravdu 

moc pěkný tady na asfaltovém hřišti. Bylo tam hodně krásných výrobků, které učitelky 

s dětmi vyrobily. Jak jste říkal, že si pozvete bytová družstva, je to všechno velice pěkné, ale 

zřídili jste investiční komisi, ty nové stavby, které se jich budou dotýkat, myslím těch na ulici 

Rošického. Mrzí mě, že tam jsou určitě stavaři, odborníci, že v té investiční komisi není vůbec 

nikdo. Měli byste opravdu zapojit i ty lidi z toho Rošického a ty lidi tam dát, protože bych 

řekla, že ta investiční komise není úplně ideální. Kdyby tam byli lidé z toho Rošického, 

kterých se to týká, toho provozu, který tam bude, takže by to oni určitě uvítali. Mrzí mě a 

vždycky to bývalo zvykem, že jste všechny politické strany vyzvali, aby prostě dali lidi do 

těch komisí. 

 

Starosta: Vezmu to postupně. Školní jarmark byl velmi krásný. Děkuji paní ředitelce a 

samozřejmě i ostatním učitelkám za zapojení se do dalších aktivit. Před vámi stojí svícny, 

které dneska vyráběly, protože to byla taky aktivita, kterou jsem si se školou vymysleli, 

propojení generací tzn.  školkových dětí a seniorů. Bohužel jsme to naplánovali na nevhodný 

termín. V době, kdy probíhala tato dílna, tak tady bylo cvičení seniorek, takže doufám, že 

v dalších dílnách, které plánujeme na další měsíce už si utřepeme termín, aby to bylo vhodné 

a mohli se všichni potkávat. Co se týče Rošického, ten důvod byl svolání předsedů bytových 

družstev právě proto, aby se seznámili i s tou situací, která je pro ně připravená, nejen 

neformální setkání a takový workshop, ale je pro ně připraveno, že uvidí tu prezentaci, uvidí 

všechny ty stavby a výhledy. Je třeba si říci ovšem B, to je, že samotný projektant nám nebyl 

schopný říct, které ty akce budou realizovány, protože už dnes se mění investoři. Už dneska ta 

stavba není jeden investor, jsou tam dva investoři. Mění se tam různé nároky finanční, a i 

architekt k tomu měl různé výhrady, které do toho museli zapracovat ti projektanti. V rámci 

toho jednání přijdou předsedové těch družstev budou seznámeni se stavem, jaký bude a po 

nich bude hlavně požadován, aby informovali průběžně občany na svých deskách, které mají 

ve svých vchodech, protože ta informovanost hlavně té starší generace, je bohužel slabá. 

Většina mladší generace je na webu a facebooku. Dnes u Vlka jsem se setkal se seniory, 

požadovali jakési vývěsní tabule o informovanosti v rámci těch akcí. Prosím, jaká byla ta třetí 

připomínka? 
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Paní Jančíková: Že bývalo zvykem, jak se tvoří komise oslovit všechny strany, aby tam dali 

lidi. Já jsem tedy byla oslovena, abych pracovala v komisi. Jak jsem dělala kandidátku, tak 

jsem se už těch lidí ptala, jestli chtějí dělat v komisi. Oni mi to přislíbili a teď, jak jste mě 

oslovili, já nechci, abych já tam byla a oni by řekli, že kandidátku jsem si dělala já pro sebe.  

V žádném případě, já tam nechci být, ale ty lidi bych tam ráda dodala, a právě do té investiční 

komise mi tam hodně chybí. 

 

Starosta: Samozřejmě můžeme přidat. 

 

Mgr. Hrušková: Pořád říkáte „oni oni“ z Rošického, tak dejte návrhy a je to. 

 

Paní Jančíková: Ale vy jste nás neoslovili. Kdybych já to tady dneska neřekla, 

tak……………(z důvodu hluku není rozumět) 

 

Mgr. Hrušková: Paní Jančíková, já komisi pro občanské záležitosti má 20 % žen, které tam 

dělaly za vás. 

 

Paní Jančíková: Já neříkám. 

 

Mgr. Hrušková: A co se týče komise pro mládež, tak to jsme nechali víceméně na paní 

předsedkyni, aby si vybrala lidi, o kterých ví, že tam chtějí v té komisi pracovat, a ne že tam 

budou dosazeni nějakou stranou a nebudou tam vůbec chodit a nebudou aktivní. 

 

Starosta: Investiční a grantová komise v tom formátu jaký je, je v podstatě původní, která byla 

za předchozí rady. Je tam Ing. Harazím, pan Čech, Ing. Kozáková, Ing. Valder, Ing. Pokorný. 

 

Ing. Poštová: Ten to ani jednou nesvolal. 

 

Starosta: To jo, ale prapůvodně všichni ti, co tam v podstatě byli kromě pana Babiše, tam 

jsou. Nebráním se tomu, když do té komise dáte návrh. 

 

Mgr. Kojdecký: Já mám takovou poznámku. Ne nadarmo existuje tzv. slovo „klub“. Vždycky 

bylo zvykem a fungovalo to tak, že starosta si svolal předsedy klubů a řešil s nimi tyto 

záležitosti. Mě připadá tady to obsazování do komisí takový hurá akce. Taková trošku 

amateřina. Možná, že by chtělo zapřemýšlet nad tím, jestli není dobré si ty předsedy svolat a 

promluvit s nimi. 

 

Starosta: Rád bych ti odpověděl kladně, ale bohužel to bude záporně. Z jednacího řádu 

zastupitelstva vyplývá, že pokud máme klub tak lídr má podat písemný soupis členů klubu. 

Takže pokud jsme to nedostali, tak jsme neměli s kým jednat.  

 

Ing. Wieluchová: Pane Smetano, je nás tady 17 a my si budeme hrát na formální věci? 

 

Starosta: Musím se držet jednacího řádu. 

 

Ing. Wieluchová: Klidně, je nás tady 17 a všichni se známe. 

 

Mgr. Hrušková: V roce 2015, kdy jsem byla sesazena z funkce, tak tady k tomuto proběhlo, 

když jste tedy paní Wieluchovou dosadili na místo starostky, jestli jste svolávali nějaké kluby 

a ptali se jich koho chcete do komisí. Dosadili jste si do těch komisí svoje lidi. 
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Paní Jančíková: V roce 2015 jsem byla pověřena vést tu komisi a my jsme nikoho 

nevyhazovali. Oni někteří přišli a sami řekli, že tam nechtějí pracovat. A někteří přišli a řekli, 

že by tam chtěli pracovat, ale že nemůžou.  

 

Starosta: Omlouvám se, že do toho vstupuji, ale zpátky už se nevracejme. Pojďme dopředu. Je 

to tak jak to je. Paní Jančíková navrhla, že by chtěla dodat členy do investiční grantové 

komise. Ať předloží své návrhy a samozřejmě není problém se o tom domluvit. Já se tomu 

vůbec nebráním. 

 

Ing. Poštová: Nehrajme si na slovíčka. Zatím bylo jenom jedno ustavující zastupitelstvo, kde 

si nikdo nepřichystal písemnou informaci o klubech. Stačilo vyzvat lídry. A ta poznámka paní 

Hruškové, že si musela dát do komise lidi o kterých ví, že budu pracovat. Určitě, kdybychom 

byli osloveni, tak tam dáme taky lidi, kteří mají zájem pracovat. 

 

Starosta: Já bych se k tomu nevracel. Nic méně podle jednacího řádu, který máme všichni 

zastupitelé, máme možnost si ho přečíst a nastudovat, je i veřejně na webu, tam je to jasně 

dané písemně podat. 

 

Ing. Poštová: Nehrajme si na slovíčka. Nemusel jste svolávat předsedy klubu, ale stačili lídři. 

 

Paní Mužíková: Chci se zeptat, jestli je nějaká limit v počtu členů komisí. Když přihlídnu 

k minulému volebnímu období, tak nás v komisi bylo a teď asi nebude říkat přesné cifry. 

Původně nás bylo asi 8 nebo 9 a zjistili jsme, že je to úplně zbytečné, a nakonec jsme dělali 

v 5. A to jsme se ještě střídali, ne vždy na každou akci jsme všichni přišli a zvládalo se to. Je 

nutné, aby v těch komisích bylo tolik lidí? 

 

Starosta: Já bych to zkusil posunout na počet členů na další rok, a to z toho důvodu, protože 

těch akcí bude víc a tím pádem bude potřeba více lidí. Nechal bych tomu volný průběh, když 

se to změní nevadí, uvidíme. 

 

Paní Mužíková: A nějaký limit aspoň je? 

 

Starosta: Pokud je mi známo a mám to nastudované, tak tam žádný limit není 

 

Paní Jančíková: Ten, kdo chce pracovat, tak přijde na ty akce. V každé komisi jsou lidé, kteří 

nepřijdou.  

 

Starosta: Někteří jsou tam už i z historického důvodu, že už tam jsou a chtějí prostě v té 

komisi být. Máme tady případ jednoho nejmenovaného, který tuto komisi jako podpůrnou 

v rámci své léčby. 

 

RNDr. Kábrtová: Když už jsme u těch komisí, jedná se o výbor, tak bych chtěla poprosit 

zastupitelstvo, jestli bych mohla rezignovat na funkci předsedkyně kontrolního výboru, 

z pracovních a časových důvodů.  

 

Starosta: Samozřejmě je to vaše rozhodnutí. Myslím si, že kontrolní výbor by měla mít 

opozice, takže bych očekával, že případně padne návrh z vaší strany, kdo by vás nahradil. 

 

RNDr. Kábrtová: Myslím si, že když není ve finančním výboru opozice, tak nemusí být i 

v kontrolním výboru.  
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Starosta: Na ustavujícím zastupitelstvu padly návrhy. Žádný návrh z hlediska finančního 

výboru nebyl ze strany nezávislých, případně členů ODS. Teď mě upozorňuje pan Žitník, že 

tam je pan Prusek. 

 

Ing. Poštová: Já bych k tomu panu Pruskovi řekla, že jsme ani já ani pan Kojdecký nevěděli, 

že v nějaké komisi je. To je to, co kritizuje paní Jančíková. 

 

Starosta: Předsedové komisí si oslovovali, s kým by chtěli spolupracovat. Potom se 

doplňovali o lidi, kteří projevili zájem. Konkrétně paní Andrlová si oslovila lidi, se kterými 

chce spolupracovat a nebrání se rozšíření. Je to komise, která je taky poměrně početná. Není 

to nic proti ničemu, můžeme se zapojit. Paní ředitelko, chci vás poprosit, jestli můžete 

rezignaci podat písemně? 

 

RNDr. Kábrtová: Určitě. 

 

Starosta: Já jsem hovořil s panem Pruskem, velmi se omlouval ze zastupitelstva. Měl úraz na 

lyžích, takže se nemohl dostavit. Ujišťoval mě, že na vánoční svátky bude doma. Doufejme, 

že se jeho stav zlepší, bude co nejdříve zdráv.  

 

Ing. Žitník: Já jen, aby nedošlo ke zmatení pojmů. Pan Prusek, tedy pokud mě paměť 

neklame, je členem finančního výboru.  

 

Paní Jančíková: Kontrolního. 

 

Ing. Žitník: Pardon, kontrolního. Je to výbor a hlasovali jsme na zastupitelstvu. 

 

Ing. Poštová: My nemluvíme o výboru, ale o komisích. 

 

Mgr. Hrušková: Je v komisi pro kulturu, mládež a sport. 

 

Ing. Hauptová: Během těch řečí tady, se trochu ztratila ta dnešní akce „vánoční ozdoby se 

seniory“. Děvčata to tam měly pěkně připravené a děti tam vyráběly, to co máte tady na stole. 

I když to nebylo tak majestátní jako jarmark, o to to bylo milejší. U dětí byl vidět tvůrčí 

rozmach. Děkuji za takovou akci. 

 

Ing. Wieluchová: Radou prošlo, že se hledá ředitel technického dvora. Chci se zeptat, jestli 

víte, kolik lidí ten ředitel řídí? 

 

Starosta: Zhruba 12. 

 

Ing. Wieluchová: A jestli je potřeba ředitel na 12 lidí? 

 

Starosta: Je to dáno zřizovací listinou. 

 

Ing. Wieluchová: My můžeme mít výkonného ředitele nebo vyššího mistra nebo člověka, 

který tam prostě sedne i za to vozidlo. On tam nemá, co dělat 8 hodin. Musíme mít člověka, 

který zastoupí pana Dudíka, ale že by to musel být zrovna ředitel na 12 lidí.  

 

Starosta: S tím názvem mám taky trochu problém, ale je to dané zřizovací listinou. Pokud 

začneme uvažovat o technickém dvoru jako takovém, že to nebude jenom organizace, která  
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by nabízela pomoc občanům v rámci zeleně. Více se zaměříme na pronájmy, které jsou 

v rámci toho technického dvora…. 

 

Ing. Wieluchová: Jaké pronájmy? 

 

Starosta: Pronájmy těch kanceláří. Tam jsou dneska 3 volné kanceláře. 

 

Ing. Wieluchová: Na tu trávu jsou tam 4 lidi nebudou schopni chodit po lidech sekat jim to. 

Nemají ani časový prostor. 

 

Pan Macháč: My se bavíme o pronájmu kanceláří. 

 

Ing. Wieluchová: Ne před tím říkal pan starosta tady toto.  

 

Starosta: Myslím si, že nový ředitel by si měl ujasnit přesné pracovní obsazení, jaké tam na 

technickém dvoře je a musí přijít s nějakou vizí, jak řídit technický dvůr. Předpokládám, že to 

budou lidé, kteří v tom oboru nikdy nebyli, takže předpokládejme, že z toho vybereme, kdo 

v té oblasti je a rozumí tomu. 

 

Ing. Wieluchová: Vize je fajn, ale vy musíte vědět, co po něm chcete. 

 

Starosta: Já vím, co chci. 

 

Mgr. Hrušková: Kumulace funkcí na tomto místě není úplně dobře. Paní Konopková může 

potvrdit v okamžiku, kdy se hroutí z přemíry práce, že opravdu ten ředitel potřeba je. 

V okamžiku, kdy pan Dudík onemocní dlouhodobě, tak je tam bezvládí. V okamžiku kdy, 

teda teď ještě nemáme sníh, v létě, kdy je spousta práce s údržbou zeleně, tak zaměstnanci 

jsou jedna věc, ale někdo, kdo je smysluplně řídí a je za to ohodnocen, si myslím, že je 

potřeba. 

 

Ing. Dvorský: Mnoho městských obvodů města Ostravy se vrací zpátky ke zřizování 

technických dvorů, jejich rozšiřování, navyšování počtu zaměstnanců, zkvalitňování této 

práce. Je to třeba Poruba, Ostrava Jih a myslím, že i Radvanice, kteří se ptali, jak to máme 

s technickým dvorem. My jsme měli technický dvůr na nějaké úrovni, měli jsme tam určitý 

počet dobrých pracovníků, kteří z určitých důvodů byli odejiti. V té době, když tam ti lidé 

byli, tak technický dvůr fungoval profesionálně, měl poměrně dobrou techniku, která se 

průběžně dovybavuje a myslím si, že tito lidé po vedením dobrého ředitele budou schopni, 

jednak se finančně uživit a pracovat nejen pro ten Svinov jako takový, ale i pro lidi, kteří ve 

Svinově žijí. 

 

Ing. Wieluchová: Nás stojí technický dvůr 12 mil. Kč ročně, takže se neuživí, to říkáte 

nesmysl. Chtěla bych vidět pana Lacha nebo Pastrňáka, jestli by 12 lidem postavil ředitele, 

který je bude řídit. To musí být člověk, který musí něco umět a něco dělat. a ne že řídí. 

 

Paní Jančíková: Víte, jak je těžké, když se vám do výběrového řízení přihlásí ředitel 

nemocnice nebo manažeři bank a oni mají úplně jiné představy. 

 

Ing. Poštová: Já jsem zažila těch ředitelů několik a jedna věc je zbožné přání a sci-fi sehnat si 

tam někoho za ty peníze to nějakým způsobem vyhrál. Ten ředitel tam nemá 8 hodin, co dělat. 

Vždycky jsme měli představu, že to bude někdo, kdo se zapojí, kdo s nimi bude pracovat a  
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třeba 2 hodiny se bude věnovat managmentu. Nikdy se to nepodařilo, vždycky tam byl 

člověk, který tam seděl a nedělal nic. 

 

Starosta: Souhlasím s tím názorem, že název funkce ředitel není úplně ideální. 

 

Mgr. Hrušková: Já bych možná spíš vyhodila některé administrativní pracovnice, které jsou 

tam zadarmo drahé a ten ředitel se bude věnovat té administrativní činnosti. 

 

Ing. Wieluchová: To by musel být ekonom, aby to zvládl.  

 

Mgr. Kojdecký: Já jenom tady tlumočím, jestli příští rok bude rozsvěcení vánočního stromku 

o čtvrt hodiny dřív nebo ne? Vždycky jsme se snažili, aby rozsvícení bylo s úderem zvonů a 

letos to nějak nevyšlo.  

 

Starosta: Sám jsem byl překvapen, bylo to celkem v časovém presu. Doufejme, že se to příští 

rok už nestane. 

 

Mgr. Hrušková: Myslím, že to byl jediný nedostatek toho jarmarku. Jinak si lidé pochvalovali 

i program i to, že ten vánoční stromek konečně nějak vypadá. 

 

Paní Jančíková: jsem ráda, že se nám ještě v minulém volebním období podařilo navýšit a 

vybrat firmu, která udělal pěknou výzdobu toho stromu. Vím, že hodně lidí si stěžovalo na to, 

že ten program byl už v 15 hodin, že neměli možnost si jít udělat věnečky tady do školy. 

 

Ing. Dvorský: Prosím vás, neříkejte takové hlouposti. 

 

Paní Jančíková: To mi řekli a potom mi ještě řekli, že bychom měli panu starostovi koupit 

hodinky, aby vědět v kolik se rozsvěcí vánoční stromek. 

 

Ing. Dvorský: Kolikrát jsme vás vyzívali, abychom tento akt nedělali v jeden den. Vy jste to 

stále prosazovali, vy jste to nastavili. V roce 2019 to tak nebude. 

 

Ing. Mitura: Bylo tady od různých lidí spousta připomínek k práci technického dvora a lidem, 

kteří v něm pracovali. Mě se to dotýká tohle to, co říkáte a vy vlastně nevíte, o co se jedná. 

Jestli si myslíte, že práce technického dvoru je práce pana Dudíka, tak se strašně mýlíte. Pan 

Dudík nemá šajn o údržbě zeleně, neví o tom vůbec nic. Co dělá technický dvůr a jeho činnost 

je co? Odpovězte mi. Z 80 % je to údržba zeleně, takže mluvte o věcech, kterým rozumíte. 

 

Paní Jančíková: My jsme se vás vůbec v ničem nedotkli pane Mituro. 

 

Ing. Mitura: Ale dotkli. Padlo tady, že tam seděli lidé, kteří nic nedělali. 

 

Paní Jančíková: To jsme neřekli. 

 

Ing. Mitura: To řekla paní Poštová. 

 

Paní Jančíková: V současné době je velice těžké sehnat zaměstnance, kteří by za takový nízký 

plat, který tam mají, by vůbec vydělali.  Lidem je příjemnější být na úřadu práce a brát 

podporu, než aby tam přišli pracovat. Myslíte si, že těch zájemců o to místo, že stojí ve 

frontách? Nestojí. 
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Starosta: Já bych to ukončil. Uvidíme, kdo se přihlásí. Pokud budete mít zájem, tak vás 

obešleme a můžete se zúčastnit toho řízení. Nic méně bych si dovolil na závěr, než ukončím 

to zastupitelstvo, bych chtěla poděkovat úředníkům, kteří odvádějí výbornou práci, dále bych  

 

chtěl poděkovat všem ve vedení škol a případně i části technického dvora. Přeji krásné 

vánoční svátky a bohatého Ježíška a do nového roku hodně zdraví a štěstí. 

 

Děkuji za pozornost a končím dnešní zasedání zastupitelstva. 

 

Konec v 17:15 hodin. 

Zapsala: Lucie Fucimanová  
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