
Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

1 

 

 

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, 

konaného dne 11.02.2019 
 

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. Oprava schváleného rozpočtu na rok 2019 

 

Různé 

 

Začátek jednání zastupitelstva v 16:00 hodin 

 

Starosta představil nového ředitele Technického dvoru Ostrava-Svinov, p.o. 

 

Starosta: Ještě nedorazila paní Kábrtová, tak toho využiji. Máme 5 klubů, které se písemně 

přihlásili.  

Klub ČSSD ve složení: Mgr. Lenka Hrušková, Ing. Radim Smetana, Ing. Hana Hauptová, Ing. 

Pavlína Forstová Kuráňová, Ph.D. Máme 

Klub Hnutí Ostravak ve složení: Ing. Michal Lach, Ing. Daniel Žitník, Ing. Tomáš Pastrňák, 

MBA 

Klub ODS ve složení: Ing. Eva Poštová, CSc., Mgr. Viktor Kojdecký, Bc. Martin Prusek 

Klub Nezávislých a KSČM ve složení: Ing. Helena Wieluchová, RNDr. Jiřina Kábrtová, 

Radmila Jančíková a Hana Mužíková za KSČM 

Klub KDU-ČSL a nezávislí kandidáti, sdružení Stany zelených a nezávislých kandidátů ve 

složení: Ing. Eduard Dvorský, Martin Macháč, Ing. Pavel Mitura 

Vychází to z našeho jednacího řádu, kdy já jsem povinný vás seznámit se vznikem a s členy 

všech jednotlivých klubů, které jsou u nás zřízené. 

 

Starosta:  

 

Zápis z dnešního zasedání ZMOb Svinov provede paní Lucie Fucimanová. 

 

Celkem přítomno členů: 14 zvolených zastupitelů  

 

Omluveni: Bc. Martin Prusek, Hana Mužíková a Ing. Tomáš Pastrňák, MBA 

 

Starosta: Dávám hlasovat o navrženém programu  

Hlasování o návrhu 

Pro:  14                                             Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 
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Ověřovatelé zápisu z 3. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

Návrhy: Radmila Jančíková, Ing. Eduard Dvorský 

Hlasování o návrhu 

Pro: 16                                               Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Volba mandátové a návrhové komise 

Návrhy: Mgr. Lenka Hrušková, Ing. Helena Wieluchová, Ing. Pavel Mitura 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 2) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o opravě schváleného rozpočtu na rok 2019  

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Různé:  

Ing. Wieluchová: My jsme v srpnu zavedli Senior taxi a aniž by to bylo důležité, tak se změnil 

počet jízd na 3 a vzápětí se zvýšil na 6. zajímalo by mě, co vás k tomu vedlo? 

 

Starosta: Byla tam duplicita ve výkladu. Jízda znamená tam a ne zpátky, proto jsme to 

zdvojnásobili, takže jsou to 3 jízdy tam a zpět. Navýšila se tam i částka z našeho rozpočtu a je 

to 35 tis. Kč. 

 

Ing. Wieluchová: Na základě, jakých propočtů? 

 

Starosta: V podstatě se ukázalo, že je to oblíbená služba a městské obvody to začínají čím dál 

víc využívat a pan Macura přislíbil výpomoc a v případě rozšíření těch možností pro seniory 

v rámci města. 

 

Ing. Wieluchová: Co to je rozšíření možností? 

 

Starosta: Že to budou spolufinancovat. 

 

Ing. Wieluchová: Kolik máme na to v rozpočtu peněz? 

 

Starosta: 35 tis. Kč v rámci jednoho měsíce. 

 

Ing. Wieluchová: Kolik se vyčerpalo za měsíc? 

 

Starosta: Bylo vyčerpáno 28 tis. Kč v prosinci, jestli se nepletu. 

 

Ing. Wieluchová: O jaké maximální částce uvažujete? 
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Starosta: 35 tis. Kč 

 

Ing. Wieluchová: 35 tis. Kč je bez výpomoci magistrátu? 

 

Starosta: Ano bez výpomoci magistrátu. 

 

Ing. Poštová: na měsíc? 

 

Starosta: Na měsíc. 

 

Paní Jančíková: udělali jste v tom opravdu zmatek, protože mi telefonovalo hodně těch lidí. 

Říkala jsem paní Novákové, že má napsat, tak napsala. Lidé byli zděšeni, že jsou jen 3 jízdy. 

 

Starosta: Souhlasím, byl to zmatek v tom zápise. Opravili jsme to a já jsem ji osobně volal, že 

to byla chyba, a že to je opraveno.  

 

Paní Jančíková: Chci se zeptat, oni to mají jen k lékaři? 

 

Starosta: Není to jenom k lékaři. 

 

Paní Jančíková: Lékař, lékárna hřbitov? 

 

Starosta: Zůstalo tak nastavené, jak jste to nastavili vy. 

 

Paní Jančíková: Ptám se znovu, lékař, lékárna a hřbitov? 

 

Ing. Samková: Toho bylo víc. 

 

Starosta: Pošta, úřady atd. 

 

Ing. Samková: Pošta, úřad práce, ČSSZ atd. Zůstalo to původní. 

 

Paní Jančíková: lidé se ptali, jestli mohou zajet na nákup do obchodu, jestli to Senior taxi 

můžou využívat. 

 

Starosta: Je to definované, jak jste to vy nastavili. 

 

Mgr. Hrušková: Ostatně zítra bude akce v jídelně školy, kde pan starosta vysvětlí všem 

přítomným, jak to funguje. 

 

Starosta: rada začala dělat různé akce pro seniory. Prosil bych vás všechny zastupitele, jestli 

byste to mohli šířit mezi nimi. Zítra máme zmiňované kino. Je to nástřel toho, co by se mohlo 

opakovat, jde to přes komisi a paní Hruškovou s tím, že tam je film Po čem muži touží, je to 

novější film. Cílíme na to, že bychom chtěli české filmy a umožnit seniorům se setkávat. 

Další věc, která se rozjela, teda rozjíždí se, uvidíme, jaký to bude mít ohlas, jsou dílny, které 

zprostředkovávají možnost setkávání seniorů s mladší generací čili ve školce v součinnosti se 

základní školou. S paní zástupkyní Ulmanovou jsme domluveni, že dílny se konají mezi 10-

11 hodinou jednou měsíčně. Jste srdečně zváni. Program je složen z toho, že děti tam 

zazpívají 3 písničky a mají nachystaný program a je nachystané i malé občerstvení. 
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Paní Jančíková: Nemohlo by to být i někdy dole ve školce? 

 

Starosta: Zatím jsme to udělali nahoře právě z toho důvodu, že jsme neměli jistotu kolik těch 

seniorů dojde a jestli o to bude zájem. Samozřejmě plánujeme rozšíření do spodní školy. 

Senioři nemohou sedět na nízkých židličkách, tak by to muselo být ve školní jídelně. 

 

Mgr. Hrušková: Na jaře se plánuje do Polanecké školky sázení semínek kytiček, takže to bude 

na Polanecké venku. 

 

Paní Jančíková: Nevím, jestli budete mít úspěch, protože většinou ti senioři mají své zahrádky 

a mají na nich dost práce. 

 

Starosta: Toto by mělo být v podstatě mělo mít úspěch z toho důvodu, že si myslím, že 

mládež neví, jak se chovat ke starší generaci. Myslím, že toto potkávání generací má vliv na 

to, jakým způsobem se potom ti mladí chovají např. v dopravních prostředcích apod. 

 

Mgr. Hrušková: Většinou budou ty akce v zimních měsících a skončí na jaře. 

 

Starosta: Ty druhé dílny byly zaměřeny na výrobu zvonkohry nebo do květináčů keramické 

prvky, protože nahoře je pec, takže vypalovali. 

 

Ing. Wieluchová: Dostala jsem odpověď na tu moji interpelaci, zda-li manželky, které jsou ve 

výborech, jestli se nejedná o střed zájmu. Nic méně, v případě, že se rozhoduje o něčem, třeba 

ve věci, která má přímou vazbu na nějakého zastupitele, tak by se měly zdržet, protože se 

jedná o střed zájmu 

 

Starosta: Souhlasím s tímto názorem. 

 

Ing. Wieluchová: Mělo by to tak být i při volbě členů 

 

Ing. Poštová: V návaznosti na to, co se tady probírá, tak se chci zeptat, zda není střet zájmu 

pana Valdera v investiční komisi, když má investiční záměry ve Svinově. Odpověď byla 

neuspokojivá. 

 

Starosta: Zkusím na to odpovědět. Jaké máte namysli investiční akce, konkrétně. 

 

Ing. Poštová: Prostor mezi Dr. Grudy a Polaneckou 

 

Starosta: Pokud mám dobré povědomí a mám to od něj, tak to má prodané a už to nevlastní. 

 

Ing. Poštová: Máte špatné povědomí. Včera v katastru je to bez jakéhokoliv záznamu. Prosím, 

abyste objektivně informoval, a ne takové střelby.  

 

Starosta: Zkusím na to odpovědět. 

 

Ing. Poštová: Nemusíte nic zkoušet. 

 

Starosta: Můžeme se podívat, ale otázka zní, jestli je to v rámci vkladu do katastru, je 25. 

denní lhůta k přepisu.  
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Ing. Poštová: Není. Tam je plomba. 

 

Starosta: Děkuji za informaci. Slyšeli jsme tu informaci dva a nezávisle. 

 

Ing. Wieluchová: Je to od prosince a je únor. 

 

Starosta: Děkuji, prověřím to. 

 

Ing. Poštová: Ani včera tam nebyla žádná změna. 

 

Starosta: Děkuji za informace, podívám se na to 

 

Ing. Poštová: Příště informujte objektivně a pravdivě. 

 

Starosta: Pokud tato informace vychází od vlastníka nemovitosti, tak je asi pravdivá. 

 

Ing. Poštová: Tak si to zkontrolujte. 

 

Paní Jančíková: Mě jen zarazilo, protože mě známá oslovila a chtěla pana Valdera navštívit a 

on má ještě pořád bydliště na Polanecké 1314, má tam i sídlo firmy a ten barák tam vlastně 

není. On tam má bydliště asi v té unimobuňce.  

 

Starosta: Podle stavebního zákona budova není odstraněna a není tady doklad o odstranění, 

tak byť je tam torzo. Bohužel to tak je, a to je podnět pro stavební úřad, aby činil úkony 

k řešení o odstranění stavby. 

 

Ing. Wieluchová: Pan Dvorský ho měl na kandidátce, tak by měl vědět, kde bydlí. 

 

Ing. Dvorský: Tak jak říká, podle stavebního zákona, pokud není odstraněna, tak tam pořád 

může mít bydliště. 

 

Starosta: Bohužel to tak je. Pokud nemá doklad o odstranění stavby, tak tu budovu, byť třeba 

jen její část, může používat. 

 

RNDr. Heroutová: To je soukromá stavba. 

 

Paní Jančíková: Já vím, že ta známá se chce obrátit na advokátku, protože to je podvod. On 

tam má sídlo firmy na neexistujícím domě. 

 

Pan Macháč: Ta budova tam stojí. 

 

RNDr. Heroutová: Tam stojí zbytek a na katastru je to stále vedeno jako stavba. 

 

To se nás asi netýká, ale je to zajímavý podnět, ale je to v řešení. Stavební úřad má o tom 

podvědomí a můžete ho informovat jaký je stav 

 

RNDr. Heroutová: Děkujeme, podíváme se na to. 
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Děkuji za pozornost a končím dnešní zasedání zastupitelstva. 

 

Konec v 16:20 hodin. 

Zapsala: Lucie Fucimanová  

 

 

 

 

Ing. Radim Smetana                Ing. Daniel Žitník 

             starosta               I. místostarosta 

 

 

Ověřovatelé:  

 

Ing. Eduard Dvorský 

 

 

 

 

 

 

Radmila Jančíková 


