
   

Statutární město Ostrava

2% městský obvod Svinov Zápis

Zastupitelstvo městského obvodu

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov,

konaného dne 13.03.2019

Program:

- zahájení — Ing. Radim Smetana — starosta

- schválení programu zasedání

— určení ověřovatelů zápisu 4. zasedání ZMOb Svinov

- volba mandátové & návrhové komise

— volba volební komise

Schválení programu

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

Návrh prodeje pozemku parc. č. 254/3 v k. ú. Svinov, obec Ostrava

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 3750/5 a části

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

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 3755/4 a pozemku

parc. č. 3755/2 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava

Návrh na zrušení usnesení ZMOb Svinov č. 194/14 (1) ze dne 1 1.03.2009

Rozdělení dotací žadatelům z rozpočtu MOb Svinov pro rok 2019

Volba předsedy kontrolního výboru

Návrh na uzavření dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací: - Základní

škola a mateřská škola Ostrava — Svinov, příspěvková organizace - Základní umělecká

škola Dobroslava Lidmily Ostrava - Svinov, příspěvková organizace - Technický dvůr

Ostrava - Svinov, příspěvková organizace
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10. Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov

l l. Přiznání odměny předsedovi kontrolního výboru

Různé

Začátek jednání zastupitelstva v 16:00 hodin

Zápis z dnešního zasedání ZMOb Svinov provede paní Lucie Fucimanová.

Celkem přítomno členů: 17 zvolených zastupitelů

Starosta: Chtěl bych jen upozornit na materiál č. 2, který se stahuje a nebude v programu

jednání. Jedná se o pozemek na Sibiři, kde se přihlásil další zájemce o koupi, takže budou

obeslání a budeme s nimi komunikovat.

lng. Poštová: Tam byl asi nějaký termín, kdy se mohli přihlásit, ne?

Starosta: Bylo to na úřední desce a přihlásit se ten ....... nejde rozumět

lng. Poštová: A kdy se přihlásil ten dmhý'?

Starosta: V záměru nebyl napsán termín. To není omezeno termínem.
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Zastupitelstvo městského obvodu

lng. Poštová: Jaký je argument, že se přihlásil někdo další, a proto Stahujeme po záměm?

Tomu nerozumím.

lng. Mužík: My nestahujeme záměr, to je rozhodnutí o prodeji.

lng. Poštová: A do toho prodeje se může přihlásit kdokoliv kdykoliv?

lng. Mužík: Proto se to zveřejňujeje úřední desce.

lng. Poštová: Když se tady přihlásí na zastupitelstvu, tak my stahujeme?

Starosta: Můžeme zhodnotit ten pozemek za lepší peníze

lng. Wieluchová: Nemusíme, ale můžeme. Chtěla bych se zeptat na ten znalecký posudek,

kde je cena milion a nějaké drobné a navržená cena je l.700.000 Kč.

Starosta: Navrhovali jsme zvýšení ceny, protože se domníváme, že posudek byl podhodnocen

lng. Wieluchová: Na základě, čeho se domníváte?

Starosta: Na základě okolních cen nemovitostí.

lng. Wieluchová: Oni mají nějaké kulaté razítko, že se domníváte?

Starosta: Jestli si vzpomenete z předchozího zastupitelstva jsme rozhodovali o prodeji

pozemku na jižních svazích, kde byl rozdíl v ceně 500 Kč za m3. Bylo to na ulici Kainara.

Paní J ančíková: Mám dojem, že pozemek na jižních svazích a pozemek na Sibiři je rozdíl.

Starosta: Jestli se domníváte, tak samozřejmě můžete. Můžete navrhnout cenu a můžeme o

tom jednat. Takže s programem jako takovým už nemáme nic?

Starosta: Dávám hlasovat o navrženém programu s úpravou, kde jsme stáhli materiál (3. 2

Hlasování o návrhu

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 4

Návrh byl schválen

Starosta: Nyní prosím ověřovatele zápisu z 2. zasedání zastupitelstva, aby podali zprávu o

ověření. Jedná se o paní Ing. Evu Poštovou CSc. a Ing. Hanu Hauptovou.

lng. Hauptová: Doporučuji schválit tento zápis, ale chtěla bych poprosit zastupitele, aby si při

jednání neskákali do řeči, protože potom mají děvčata problem to přepsat.

lng. Poštová: Připomínky, které jsem měla, tak jsme zapracovali přímo do zápisu, takže

souhlasím se zněním.

Starosta: Dávám hlasovat o schválení zápisu ze zastupitelstva ze dne 19.12.2018

Hlasování 0 návrhu

Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

3 OSTRAVA!!!
SVINOV



  

Statuta‘rni město Ostrava

městský obvod Svinov Zápis

Zastupitelstvo městského obvodu

Starosta: Opět prosím o ověřovatele zápisu z 3. zasedání zastupitelstva, aby podali zprávu o

ověření. Jedná se 0 Ing. Eduarda Dvorského a paní Radmilu Jančíkovou.

lng. Dvorský: Zápis je v pořádku a odpovídá průběhu zastupitelstva.

Paní Jančíková: Já se připojuji k paní Hauptové, že to opravdu někdy není slyšet a žádám

abychom byli ukáznění. Jinak souhlasím se zápisem.

Starosta: Dávám hlasovat o schválení zápisu ze zastupitelstva ze dne 11.02.2019

Hlasování o návrhu

Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 1

Návrh byl schválen

Ověřovatelé zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov

Návrhy: Ing. Eva Poštová, CSc., Martin Macháč

Hlasování 0 návrhu

Pro: 17 Proti: O Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Volba mandátové a návrhové komise

Návrhy: Mgr. Lenka Hrušková, Ing. Helena Wieluchová, BC. Martin Prusek

Hlasování o návrhu

Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Volba volební komise

Návrhy: Ing. Eva Poštová, CSc., Ing. Pavel Mitura, Radmila Jančíková

Hlasování o návrhu

Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Činnost starosty:

20. prosince 2018

Jednání Parkoviště u OKAY

SVATBAsvnnn/-KUBALAKxSUPovA

. ledna 2019L
)
)

Předložení MMO Kapitálový Rozpočet náměstkyně Bajgar-ová

Setkání s předsedy BD Rošického

4. ledna 2019

' Pravidelná návštěva Městské policie
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Zastupitelstvo městského obvodu

8. ledna 2019

° Jednání vnuk Švidmoch - Bartův park

~ Návštěva dopravní policie Plánka Kamil

- Setkání s náměstkyní Mgr. Kateřinou Šebestovou k 3. výzvě kotlíkových dotací.

' Setkání, Lydie Romanská

° Setkání Klub senionÍí Slunečnice

9. ledna 2019

' Ptáčník — Laura coffee

* Schůzka s firmami Svinov -— AZ CARS,

- Schůzka s firmami —- Morpho Cards Czech s.r.o.,

' Seepoint - Konečný - reklama -- Svinov

' ZŠ Bílovecká, Mgr. Komorášová

' Jednání p. Zahradník

' Jednání Ing. Melichárek SSMSK —— Svinov

10. ledna 2019

' Schůzka s firmami —- SV UNIPS s.r.o., lng. Březina

- Schůzka s firmami -- TMAS CZ s.r.o., p. Mališka

- Sportovní areál u ZŠ Bílovecká — upřesnění technického vybavení

11. ledna 2019

' Schůzka s firmami —- RAVEN CZ a.s. - Ing. Marián Nálepa

' Jednání Rekonstrukce a modernizace Opavská SSMSK

14. ledna 2019

' Jednání Rošického Bialka -- Svinov — úřad

' Kontrolní den DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ -- Bílovecká
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městský obvod Svinov Zápis

Zastupitelstvo městského obvodu

- Jednání Žitník, Čech vedení a požadavky na Investiční a grantovou komisi.

' Jednání Pustéjovský

15.1edna 2019

' Jednání Plesná starosta Hrbáč

' Projekční kancelář POEL

' Setkání Svinovských organizací a vedení radnice

16. ledna 2019

' Investiční oddělení MMO lng. Žáčková

- Představení záměru Studie VO Jížní svahy Ing. Gavlovský, PTD

- JednanihduchovaSJgo.596244.854——IJA4C»)sVdnov

' Pohovory výběrové řízení ŘTD -- Svinov

17. ledna 2019

' Dílny Školka E. Rošického -- Školka

18. ledna 2019

' Schůzka dopravní hřiště — kontrolní den

' Jednání Parkování škola Bílovecká 10 — zástupkyně ředitele Bystroňová

22. ledna 2019

' Kotlíková dotace -— Kraj

23. ledna 2019

' BD a RD na parc. č. 573/16 až 573/18 Haškovec 603 524 890 -- ÚMOb Svinov

' Autobond - Lipový -- Autobond

24. ledna 2019

' Celý den Skoleni - Právní minimum starosty

' Sdružení hasičů Cech, Moravy a Slezska, výbor okrsku č. 4, - valná hromada -- Svinov

Hasičáma
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Zastupitelstvo městského obvodu

28. ledna 2019

° Schůzka s firmami —— A - Z služby škole, Jelínek, tel. 737 238 888

' Kontrolní den — Dopravní hřiště -— za ZŠ Bílovecká

- Sbor starostů

' Výběr ředitele TD -- Svinov

- Zasedání Komise pro kulturu mládež a sport * Mgr. Katka Andrlová

29. ledna 2019

' Schůzka s firmami -- VOSTAV MORAVA, lng. Břetislav Čížek, tel. 596 966 349

' Schůzka s firmami —- MAXIBIKE Jiří Janečka, tel. 777 306 806

' Schůzka s firmami —— Czech Cool Trade, Kovalský, tel. 605 776 722

' Centru sociálních služeb Poruba — Průběžná - Mgr. Vít Svozil

30. ledna 2019

' Zastupitelstvo Ostrava -— MMO

- Zasedání - Bytové komise Zdeňka Popková

31, ledna 2019

- Jednání — Legislativně právní ( LIDL ) Kolková

- Anděl na drátě - Martina Galbová - ředitelka

- Jednání Rafael

- memmíKmmgnNVEsnČNíaGRANTovÁKLmMSE

1 . února 2019

Pravidelná návštěva Městské policie — zpráva o činnosti

4. února 2019

' Jednání Homola — pozemky Janová Svinov
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5. února 2019

- Jednání MMO Bajgarová - INVESTICE -- MMO

6. února 2019

Jiříček MS Deník -— Svinov

- Jednání Ředitele TD -- Svinov

Rybářský spolek, Sklenář. tel. 737 521 579 ——

7. února 2019

Celý den Techniky asertivní komunikace — prakticky -- Praha

8. února 2019

Schůzka s fnmami AUTOBOND

° Ošetření Zubař -- Třebovice

Schůzka s firmami —- Chmelík

11. února 2019

' Jednání p. Folta - SÝPKA -- Svinov

' Uvedení ředitele TD do funkce

12. února 2019

' Senior kino — Caj o páté -- Školní jídelna

13. února 2019

- Jednání Klega MPG geo -- Svinov

' Novoroční setkání starostů s vedením OVAK a.s.

14. února 2019

' Seniorské dílny - Školka E. Rošického

' Jednání s ředitelem TD Svinov -- TD

* Jednání na MSK zastupitelka Fojtíková

7 )
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15. února 2019

' Otevírání obálek ZŠ BlLOVECKÁ 10 -- ZŠ

- Kontrolní den SOKOLOVNA -- Sokolovna

' Návštěva Chmelík —— U Chmelíků

19. února 2019

' Pravidelná schůzka s ředitelem TD

' Jednání Michal Žáček — koncert v kostele

- JammumnfHomkysBJNJ-NABUECíSTANKÉ;DOPRAVNÍHŘSTE--VŠB

- Jednání Mgr. Zdeněk Harazim Městská policie

20. února 2019

- Jahmm,RSDrafimIOPELA,SENATORBKMJBA

- Průjezd od Rošického, parkování dodávek, Uhrová 723 287 460

21. února 2019

- Stromy dotace MMO Fiurášková -- Svinov

' Jednání náměstkyně SAREZY Piperková

22. února 2019

- Schůzka s firmami —- METAL FAKTOR RECYCLING s.r.o., Lanšperk 603 895 128

- Nabíjecí stanice - elektromobily Březina Radek, Danem Minaříkem — možnosti

umístění lokace Svinov

23. února 2019

- Vítání občánků -— ÚMOb Svinov 2x

25. února 2019

' Schůzka s firmami - STRABAG - Malík tel. 596 978 256

' Starostka ÚMOb Poruba lng. Baránková Vilamová + místostarostka lng. Brodová -

Smuteční síň
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Zastupitelstvo městského obvodu

26. února 2019

- Pravidelná schůzka s ředitelem TD

- Jednání GridSewice - Lašková — 602 753 519 — ceny za věcná břemena stavbě

plynovodu

- Jednání Ing. Daněk

- Jednání Dvorský, Mališ, Samková -- Svinov

27. února 2019

' Schůzka VIDLÁK - garáže Bílovecká

' Pozvání na pracovní setkání starostů ostravských městských obvodů s poslanci

Moravskoslezske'ho kraje

' Řešení kruhových objezdů Svinov RNDr. Kábrtová, Ing, Dvorský, Ing. Smetana

' Valná hromada TJ SOKOL SVINOV

28. února 2019

' Moravskoslezský kraj soutěž

1. března 2019

' Pravidelná návštěva Městské policie

' Jednání k projektu LIDL ul. Nad Pombkou s projektantem & investorem

' Představení ředitele TD faráři Larischovi

' Jednání Jungman - člen komise MMO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

J
\
—

. března 2019

Schůzka tlakové mytí - Mičulková

' Jednání CYKLO. Ing Kopřivová —— MMO 303

Sbor starostů

U
'
l

. března 2019

Pravidelná schůzka s ředitelem TD
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Zastupitelstvo městského obvodu

- Koncepce zahlazení následků hornické Činnosti - Geografické systémy a projekce -

Ing. Petr

' Bunček,

- OVaK — Ing. Hruška, přípojka vody SOKOLOVNA

6. března 2019

- Pasování malých čtenářů -- Knihovna Svinov

7. března 2019

' Rychtáriková — dotace obvodu Moravská Ostrava

- Harazim, Harazimová, Hauptová — dobové dokumenty Svinova

8. března 2019

' Jednání AVEART - kruhové objezdy,

- Výroční schůze - Pionýr - JEŠTÉR

11. března 2019

' Seminář krizové řízení — IB Centmm l 12

' Jednání náměstek Pražák

12. března 2019

- OVaK — propadla komunikace, lng. Baštinský, lng. Mužík -- Psohlavců x Bílovecká

lng. Poštová: Já mám několik připomínek ke zprávě a jestli byste nemohli zvážit na příště

podrobnost a informovat o výsledcích. To, že se stavil pan Rafael to není podstatná

informace, to jsem si jenom zapamatovala a pak věcné připomínky, že jednat se zastupitelkou

kraje o možnosti financování, tak víme, že kraj má vazbu na obce, tzn. město, kraj ne nemá

přímou vazbu na obvod. Dokonce se mi překrývala funkce starostky a členky krajského

zastupitelstva a toto není vůbec možné. Možná jste kouzelníci. V každém případě jsem ještě

očekávala, kdy chodíte na oběd. Ta podrobnost bez výstupu jenom, že jste někde něco jednali,

to by sem vůbec nepatřilo. Informujte nás o jednáních, a s jakými výsledky. Děkuji.

Starosta: Děkuji za podnět. Výsledky se budou samozřejmě ukazovat průběžně.

lng. Wieluchová: Vyjste něco říkal ohledně Bártova parku, že by bylo vhodné znovu navázat

kontakt. Tu nejde o to považovat za vhodné navázat kontakt, to je nutné navázat kontakt,

protože když si vzpomínám, jak jsme byli s panem Mužíkem na jednání, tak bylo řečeno, že

když se postaví kruhový objezd, tak ti lidé se nedostanou na tu cestu, tam se musí vybudovat
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chodník. Ne že zvažujete, že by to bylo dobré, tam je to nutnost vyjednávat, jinak se ti lidé

nedostanou vůbec nikde z Rošického.

Starosta: Odpověď na tuto otázku, tedy pokud je to otázka. Domluvili jsme se na průběhu,

který schválili, se kterým souhlasí a jelikož je tam více vlastníků a jeden z těch vlastníků

nekomunikuje se zbytkem rodiny, tak je na něho velmi těžký kontakt. Mimo jiné probíhá

dědické řízení, kdy jeden z těch vlastníků zemřel čili přebíhá dědické řízení na dva další a oba

jsou tedy momentálně v zahraničí. Máme dnes odsouhlasený průběh, máme 1/3 šanci získat

pozemky, protože stímto souhlasili. C0 se týče toho piůběhu chodníku, nebude stejný,

protože stím nesouhlasili, ale vedlo by se to vrstevnici a pak nahoru k Rošickému

k panelovým domům. Takže jednání běží dál.

Mgr. Kojdecký: Já bych poprosil, pokud by to bylo možné tady tu zprávu starosty, jestli

bychom mohli dostávat před zastupitelstvem emailem, jak jsme měli slíbeno. Možná bychom

mohli z těch bodů mohli sami zhodnotit na které bychom se chtěli zeptat.

Starosta: Dobře, pro příště nachystám.

Bc. Prusek: Ohledně toho organizování opravy kanalizace, co zaznělo ze zprávy, kdy budou

informováni občané a co znamená pro občany finančně, anebo vůbec?

Starosta: Momentálně probíhá výběrové řízení na realizátora stavby s tím, že požadavek

města bylo, aby ta firma, která to bude realizovat V podstatě kladla to potrubí, takže tam je teď

tato podmínka. Je to, v jaké je to momentálně fázi, takže nemohu odpovědět. Občané budou

dopředu informováni, jakmile budeme vědět termín zahájení stavby, tak to ztoho bude

vyplývat.

Bc. Prusek: A co se týče těch přípojek? Hradit to bude obec nebo samotný občan?

Starosta: Já jsem sice projektovou dokumentaci viděl, ale rozsahem nevím, jestli tam ty

přípojkoujsou nebo nejsou.

lng. Dvorský: Já to řeknu z praxe. Když se v roce 2004 dělala kompletní kanalizace na ulici

Psohlavců, tak obcházel pracovník dodavatelské firmy ta jednotlivá čísla popisná a dohodl se

s majiteli nemovitostí, kam si umístí sběmou šachtici a do té šachtice jsme se prokopali už

sami. Oni řekli den D, kdyjsme se mohli napojit.

Starosta: V podstatě to budeme vědět, ale samozřejmě vám napíšeme přesně.

Bc. Prusek: Lidi se ptají víte.

Starosta: Já tomu rozumím.

BC. Prusek: Ještě jsem se chtěl zeptat na odhlučňovaci stěnu. Vy jste neřekl detaily, ale asi

myslíte (věta nebyla dokončena)

Starosta: Jedná se o odhlučňovací stěnu, kdy očekáváme, že se k nám připojí i Poruba s tím,

že by se vedla od kruhového objezdu v našem katastru. Z toho jednání s panem senátorem

Kolibou a panem Pilou vyšlo, že dostali zadání, aby zkontrolovali pozemky, že to skutečně
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půjde po obecních pozemcích v případě i státních pozemcích v držení. Oni potřebují zákonný

důvod pro výstavbu a pro parametry té odhlučňovací stěny. My musíme udělat v době tzn.,

duben, květen, kdy už je olistění, kdy bude suchá komunikace, ale to jsou parametry přímo na

to měření a potom můžeme zahájit práce na výstavbu. Byli jsme informováni, že prostředky

na to jsou, je potřeba důvod toho zákonného měření.

Ing. Dvorský: Jednali jsme o tom samém se starostkou Poruby, je to vlastně jejich problém

ten poměr je zhruba 1:1 vzdálenosti mezi mimoúrovňověm řízení s D1 a s Klimkovickou.

Takže Poruba se k nám přidává a vpřípadě, že se něco naměří, tak se stím bude ještě

pracovat na nějaké matematické modelaci, jak to bude vypadat po otevřením prodloužené

Rudné.

Starosta: Krajský hygienická stanice získala nové mapy, které ukazují, kde byla prováděna

měření a s jakými hodnotami. Hodnoty podle nových norem překračují, ale podle staré ne.

Rudná je vedena jako stará komunikace, tak se k ní vztahuje hluková zátěž 70 dB a u nových

je 60 dB. To měření na ulici Jelínkové se pohybuje v rozmezí 65-67 dB podle nového to

překračuje, ale podle starého ne. Je třeba udělat nově měření, protože je třeba si uvědomit, že

ty hlukové mapy byly dělané vobdobí, kdy se rekonstruovaly mosty, takže lidé hledali

okružní cesty, jak se jim vyhnout, takže určitě tady jezdilo aut míň. Předpoklad při

zprovoznění prodloužené Rudné, bude nárust podstatně větší.

Ing. Dvorský: Podpora bude i ze strany města. Zasedala 1. a 2. komise pro životní prostředí,

kdy hned při 1. komise opravoval plán práce, tak aby 2.4. bylo zasedání přímo na RSD, kde se

bude tento problém otevírat jako bod č. 1.

Ing. Wieluchová: Několikrát jste zmínil kruhové objezdy. Komu patří?

Starosta: Teď se převádějí 2 kruhové objezdy na město a další 2 jsme si vzali do výpůjčky

s tím, že bychom je případně opravili na základě finančních prostředků získaných z města a

kraje, přímo z komise životní prostředí

Ing. Wieluchová: Já bych chtěla jenom říct, že v roce 2018 nebo 2017, teď nevím přesně

odbor životního prostředí pod vedením paní Sebestové navrhl, aby se ty kruhové objezdy ve

městě daly dohromady do pořádku, že na to vyčlení nějaké finanční prostředky. V jakém to je

stádiu? Víte? My jsme tam nahlásili všechny 3 kruhové objezdy a měly se dát do pořádku

z městských peněz.

Ing. Dvorský: To platí.

Ing. Wieluchová: Proč budeme oslovovat školu, aby dala návrh na kruhové objezdy, aby se

nějak upravily, když to platí aje to ve městě“?

Starosta: Musíme vycházet z nějakého návrhu, abychom to mohli předložit.

Ing. Wieluchová: Návrh se bude samozřejmě dělat na městě.

Starosta: Myslím si, že v tom nemáte pravdu, ale nechám vás u toho.
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Ing. Dvorský: Město nám zafinancuje odtěžení té zeminy 2 80 %, je to z fondu životního

prostředí a náš zájem je, abychom oslovili ty subjekty, které chceme oslovit, aby nám navrhli

to, co se nám bude líbit. My si nemusime diktovat městem, co tady budeme mít. My tady

chceme mít naše kruhové objezdy.

lng. Wieluchová: Naše jak naše, ale hlavně, aby to bylo, co nejméně údržbové, aby to nějak

vypadalo. Slyšela jsem, že tam chcete dát nějaké sochy a já si vzpomínám, že RSD takové

věci nechtělo vůbec připustit.

Starosta: Přepošlu vám diplomovou práci z roku 2009, kde je 35 kruhových objezdů včetně

několik měst, kde uprostřed kruhového objezdu je vodotrysk. Na základě toho to jsme vešli

v jednání s panem Prokopem, kdy jsme se bavili o umístění sochy, tak říkal, že to nebude

problém, že už takové věci řešili. Podobně řeší kruhový objezd Klimkovice.

Ing. Wieluchová: Jájsem to řešila taky a tu sochu nám tam odmítli dát. Asi před rokem.

Starosta: Nevím, jestli to nebylo z důvodu, že to bylo udržitelnost projektu. Kruhové objezdy

a to nevím, co měli na mysli, protože jeden přímo konkrétní spadal do dikce Ceskych drah. To

bude asi vědět pan Macháč.

Pan Macháč: Šlo o ten spodní a bylo to jen na pozemku Českých drah.

Ing. Wieluchová: Říkal jste, že jste jednal o umístění těch stanic na elektromobily, co se týká

Svinova a kde jste o tom eventuálně uvažovali?

Starosta: Oni měli vytipovaná místa, vpodstatě si to chtěli jen ověřit. Zřejmě to je aktivita

města s tím, že chce nabídnout soukromému investorovi možnost vybudování na pozemcích

městských obvodů nebo města stanic za výhodnější odběr. Měli alokovaná místa, nebo

zvažovali místa, tam kde je největší kumulace lidí tzn. nádraží, samozřejmě tady u školy,

protože tady bude hřiště, úřadu, na ul. Rošického, ale to je pouze ve fázi jejich úvah a

představ pro tu definici.

lng. Wieluchová: Vůbec si neumím představit, kde by to mohlo stát.

Mgr. Kojdecký: V seznamu výčtu práce a nevím, jestli mi to uniklo nebo jsem to přeslechl,

nebo to tam není, jestli bylo jednání ohledně započetí kanalizace Jelínková x Kudely, která už

leží nějakých 6-7 let na magistrátu.

Starosta: Zatím ne.

Ing. Wieluchová: Jak vypadá termínově se smuteční síní, vjakém je to stádiu?

Starosta: Je to ve stádiu příprav na územní řízení. Pan projektant Kotek dával návrhy, kdy

máme k tomu velké výhrady, protože vtom 1. návrhu bylo 15 nebo 18 parkovacích míst, což

je dle našeho názoru naprosto nedostačující. Byla s námi paní Konopková, která kolem 20 let

pracuje na správě hřbitova a dávala tam další podněty ohledně dendrologické výsadby apod.

Takže je to ve fázi přípravy na územní řízení.

lng. Wieluchová: Ta projektová činnost POEL, toje, co za organizaci?
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Starosta: Přišli si udělat nabídku toho jaké mají možnosti a co jsou schopni a ochotni

projektovat. Můžeme jc oslovit, kdybychom měli zájem v rámci nějakého výběrového řízení.

Pan Machač: S tim Pražákem jste jednali o čem na magistrátě?

Starosta: Jednali jsme o možné výstavbě na ulici Stanislavského v proluce mezi plánovaným

Ctýřlístkem a školkou. Postavily by se malometrážní byty pro seniory.

Ing. Žitník: Pokud bych mohl poprosit, abychom přistoupili k řádnému programu a toto řešili

potom.

Ing. Samková přečetla činnost Uřadu městského obvodu Svinov

K bodu 2) programu: Stažen

K bodu 3) programu: bez úvodního slova předkladatele

Diskuze.

Paní Jančíková: Já bych se chtěla zeptat, aby všichni platili stejně za ty pozemky i

předcházející, kterým se to prodávalo.

Starosta: Obávám ses, že to není úplně možné, protože vychází cenový věstník k 1.1.2019.

My se musíme řídit cenami čili buď znaleckým posudkem nebo cenovou mapou. Ta cenová

mapa je k 1.1.2019 aktualizována jako i všechny ostatní, takže tam asi nedocílíme toho

stejného. Byli bychom špatní hospodáři, kdybychom prodali levnější pozemek, než můžeme.

lng. Poštová: Takže jestli tomu dobře rozumím, to je podle cenové mapy? Nebo podle čeho je

ta cena?

Starosta: Podle znaleckého posudku. Důvod ve zprávě je napsán.

lng. Peštová: Nic méně mě zajímalo, jaká byla cena, když se nedávno prodávaly ty zbylé

pozemky?

lng. Mužík: V roce 2012 628 Kč za ml.

Ing. Poštová: Dobře, děkuji.

Starosta: Dávám hlasovat o prodeji pozemku parc.č . 254/3 za kupní cenu 24.000 Kč

Hlasování o návrhu

Pro: 16 Proti: () Zdržel se: 1

Návrh byl schválen

K bodu 4) programu: bez úvodního slova předkladatele

Diskuze.

Ing. Wieluchová: Kdo se bude starat o ten zbytek? Budeme kosit kolem dokola a starat se

kolem té stanice. Bude jejich jen ten pozemek pod tou stavbou?

Starosta: Je to momentálně v tomto návrhu, v této žádosti

lng. Wieluchová: V návrhu to může být, alejak se k tomu stavíte vyjako rada.
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Starosta: My jako rada se ktomu stavíme tak, že ctíme to, jaký je požadavek. Musíme

udržovat i pozemky města nejen obvodu.

Ing. Wieluchová: Vyjste snad někdo, kdo rozhoduje a kdo řídí, a ne ctít požadavek.

Ing. Dvorský: Ano, my budeme udržovat to, co je kolem.

Ing. Poštová: Se mi zdá, že špatně slyším. Vezměte si, že vy budete mít pozemek a někdo

požádá o čtverec uprostřed vašeho pozemku a vy ctíte požadavek, prodáte & rozbijete si

pozemek. To si děláte srandu ne?

Starosta: Já vás zastavím, než se do toho zamotáte. Vy jste povolili tu stavbu, předchozí

zastupitelstvo. My máme postavenou hotovou elektrickou stanici a dořešujeme jen majetkový

poměr. Nic jiného neděláme. Ona už fyzicky existuje, není to o tom, že dáváme někomu

pozemek, na kterém bude stavět.

Ing. Poštová: Nic méně, když ho chce vlastnit, tak to může vlastnit celý. Takhle rozbít

pozemek, tak tam nemusí být fyzicky ta stanice. Rekněte mi, jestli by někdo z vás udělal to

samé se svým pozemek?

Ing. Žitník: pokud bych mohl ještě trochu jiný pohled na věc. Žádost podal Dopravní podnik

města Ostravy, což je příspěvková organizace města. My jsme obvod statutárního města

Ostravy. Já si myslím, že ta situace není stejná, jako bych měl svůj soukromý pozemek a

prodal ho někomu cizímu. Skoro bych řekl, že situace je skoro stejná jako bych pozemek

prodával svému příbuznému. J e velice pravděpodobné, že i kdyby to vlastnil dopravní podnik

celé, tak údržba zelné části byla v naší kompetencí.

Paní Jančíková: Dopravní podnik by musel platit za údržbu pozemku.

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A — vydat souhlasné stanovisko

Hlasování o návrhu

Pro: 10 Proti: 2 Zdržel se: 5

Návrh byl schválen

K bodu 5) programu: bez úvodního slova předkladatele

Diskuze.

Starosta: Je to včásti firmy, která dneska provozuje prodej automobilů. My jsme tento

materiál aspoň podle me paměti tady měli. Podle mého názoru vpředchozím stavu byl

neodpovídající, nic méně žádají o prodej pozemku pod budoucí novostavbou k rozšíření toho

autosalonu.

Ing. Wieluchová: Ten materiál byl dosti vypovídající, oni přišli se stejným požadavkem, ale

my jsme řekli, že nebudeme prodávat pozemek uprostřed pozemku, že to mají nějakým

způsobem ohraničit Koupit si 1/3 nebo 2/3 pozemku celé a na tom si to postaví. Ne že se

vykrojí ztoho, co chtějí a zbytek nám zůstane, takže ten materiál byl stejný. Zamítli jsme to

z toho důvodu, že by se to mělo vzit nějakým uceleným rozumným způsobem, třeba polovinu

ať si koupi a polovinu, ať si pronajmou. a ne pozemek uprostřed pozemku.
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Starosta: Obávám se, že nemáte úplně pravdu. Tomáši, můžeš nám pustit umístění

inženýrských sítí, snímek č. 2.

Ing. Wieluchová: Ale nejde o umístění sítí.

Starosta: Když se podíváte, tak na tom pozemku po levé straně se nedá absolutně nic postavit.

Je to pozemek, který je zastaven kolektor-em dálkovým převaděčem pro Třebovice a Poruba.

Nahoře pokračuje samozřejmě Nová Ves. Když se podíváte dál, tak my nemáme ani přístup

na tento pozemek jako obec v uvozovkách. V uvozovkách záměrně proto, že když se podíváte

na majetkové poměry, tak zjistíte, že i přístupový pruh, který tam je patří firmě TMAS, která

je vedle a další silnic Moravskoslezskěho kraje. Takže by budeme chodit přes pozemky

Moravskoslezského kraje, anebo přes TMAS. Otázka zní ještě jinak. Jestliže dáme firmě do

výpůjčky pozemek, tak ona nám bude muset po třech letech, tam je lhůta podle stavebního

zákona, kdy je stavba spjata s pozemkem. Při skončení výpůjčky buď daiuje a zůstane to

tomu majiteli pozemku anebo zbourá, vyklidi a zůstane zelená plocha. Takže to je k tomu,

proč prodej. Je to zahraniční investor, který si myslím, že nám nějakým způsobem přispívá

nemalou částku do rozpočtu a jedna z věcí, která je tam ještě uvedena, pronajímají i ten

pozemek ve kterém vede ten kolektor. Jsou tam udělat parkovací místa, mají tam to

projednané se správci inženýrských sítí. Takže zabírají celou tu plochu.

lng. Poštová: To vysvětlení se mi zdá, že neodpovídá na otázku. Nevidím důvod, proč si

nemůžou koupit celý ten pozemek, i když to tam je zasiťováno, tak bude věcné břemeno. To

není poprvé ani naposledy, že takové pozemky prodávají nebo naopak vykupují. Mě docela

pobavilo v té žádosti „Po dohodě s novým vedením radnice si vám dovoluje“. Tady musí být

nějakou kontinuita. Ja jsem našla hlasovaní. Bylo to, že se to nebude prodávat jako vytrženě a

hlasovalo 19 lidí z 19.

Starosta: Ano hlasovalo, ale kdybyste si vzala celý ten materiál, tak zjistíte, že tam opravdu

nebyl zakreslen ten kolektor. Bylo to vytržené z celého toho pozemku. A druhá věc je, ke

každé inženýrské síti, to jste určitě bezesporu postřehli při jednáních, které tady probíhali, tak

nejen, že tam je věcné břemeno, ale tam je i ochranné pásmo.

Ing. Poštová: To parkování tam můžou mít takjak tak.

Starosta: Mají to do dlouhodobého pronájmu. Je to přínos pro náš rozpočet.

Ing. Poštová: Vyhovujeme někomu, že nám přispívá do rozpočtu o tom nic nevím.

Starosta: Přispívají nájmem do rozpočtu.

Ing. Poštová: Ať si to koupi . Když chceme prodat kousek, prodejme ucelenou část.

Starosta: Jestliže prodáme, tak parametry, kolik zůstane na mapě, zůstane Magistrátu města

Ostravy. Pro nás je jednoznačně výhodnější a ekonomičtější pronájmem pozemku, nikoliv

prodej.

lng. Wieluchová: Co se stane, když ten AUTOBOND odejde nebo zkrachuje, tak budou mít

pozemek a uprostřed bude cizí vlastník, co dál?
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Starosta: Ten AUTOBOND dlouhodobě žádá o koupi toho pozemku nebo nějakým způsobem

upravit. My jsme přistoupili na to, že aby mohli dostavět a mohli provozovat tuto část, jsme

připustili, že pouze pod novostavbou koupí tento pozemek.

Ing. Wieluchová: To je to špatně, pouze pod novostavbou.

Starosta: Nemyslím si.

Ing. Wieluchová: To je to špatně, co my tady kritizujeme.

Mgr. Kojdecký: U kolika peněžních ústavů má AUTOBOND tuto podmínku. Mám jenom

jeden peněžní ústav nebo všechny peněžní ústavy tady toto?

Starosta: To není naše věc. Je to soukromá věc investora

Ing. Poštová: Je to v důvodové zprávě, že si dokonce zjišťovali, co banka potřebuje.

Starosta: Samozřejmě, ale co se potřebují ke stavbě ne k financování. Já jsem pochopil tu

otázku, že je směřována na financování.

Mgr. Kojdecký: To je s tím spojené.

Bc. Prusek: Zmého pohledu prodat pozemek a uprostřed pozemku prodat pozemek mi

připadá později na žalobu, že se radní nezachovali správně. Uplně na pwní pohled, když se

podíváte na tu mapu, je to bijící do očí.

Starosta: Vyjste ty materiály měli a mohli jste se podívat. To modrěje soukromé vlastnictví a

my na ten pozemek nemáme přistup. Dneska je AUTOBOND v jednání s Moravskoslezským

krajem a chce si koupit ten zbytek, takže my budeme chodit přes soukromý pozemek dostávat

na náš vlastní. Některé věci a souvislosti byla jinak položené v předchozích jednáních ohledně

tohoto pozemku.

lng. Poštová: V tomto případě, jestli končí diskuze, tak bych prosila zapisovatelky, aby toto

hlasování bylo jmenovitě zapsáno. Děkuji.

Starosta: Určitě můžeme.

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A — vydat souhlasně stanovisko

Hlasování o návrhu   

Návrh byl schválen

Ing. Žitník: Předpokládám, že jmenovité hlasování vzhledem k tomu, že nebylo schváleno,

nebude nikdo uplatňovat.
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Ing. Poštová: V zápise snad může být ne, jaké schvalování?

Ing. Wieluchová: To je zápis, to není na schvalování.

Starosta: Samozřejmě.

K bodu 6) programu: bez úvodního slova předkladatele

Diskuze.

Ing. Wieluchová: Máme pozemek, který by měl být náš, ale ten majitel s tím nesouhlasí, proč

nezavoláme na ten finanční ústav a nedohodli se s ním, že potřebujeme vyčlenit 16 m, že tam

máme svou stavbu? Proč dáváme pryč to usnesení? Jako správný hospodář bychom se o to

měli postarat.

Paní Figarova: Protože nejsme vlastníky toho pozemku, takže finanční ústav se s námi bavit

nebude.

lng. Wieluchová: Proč tam nezavoláte a nezkusíte se zeptat.

Paní Figarová: Jájsme mluvila s panem Hrdinou.

Starosta: Je to tady od roku 2009.

Ing. Wieluchová: To nevadí.

Starosta: Dávám hlasovat o zrušení usnesení č. 194/17 (1) ze dne 1 1.03.2009

Hlasování o návrhu

Pro: 10 Proti: 3 Zdržel se: 4

Návrh byl schválen

K bodu 7) programu: bez úvodního slova předkladatele

Diskuze.

Paní Mužíková: Jenom jsem chtěla říct, že v bodě 7 máte překlep, předpokládám, že je to 80.

výročí.

Starosta: Děkuji za upozornění.

Paní Mužíková: Potom jsem se chtěla zeptat bod 14 „výroční turistická známka kostela Krista

Krále“, já bych s touto dotací určitě nesouhlasila. Předpokládám, že se ty známky budou

prodávat.

Starosta: Je velká obliba lidí s využíváním těch známek, jsou sběratelé a týká se to výroční

známky nikoliv pravidelné známky. Jde spíše o propagaci nejen kostela, ale taky Svinova.

Paní Mužíková: Takže zdarma se budou rozdávat nebo prodávat?

Starosta: Budou se zřejmě prodávat.

Mgr. Kojdecký: Co bude na té známce?

Starosta: Z jedné strany kostel, z druhé strany Krista Krále.
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Mgr. Kojdecký: Takže Svinov tam nebude vůbec?

Starosta: Je to svínovský kostel. Když se Viktore podíváš do běžných knížek a historických

knížek, tak zjistíš, že dominantou Svinova je kostel Krista Krále a je tam sokolovna a různé

objekty. Byli jsme požádáni o dotační titul, který se projednal na radě a byl schválen.

Bc. Prusek: Já bych rád do budoucna zmínil tento koncept, protože mi trošičku vadilo, já,

když jsem si například připravoval běh Svinovem, tak mě nenapadlo dát list nebo uvést ve

třech větách. Já jsem si připravil A4 nějaký propagační leták, připravoval jsem si celý

rozpočet. Mě vadí, že jsme nic takového nedostali, když jsme toto řešili. Když připravuji jiné

akce ve Vítkovicích nebo na městě, tak toto vždycky musíme předložit. Já to nebem jako

kritiku, ale chtěl bych, aby se to změnilo, i by se nám lépe rozhodovalo pro co to je. S tou

známkou to je jednoznačně, ale potom tady jsou házenkářské turnaje. Medaile stojí tolik,

pohár stojí tolik, když tam vidím rozpočet párek v rohlíku stojí tolik, tak je mi jasné, že děti

musí něco jist, že to musím koupit. Nebylo by tolik kritiky a bylo by to transparentnější.

Starosta: Můžeme to zapracovat do podmínek na příští rok.

Bc. Prusek: Chci říct, že pokud si to někdo nepředloží, tak nemá možnost, aby dostal nějakou

dotaci.

Starosta: Souhlasím.

Bc. Štekbaeurová: Na těch žádostech je to rozepsáno. Vy jste na té komisi byl, mohl jste si tu

žádost vzít a podívat se. Tam je rozepsáno např. na pohoštění 10 tis. Kč, na balóny, na

vybavení, prostě to tam je rozepsáno.

Bc. Prusek: Myjsme dostali pouze tu A4.

BC. Štekbauerová: To jsem vám já dávala na komisi tu tabulku, ale ty žádosti jsem měla u

sebe a každý člen komise se samozřejmě mohl podívat. Dělá se to tak léta, žádosti jsou

vypracované. Chodí nám na to audit, vždycky si berou žádosti a kontrolují to, co mají napsané

na smlouvě, tak to nám musí vyúčtovat do termínu 15.12. Celé tyto složky dáváme auditu a

oni to kontrolují.

BC. Prusek: Věřím, že to máte V pořádku, akorát jsme o tom nevěděli nikdo.

Bc. Štekbauerová: Mohl jste se zeptat.

Paní Mužíková: Já bych doporučila, jestli by bylo možné do příštího roku vytvořit nějaký

formulář jednotný, který by byl na stránkách úřadu a ti žadatelé by to mohli vyplňovat. Byly

by tam otázky jako akce, kolik dětí máte. Zhodnotit to samozřejmě radou.

Bc. Štekbauerová: Kdybys ses podívala na Zásady, kde jsou všechny ty žádosti, tak k podání

žádosti je třeba vypsat činnost na jakou požaduji dotaci, dále je tam napsané počet

svinovských dětí od 0—6 let, od 6-12 let, od 12—15 let a 18 a více let. Všechno to v těch

Žádostech je.
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Paní Mužíková: Dobře, ale myslím Si, že by to mohlo být i podrobněji, že by tam mohl být

rozpis i těchjednotlivých akci. Já se teda podívám a když tak příští zastupitelstvo.

lng. Dvorský: To nepůjde do detailu, jak vy si myslíte, protože házenkáři třeba nevědí, kam se

v rámci turnaje dostanou, kam postoupí. Kde budou pozváni, na který tumaj.

Paní Mužíková: To třeba vim, ale stálo by za to popřemýšlet, jak to zdokonalit, abychom si

byli jistí, že ty penízky, když už jim je rozdělujeme, tak aby to bylo a nechci říct podle

nějakého klíče, ale prostě prověřeno.

Starosta: Dobře.

Mgr. Hrušková: Já bych se chtěla asi zeptat nejspíše Martina Mácháče, kolik si pan farář nebo

římskokatolická církev účtuje za pronájmy kostela při každé akci, kterou pořádá. Např. pouť,

jarmark, koncerty, vánoční koncerty atd.

Pan Macháč: Obávám se, že nejsem kompetentní to říkat.

Mgr. Hrušková: Myslím si že 0 a příspěvek 5 tis. Kč na propagaci je zanedbatelné.

Pan Macháč: To je dotaz na pana faráře.

RNDr. Kábitová: Tady nejde vůbec o propagaci, ale o to, když přijde další kontrola. Já vám

řeknu, jak my musíme odevzdávat žádost o dotace a jaké musíme mít vyúčtování a jaký

musíme mít rozpočet. Věřte, že to přijde i na malé obvody. Jde o to, aby to bylo správně, aby

potom neukazovali na Svinov, že si tady děláme, co chceme.

Starosta: Rozumím.

Paní Jančíková: Chtěla jsem se zeptat, proč jste nedali dětem z rybářského svazu na tábor? Na

ostatní tábory jsou příspěvky. Rybářský svaz mají 2 turnusy a tam jste nedali ani korunu.

Myslím si, že tyhle peníze by tam měly být.

Starosta: O kterých rybářích mluvíte?

Paní Mužíková: Bod 12?

Pani Jančíková: Ano č. 12. Tamje 0.

Mgr. Hrušková: Já bych se chtěla zeptat, kterým dětem přispíváme na tábor?

Pani Jančíková: Ještěru, junáku. Oni tam totiž maji uvedeno, že chtějí. . ...věra nedokončena

Ing. Wieluchová: Opravy a vybavení turistické základny Šance.

Paní Jančíková: A mají tam na činnost nákup věcí potřebných pro práci s dětmi. Myslím si, že

jak oni to podávali, tak kdybyste je upozomili, že to mají tak napsat, protože ty děti si to

opravdu zaslouží. Oni ti rybáři dělají záslužnou činnost a opravdu dělají 2 tumusy na Harte a

dětí tam mají hodně.
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Mgr. Hrušková: Já myslím, že tam jsou jiné položky týkající se rybářského svazu a tam tu

dotaci dostali.

Paní Jančíková: Já vím, ale tyjsou velice minimální.

Paní Mužíková: Ještě jsem se chtěla zeptat, máme nějaké informace, protože to bylo tak loni,

hasiči žádali i o dotace na kraji mimo Svinov?

Starosta: Dostali dotaci na konci kalendářního roku a to je mimo nás.

Paní Mužíková: Jo to vím.

Starosta: Nic měně oni mají letos kulaté výročí.

Starosta: Dávám hlasovat o rozdělení dotací z rozpočtu městského obvodu Svinov žadatelům

Hlasování o návrhu

Pro: ll Proti: 0 Zdržel se: 6

Návrh byl schválen

K bodu 8) programu: bez úvodního slova předkladatele

Diskuze.

Starosta: Budeme hlasovat o volbě veřejné nebo tajné. Já navrhuji volbu veřejnou.

Hlasování o návrhu

Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Starosta: Předávám slovo předsedovi volební komise. Je na vás, kdo bude předseda. Je to paní

Poštová, pan Mitura a pani Jančíková.

Paní Jančíková: Já navrhují paní Poštovou.

Ing. Miturá: Já se přidávám.

Starosta: Takže předávám slovo paní Poštove.

Ing. Poštová: Prosím předkládejte návrhy, kluby, jak navrhují své kandidáty.

RNDr. Kábrtová: Já bych chtěla za sebe navrhnout pání Ing. Wieluchovou.

Ing. Poštová: Klub ODS se rozhodl, že nebude dávat návrh na předsedu a podpoříme návrh

Nezávislých kandidátů.

Ing. Hauptová: Já bych navrhovala paní Mužíkovou.

Paní Mužíková: Bohužel já nepřijímám tuto nabídku, protože jsem se opravdu vklubu

dohodli & podpořilajsem paní Wieluchovou.

Ing.vPoštová: Další návrh? Není. takže nechávám hlasovat o návrhu klubu Nezávislých &

KSCM kandidátku předsedkyně kontrolního výboru paní Ing. Wieluchovou.

Pro: 14 Proti: 1 Zdržel se: 2
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Ing, Poštová: Děkuji a blahopřeji ke zvolení.

Starosta: Děkuji. Dovolím si jenom, at“ máme jasno v tom usnesení odstoupení paní RNDr.

Jiřiny Kábitové zfunkce předsedy kontrolního výboru tedy bereme na vědomí a volíme

nového předsedu kontrolního výboru. A ještě máme přiznat od 14.03.2019 předsedovi

kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov odměnu dle usnesení č.

0019/ZMOb-Sví/l822/2 ze dne 19.12.2018 o tom bychom měli hlasovat.

Mgr. Hrušková: Tu částku už jsi řekl?

Starosta: Částku ne.

Hlasování o návrhu

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 3

Návrh byl schválen

K bodu 9) programu: bez úvodního slova předkladatele

Diskuze.

lng. Poštová: Proč jste nám tam dali tu prázdnou tabulku? Všimli jsme si v usnesení rady, že

máte odhlasováno jmenovité hlasování, tak proto jste to asi dáli a chtěli jste to tam doplnit

nebo ne?

Starosta: Chci podotknout, že to je omyl.

Ing. Poštová: Jestliže je hlasování u rady, tak by mohly být i u zastupitelstva doplněny o tuto

tabulku ne? To by byla zajímavá informace.

lng. Samková: Rada má a teď nevím, od které rady jednací řád, ve kterém je novinkou. že

rada má v důvodové zprávě jmenovité hlasování.

Ing. Poštová: A já se ptám, jestli materiály. které jdou do zastupitelstva z rady, tak jestli

mohou být doplněny o tuto tabulku?

lng. Samková: Není to součástí jednacího řádu, takže byste si museli odsouhlasit novýjednáci

řád.

lng. Poštová: Dobře. dám ten návrh na příště.

Starosta: Dávám hlasovat o schválení dodatků ke zřizovacím lístinám příspěvkových

organizací

Hlasování o návrhu

Pro: 17 Proti: () Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

K bodu 10) programu: bez úvodního slova předkladatele

Bez diskuze.

Starosta: Bereme na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva městského

obvodu Svinov
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Různé:

Pan Macháč: Dořekneš mi to o těch bytech?

Starosta: Úvaha rady je taková, že chceme nabídnout možnost lidem, tedy seniOiům, kteří

dneska bydlí sami vrodinných domcích nastěhování do malometrážního bydlení vrámci

našeho obvodu. Tento prostor nemáme, máme objekt DPS, který je zaplněn. Jižní svahy a

ostatní lokality bydlí senioři sami, bylo by to asi ideální řešení pro tuto situaci.

Ing. Poštová: Jaká je představa o investorovi? Kdo by to investoval?

Starosta: Proto jsme jednali s panem náměstkem Pražákem a hledali jsme financování

z Evropských fondů.

Ing. Poštová: Tady jsem se dozvěděli o každém kroku pana starosty, ale proč na kontrolním

dnu velmi významné stavby pro Svinov, je to tedy městská stavba, ale my jsme tam účastni,

tak jsem se ze zprávy dozvěděla, že starosta byl na nějakém jednání, proč se tedy nezúčastnil

některý z místostarostů?

Starosta: Chtěl jsem být účastněn, ale v případě, že nejsem tak tam jde pan Macháč nebo pan

Lach.

Ing. Poštová: Ale nebyl tam nikdo l 1. března. Jajsem se zúčastnila a nebyl tam nikdo.

Starosta: Martine, tyjsi tam byl.

Pan Macháč: Já jsem nebyl na dopravním hřišti, já jsem byl na sokolovně.

Starosta: Tak to napravíme.

Pan Macháč: Já jsem byl pracovně mimo Ostravu.

Ing. Poštová: Tak jste byl na sokolovně nebo pracovně mimo?

Pan Macháč: Jájsem byl na sokolovně.

Ing. Poštová: V pondělí?

Pan Macháč: Sokolovna byla v pátek.

lng. Poštová: A můžete nás informovat o stavu výstavby sokolovny, jak to tam je?

Pan Macháč: Pracují podle harmonogramu. Na kontrolním dnu byl i pan Mužík.

Ing. Poštova: Tak tojsem se nedozvěděli, jak to vypadá se sokolovnou.

Starosta: Vypadá to se sokolovnou tak, že se momentálně řešil, a proto jsem zmiňoval pana

Hmšku, že bychom chtěli jako rada změnit napojení k buňkám sokolovny přímo na hlavní řád

nikoliv na podružný měřič, který tam je dneska navržený v projektu. Projekt nám to umožňuje

s tím, že změna parkovacích míst a teď je v jednání jakým způsobem nákladově, jestli to bude

vícepráce nebo me'něpráce. Stavba má z hlediska svého rozpočtu přípojku zrušit čili když ji
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nezr'uši, jsou tam nějaké méněprace a da' se říci, že by mohli dotinancovat tu přípojku pro ty

unimobuňky. Znamenalo by to to, že by byly nezávisle a nebyl by potom problém

svyt'rčtovánim, protože sokoli by byli napojeni jak na elektrický proud, tak na vodu

samostatně, nikoliv přes sokolovnu, což může vytvořit problém v rámci vyúčtování.

lng. Wieluchová: Ja si to tedy teď neuvědomují pane Mužíku, ale když se jednalo o tom

napojení, tak tam byl problém v tom, že by se musel nějaký nový projekt, že by se to zdrželo

o x měsíců. Jak to tam bylo?

Ing. Mužík: Ta vodovodní přípojka vede vmístě, kde původně bylo navrženo parkoviště.

Odbor životního prostředí nedovolil to parkoviště postavit, protože by se nacházelo blízko

kořenového systému těch stromů. Takže parkoviště v tom místě nebude a pan jednatel firmy,

která stavi tu víceúčelovou halu, tak se vyjádřil u nás na úřadě, že pokud pro něho nebude

muset tu stávající vodovodní přípojku rušit, tak jsou to pro něho méněpráce a za tu cenu by

mohl napojit ty unimobuňky novým potrubím. Nějakou hadicí, ted, nevim, jaká je tam

dimenze zhlavy, ale tak aby tam měli dostatečný tlak vody. 0 to šlo při jednání o té

vodovodní přípojky. Jinak tam probíha opláštění budovy, kdyje zakryta střecha, stavěla se ta

ocelová konstrukce, jsou vyzděné sociálky, dělaly se zásypy mezi základy sokolovny ze

strany od házenkářského hřiště.

Starosta. Ještě likvidovali starou žumpu, takže tam měli ještě práce navíc. Stavba se přihlásila

k některým závadám, které se způsobili v rámci dopravy a přepravy materiálu, takže obruby,

které tam jsou na ulici Psohlavců, že potom v rámci ukončení stavby se upraví.

Pan Machač: Byl jsem tam a celkem jsem byl šokován, že se bude vybudovávat parkoviště a

zůstane 2 m staré zídky, že to není v projektu. Zůstane tam stará garáž, která by se měla podle

mě shodit a místo níeventuálně naplánovat a postavit nějakou novější budovu, do které by se

schovávaly stoly. Protože jak budou plesy, tak v té není prostě na to místo. Potom se mi

nelíbilo a měl jsem dotaz ohledně opláštění. Ptal jsem se, co se stane, když se nabourá nebo

poškodí, jestli se da ten panel vyměnit, tak mi bylo řečeno, že spíše neda, než dá. Kdyby se to

chtělo vyměnit, kdyby se poničil spodní panel, tak by se musely všechny panel od vrchu dolů

rozebrat a vyměnit. To mě trošku mrzí, že jak se to projektovalo, tak se nevymyslelo, že by

mohl být nějaký sokl a potom mohl být ten plášť nahoru, protože jak se bude shmovat sníh

nebo sekat tráva, tak může dojít k poškození toho plechu a nejde to opravit. Bavili jsme se

s panem Mužíkem na tom parkovišti, že s panem projektantem nějak vymyslí, aby to auto

nemohlo nacouvat, že se tam dá nějaké zábradlí. Bylo to 10 cm od té budovy. Jinak mě

šokuje, že je tam strašně málo místa. Ono to je velké, ale nejsou tam tribuny, není tam

skladovací prostor.

Starosta: Dneska už těžko honit bycha. Nechme to, tak jak to je.

Ing. Poštová: To je o penězích, ne o prostoru.

Starosta: Bohužel s tím už nic neuděláme.

Pan Macháč: Jen říkám, že stálo za zvážení jenom tu opěrnou zeď nějak doprojektovat nebo

najít na to finance, protože tam zůstane 2 nebo 3 m staré opěrné stěny na rozpadnutí a garáž.

Ing. Poštová: To je samozřejmě v pravomoci rady.
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Pan Macháč: Já jen říkám postřehy, když jste se ptala na postřehy na kontrolním dnu.

lng. Poštová: Od začátku bylo zamýšleno, že ta garáž půjde dolů a musí se tam postavit

nějaká lehká stavba na inventář toho kulturního vybavení, protože uvažovalo se od začátku,

všechny prvky se projektovaly, tak aby se tam daly provádět společenské aktivity.

Pan Macháč: Navrhoval bych tu garáž zbourat, dokud tam je stavba.

Ing. Poštová: Při té příležitosti bych chtěla požádat, tak jak mi chodí pozvánky na kontrolní

dny na dopravní hřiště, zda by nemohly chodit pozvánky na kontrolní dny panu Mgr.

Kojdeckému ohledně sokolovny?

Starosta: Určitě.

Ing. Poštová: Je to aktivita, které jsme hodně věnovali a chtěli bychom mít přehled.

Starosta: Samozřejmě. Pan Mužík to přepošle.

Ing. Mužík: V pátek v 9 hodin.

Ing. Poštová: Děkuji.

Starosta: Jinak ještě ktomu zabezpečení. Samozřejmě před dokončením, teď už se k tomu

v podstatě rada hlásí, chceme svolat jednání ohledně užívání a správcování, takže uvidíme,

jaký bude výsledek.

Ing. Mitura: Já chci tady předeslat jednu věc, jestli jste si všichni všimli nebo aspoň ti, co

bydlí poblíž, že došlo kmasivnímu kácení stromů na ulici Rošického. Lehlo tam spousta

zdravých stromů. Jak je možné, že tyto stromy byly vysázeny na síti? Dá se někde dohledat,

kdo to nařídil tuto výsadbu? Ty stromy mají hodnotu statisíc. Kdyby to ten člověk, kdo to

vykácel, měl to zaplatit, tak se ztoho položí. To byl jediný zdroj stínu, který byl lidem v létě

poskytnut. Teď tam není nic.

lng. Wieluchová: To je která strana?

lng. Mitura: To je ta jižní strana směrem ke školce, Tam lehlo 10-20 borovic, přesný počet

nevím, protože to zmizelo, tak rychle, že včera tam ležely a teď je tam hromada štěpky a

zbytek je pryč. Lidé volají a určitě i na úřad.

Starosta: Ano volají.

lng. Mitura: Další otázka je, ta akce byla naplánovaná teď někdy. Je to otázka, která se týkala

rekonstrukce plynové přípojky, & to musí mít nějaký časový průběh. To znamená, že to musel

někdo naprojektovat a ten projektant určitě nevěděl, že tam nějaké stromy jsou. Ta přípojka

mohlajít o 2 m vedle. Tady se bavíme, že parkoviště zasahovalo do kořenového systému a šlo

to nějakým způsobem řešit a tohle řešit nešlo. Takže já se ptát, kdo za tím je a proč se to

neřešilo'?

Ing. Wieluchová: Stejná situace byla tady na ulici Stanislavskeho, Kolotikova. Všude byly

posazeny ty růžové sakury a všechny byly na plynu.
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lng. Mitura: To přeci šlo baypassem řešit.

lng. Wieluchová: Tak to nevím.

RNDr. Heroutová: To bylo před 30 lety. Občané mě od včerejška masírují telefony a křičí po

mě, že se to tam kácí. Sám dobře víš„ že před 30 lety tady nikdo znás nebyl, takže kdo to

posadil za to nikdo z nás nemůže. Mění se tam plynovod, voda a je to na inženýrských sítích.

Ze zákona stromy nemůžou být na inženýrských sítích. Tak jak říká paní Wieluchová, stejný

problém byly ty sakury. Když jsem tady nastoupila, tak ty sakury už tady byly. To je stavba

ve veřejném zájmu, tam žádný odbor ochrany životního prostředí magistrátu ani já nemůže

jim přikázat, že se to nesmí kácet.

Ing. Mitura: Zájem není zachovat stromy? Kde to žijeme?

RNDr. Heroutová: Potom tam bude náhradní výsadba. Tenkrát si to tam ti lide vysadili sami,

aby to tam měli hezké a nevěděli, že tam jsou sítě. Podle zákona to tam být nesmí.

Starosta: Ta úvaha toho baypassu je ještě tak, že existuje prostorová norma, která praví

vjakých vzdálenostech můžou být od sebe a jak se můžou křížit inženýrské sítě, je tam

hloubka uložení. Neumím odpovědět teď na to jak jsi se ptal, jestli by baypass byl řešení,

protože může být v souběhu jiná inženýrská síť, která bude v tu chvíli prostorově špatně

řešená. Rekonstrukce se dělá jinak a přeložka taky jinak. Je tam jiná legislativa, je tam jiné

povolování, ale souhlasím s tvým názorem, že je špatně to kácení.

Paní Jančíková: Já jsem se chtěla zeptat, jak je to se zastávkou na Polaneckě ulici smluvního

dopravce? Rekl jste mi, že je to vyřízeno a že ta zastávka už tam nebude a ona je tam pořád.

Starosta: Na Polanecké je víc těch zastávek, tak kterou máte na mysli?

Paní Jančíková: Před školkou.

Starosta: To jsme projednávali s panem Plankou, zastávka ani parkovací místa tam nejdou

udělat z důvodu toho, že tam je malý prostor za křižovatkou. Teď máme navíc na stole aje

v plánu změna te' křižovatky. Kdysi bylo v územním plánu, že ta křižovatka byla navrhována

jako kruhový objezd. Takže vám na to neumím odpovědět jinak, než že to není momentálně

mozne.

Ing. Wieluchová: Jaká je změna křižovatky?

Starosta: Dneska přišel dopis a ještě jsme nezkoumali, takže máme základní informaci.

Paní Jančíková: Ten autobus, jak tam jezdí, tak tam jede le za rok, ale ta zastávka je tam

pořád. Ta zastávka tam není vhodná. Ten autobus, jak jede směrem na Polanku, tak tam

zastaví, ale jak jede zpátky, tak už zastaví na druhé straně, kde ty děti stejně musí přecházet

na druhou stranu. Na zastávce tady na Bílovecké, to je rozumné, protože autobus přijede

z Rošického z te' strany, kdy děti vystoupí a zase nastoupí na stejné zastávce. Paní Soldánová

mi tenkrát říkala, že tam dá vývěsku, která bude omezovat stání na určité hodiny, ale potom,

jak jsem seji ptala, tak říkala, že to není naše silnice a že ta dodatečná tabule tam nemůže být.

26 OSTRAVA!!!
SVINOV

 



 

Statutární město Ostrava

městský obvod Svinov Zápis

Zastupitelstvo městského obvodu

Pan Macháč: Ten autobuse tam nezastaví, tam objede kruhový objezd a vrátí se na zastávku,

ty děcka nepřecházejí přes cestu.

Paní Jančíková: Ale přecházejí, já to vidím z okna.

Pan Macháč: Nepřecházejí, a když přecházely, tak byl lyžařský výcvik, tak přešly přes

přechod a čekaly u základní školy.

Paní Jančiková: Přes cestu ne, ale přes přechod chodí.

Mgr. Kojdecký: Je nějaký nový vývoj ohledně zóny parkování ulice Kuršova, Kolotikova a

dál v te' oblasti?

Starosta: Momentálně bude uvedena v platnost Nařízení města, kterou vydal magistrát města

Ostravy, kde jsou uvedeny nějaké částky, ale z hlavy je nevím. Je to ve vývoji vtom, že

z důvodu nemožnosti stihnout provést dopravní značení, se posune ta účinnost od 1.7.

Mgr. Hrušková: Já bych chtěla touto cestou poděkovat po víkendové vichřici technickému

dvom za to, že po té hrůze, která byla, co se týče odpadků po Svinově v pondělí ráno, tak se

toho velmi rychle ujali a v současné chvíli už jsem nezaznamenala žádný větší nepořádek po

obvodě. Pokud vy ano, tak bych prosila, abyste to vždycky vyfotili a poslali buď na vedení

radnice nebo na technický dvůr, aby měli informace, kde je třeba ještě uklidit.

Bc. Prusek: Ta práce je určitě dobrá nic méně, když se teď reguluje Mlýnka, tak se odkrývají

různé nečistoty, které nedokážeme odnést místní, jsou tam větší kusy, a hlavně to odkrylo

několik kanálů, které jsou odkryté. Chodí tam spousta maminek a dětí.

Mgr Hrušková: Bavíme se o tom prostom u Rudné, co je? Tam se teprve bude pracovat.

Bc. Prusek: Já jsem myslel, že sekáte i tam, když podjedu most, přejedu přes koleje a tam

napravo směrem na ty kulíky.

Mgr. Hrušková: Tak to není Mlýnka, Mlýnkaje tam za námi na Hrabyňské směrem k Rudné.

Bc. Prusek: Tam je to soukromé?

Starosta: Toje podle mě soukromý objekt.

RNDr. Heroutová: Mlýnka pokračuje až za Rudnou a mezi Rudnou a kolem té vaší zástavby

tam se to bude překládat, ale na Rudnou směrem kPolance, tam už je povoleno vyčištění

koryta a kácení na jednom břehu. Tam už se to provádí od včerejška a je to povoleno i

magistrátem v rámci VKP. Oni to vždycky uklidí, my si to budeme přebírat. Předpokládám,

že teď je tam binec.

Bc. Prusek: A můžu to nějak ovlivnit?

Mgr. Hrušková: Můžete přijít 9.4. na „ukliďte Svinov“.

BC. Prusek: Některé věci nejsou v mé moci, když tam jsou větší kusy odpadků, popřípadě tam

jsou otevřené kanály.
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Mgr. Hrušková: Když sejde k Bečkámě k těm zvířatům?

Bc. Prusek: Ano.

Mgr. Hrušková: Který kanál je otevřený?

Bc. Prusek: Hned u těch mostů tam jsou hned 4 a potom, když se jde k Odře, tak tam jsou

taky 2 kanály.

Starosta: Dobře, my se na to podíváme.

Pan Macháč: Zkus to nafotit, a pošli to.

Ing. Mitura: Ještě se vrátím k těm stromům. Jak to bylo srovnáváno stou alejí sakur, já chci

jenom doplnit pro úplnost, že ty stromy jsou krátkověké, jsou tam rouby, které mají životnost

30 let a ty stromy už jsou po době této životnosti. Ty borovice, byly mladice, ty byly v .

třetině života. Jen, abyste věděli.

Mgr. Hrušková: Já jsem to nemyslela nijak špatně, že máte jit uklízet. Všechny bych chtěla

pozvat na 9.4., kdy se zapojíme do akce „Ukliďme Česko“. Akce bude propagována na

facebooku, na webu, ve vývěskách a rozhlasem. Nebude to o víkendu, bude to ve všední den

od 15:30 hodin, kdo přijde později, přijde později. Budeme uklízet tu rekreační zónu v oblasti

Odry, Bečkámy.

Starosta. Já ještě doplním, když už jsme u těch akcí 21.3. proběhnou zase seniorské dílny

v mateřské školce na Rošického, protože byl tlak i z jiných školek, tak 11.4. proběhnou dílny

v mateřské škole na ulici Polanecká.

Ing. Dvorský: Pro vaši informaci komise životního prostředí Rady města Ostravy bude na

nejbližším svém zasedání požadavek na vedení města, na radu města na vydání Obecně

závazné vyhlášky na postihy majitelů travnatých ploch a porostů, kteří řádně neudržují své

soukromé pozemky.

Ing. Mitura: Byla tady diskuze o Bártové parku, o kterém se bavíme už řadu let. Jedná se o

jednu věc, že je v sousedství obyvatel Rošického a nás, co tam bydlíme na ulici Květinové.

V současné době pan majitel, nevím, jestli tou dělal sám nebo nějaká fmna, provedl jednou za

10 let to, vyčistí a vykácí a otevřel se tam takový chlív. A to je postižitelné? Oni nechtějí

komunikovat, ani nic prodat. Tam by byl krasný park pro tuto oblast, o které je třeba dále

usilovat. Až se začne stavět na těch loukách, kde se má teď stavět, tak zmizí ta zeleň a nebude

tam nic. My jsme to každý rok uklízeli, i když to nebylo naše, ale už to asi dělat nebudeme,

protože přístup toho majitele je, jaký je. Schází se tam bezdomovci, je ta prostě veškerý

bordel. Kdo se něco vyhodit, tak tam to vyhodí.

Starosta: Dáme podnět. Částje Poruby

lng, Mužík: Mám ještě aktuální infonnaci. Během 14 dnů až 3 týdnů začne tinna Hydrospol

realizovat investiční akci města rekonstrukce vodovodu Přemyšov-Poruba. Svinova se to

dotkne rozkopáním Zhruba 1/3 až l/2 ulice Příměstské. Cyklostezky budou omezené a budou

tam i nějaké Objížďky.
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lng. Mitura: Já bych měl ještě otázku, která by potěšila všechny občany Svinova. Pane

ředitelL kdy budou kontejnery letos?

Ředitel TD: Asi přes příští týden. Nejpozději v posledním týdnu.

Starosta: Bude to v hlasateli, na webu i na facebooku. Děkuji za pozornost a končím dnešní

zasedání zastupitelstva.

Konec v 17:45 hodin.

Zapsala: Lucie Fucimanová
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