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Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, 

konaného dne 11.09.2019 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Radim Smetana – starosta 

- schválení programu zasedání  

- určení ověřovatelů zápisu 7. zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

 

1. Schválení programu 

2. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 659/62 v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava Závěrečný účet a účetní závěrka MOb Svinov za rok 2018 

3. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 802/450 v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava Návrh zapojení volných zdrojů do rozpočtu 2019 a zapojení účelově určení 

rozpočtové rezervy 

4. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 659/136 v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

5. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 563/1 v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava Návrh nabytí pozemku parc. č. 2615/2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

6. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 1567/1 a části 

pozemku parc. č. 1568/1 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

7. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 555/2 v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 587 v k. 

ú. Svinov, obec Ostrava 

8. Návrh na vydání stanoviska k záměru směny částí pozemků parc. č. 691/3 a parc. č. 699/2 

za část pozemku parc. č. 691/29 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

9. Návrh na vydání stanoviska k záměru směny částí pozemků parc. č. 690, parc. č. 727/2 a 

parc. č. 3475/7 za části pozemků parc. č. 726/1, parc. č. 726/2, parc. č. 726/3, parc. č. 757/2 

a pozemků parc. č. 724/1, parc. č. 725, parc. č. 758/2 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

10. 3. zápis z jednání FV ZMOb Svinov 

11. Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

12. Petice ze dne 17.06.2019 a návrh na její odpověď 

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

par.č.564/11 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

14. Jednací řád ZMOb Svinov 

15. Návrh na rozpočtové opatření na pořízení podlahového mycího stroje pro Sportovní halu 

Svinov 

16. Rozpočtové opatření na dokrytí běžných výdajů 

17. Rozpočtové opatření – navýšení neinvestičního příspěvku Technickému dvoru O.-Svinov 

18. Zápis z 1. zasedání Kontrolního výboru ZMOb Svinov 

 

Různé 

 

Začátek jednání zastupitelstva v 16:00 hodin 

 

Zápis z dnešního zasedání ZMOb Svinov provede paní Lucie Fucimanová. 

 

Celkem přítomno členů: 17 zvolených zastupitelů  
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Starosta: Vítám vás na dnešním zasedání zastupitelstva a vítám také zástupce městské policie. 

Než začneme naše jednání, tak bych poprosil zástupce městské policie, které jsme pozvali na 

základě vašeho požadavku, aby vám zodpověděli některé otázky ohledně parkování. 

 

Pan Tyleček: Jsme zástupce vedoucího oblasti Martinovská. Jsem tady proto, abych vám 

zodpověděl dotazy, co se týká nového nařízení města č. 9/2018, kdy se rozšířilo o určité 

lokality v městském obvodu Svinov. 

 

Starosta: Já se každopádně zeptám. Dostala se mi do rukou kartička Návštěva Svinov a je tam 

razítko a podpis RNDr. Heroutové. Jak pokutujete tyto auta, které mají falšované povolenky?  

 

Pan Tyleček: Teď nevím, kterou myslíte Návštěva Svinov, máte na mysli na nám. Dr. 

Brauna? 

 

Starosta: Ne, bavíme se o té lokalitě Kuršova, Stanislavského, Mičurinova a další ulice. 

 

Pan Tyleček: Není mi známo, že bychom takovou událost řešili. Nevím o případu           

RNDr. Heroutové? Pro návštěvníky jsou vyhrazeny parkoviště s kotoučem s max. dobou stání 

3 hodiny, z toho důvodu to bylo vytvořeno. 

 

Starosta: Máme fotografie, kdy to auto tam stálo 3 dny a váš kolega tam dal pokutu za 

parkování v protisměru nikoliv na vyhrazeném parkovišti. Nebylo to na základě toho, že nemá 

R nebo A kartu. Je asi třeba upozornit všechny strážníky, kteří tady působí, aby si na to dávali 

pozor a striktně dodržovali to, že když není karta, tak pokutovat.  

 

Pan Tyleček: Kdybych viděl tento konkrétní přestupek, ale já o tomto případu nevím, takže 

k tomu vám neřeknu více. Nicméně těch přestupků, který je vyřešeno v městském obvodě 

Svinov v letošním roce bylo nějakých 2500, tj. nějakých 1900 v dopravě. Tento případ 

neznám, ale pokud vozidlo stálo v protisměru jízdy, tak taky porušuje zákon. 

 

Starosta: Dobře, přepošlu vám to. 

 

RNDr. Heroutová: Už jsem začala šetřit, jak by to mohlo být. Byl to kus papíru, kde 

pravděpodobně bylo překopírováno razítko z nějakého mého rozhodnutí nebo od kolegy. 

Tedy bylo od kolegy, protože my máme razítka číslované, podpis je tam samozřejmě můj, byl 

tam podpis kolegy, který mě jako by zastupoval. Chtěla bych, abyste řekli vašim kolegům, že 

stavební úřad v žádném případě nevydává povolenky k parkování ani jako silniční úřad. 

Pokud tam bude razítko stavebního úřadu a moje příjmení, tak to opravdu nevydáváme. Jsou 

to falsifikáty, okopírované z našich rozhodnutí. 

 

Pan Tyleček: Upozorním všechny strážníky a pořešíme to. Berou karty R a A, které jsou dané 

jako vzor přílohy k nařízení města, tedy pouze tyto karty by měli mít občané vystavené na 

viditelném místě za oknem. 

 

Starosta: Děkuji. Máte někdo ještě otázku? 

 

Ing. Pastrňák: Chtěl bych se zeptat na úroveň pokut, které udělujete za parkování v těchto 

zónách? 
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Pan Tyleček: Daná sankce za porušení s tím, že vozidlo není označeno parkovací kartou R 

nebo A, tak se dopouští přestupku podle zákona 361/2000 Sb. Ta sankce je tam podle 

domluvy do 2.000 Kč na místě strážníkem, kdyby to řešil správní orgán tak je to 1.500 až 

2.500 Kč. Průměrná výše pokuty je asi 100-200 Kč, ale přesné číslo vám neřeknu. 

 

Ing. Pastrňák: Chtěl bych poprosit a nevím, jestli to je na dopis pana starosty, ale jestliže ta 

pokuta je nižší než parkování u nádraží, tak ten problém tady nevymýtíme. Chtěl bych 

poprosit o dvojí metr, když je to návštěva nebo když tam někdo postaví auto a to tam 2 dny 

stojí, odjede do Prahy a ušetří 500 Kč na parkování. Myslím si, že by to na těch 500 Kč mělo 

začínat. Samozřejmě s nějakou vyjímkou, když si tam zaparkuje návštěva a stojí tam 10 

minut, tak ať se nám to zase nezvrtne v něco jiného. 

 

Tady jde o to, že ten strážník výši té sankce určuje sám s tím, že přihlíží k danému přestupku. 

Nejde to úplně nařídit strážníkům, jak mají řešit pokutu např. od 500 Kč, ale vždycky to záleží 

na nich. Samozřejmě souhlasím s vámi, že ušetří občan na parkovém, když tam stojí 3 dny, 

ale opravdu o tom rozhoduje ten strážník na místě a my mu nemůžeme dát pokyn jakou výši 

pokuty má dávat. Druhá věc je taková, že když strážník zjistí přestupek, vypíše oznámení o 

přestupku tzn. parkovačku, kterou umístí za stěrač, tak ten dotyčný řidič přestupce to může do 

3 dnů vyřídit s kterýmkoliv strážníkem na území města Ostravy. Může tedy jít kdekoliv, a to 

my už neovlivníme.  Když to shrnu z poslední doby, tak přestupků je míň. Když to porovnám 

s loňským rokem, ti návštěvníci, kteří odjíždějí vlakem, tím, že se vybudovalo parkoviště u 

restaurace pod svinovskými mosty u pana Šimka, tak jich v podstatě ubylo. Občané, kteří 

pravidelně volali z té lokality, už nevolají a ta vozidla jim tam neparkují. 

 

Mgr. Hrušková: Oni se nám totiž přestěhovali do jiné oblasti. Chci se zeptat, zda má občan 

šanci nějakým způsobem vyřešit situaci, kdy se mu takové auto na tři týdny postaví před 

branku nebo před bránu? 

 

Pan Tyleček: Pokud stojí před bránou, v tom případě tvoří překážku v provozu, tak je 

k posouzení, zda jde vozidlo odtáhnout, ale pokud stojí před brankou a nebrání ničemu, tak se 

ničeho nedopouští. Vím, že ti řidiči se natahali sem dozadu, před úřad, před kostel. Oni jsou 

ráno vidět, jak jdou s kufříkem na nádraží, takže o tom víme. Pokud stojí před branou tak 

zavolat hlídku a ona to posoudí. 

 

Mgr. Hrušková: Občan tedy nemá právo si zjistit, komu auto patří? 

 

Pan Tyleček: Ne. To nezjišťuje ani ten strážník na daném místě. Když přijede na to oznámení, 

tak samozřejmě zkusí to vozidlo vylustrovat, zjistit majitele, vyzvat ho, ať si vozidlo 

přeparkuje a samozřejmě to s ním vyřeší dle zákona nějakou sankcí. Pokud není to auto na 

odtah, ale pouze tam stojí, tak porušuje místní úpravu silničního provozu, tak ten strážník mu 

pouze vypíše oznámení o přestupku a umístí ho za stěrač. 

 

RNDr. Kábrtová: Já mám trošku jiný problém. My máme ve Svinově poštu a vedle jsou 

vyhrazená místa na půl hodiny stání. Já jsem jela ráno o půl deváté, stálo tam auto, pak jsem 

viděla pana strážníka, jak šel a dal mu tam lísteček, ale potom jsem tam byla v 16 hodin 

odpoledne v naději, že tam bylo volno, ale stálo tam pořád totéž auto a mělo ten lísteček za 

stěračem. Chodí oni kontrolovat tu půl hodinu, kterou je vymezeno to stání? 

 

Pan Tyleček: Strážníci kontrolují i v okolí nádraží tyto parkovací kotouče. Není problém panu 

starostovi dodat, kolik je tam přestupků na těchto stáních. 
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RNDr. Kábrtová: Oni tam musí napsat, jak dlouho tam stojí ne? 

 

Pan Tyleček: Tam se bere minimální doba stání 10 minut. Tzn., řidič je povinen umístit 

parkovací kotouč, pokud ho nemá viditelně umístěn s tím časem příjezdu a neodpovídá tomu 

času, tak strážník vypíše oznámení, kde vypíše časový rozsah 10 minut. 

 

RNDr. Kábrtová: Ale pak už to nejde zkontrolovat? 

 

Pan Tyleček: On tam nebude chodit celý den. Těch úkolů je opravdu hodně, není nás tolik, 

aby pořád někde nějaký strážník byl. Jen pro upřesnění možná, v oblasti Martinovská slouží 

105 strážníků včetně kameramanů a stálých služeb a bavíme se o celé oblasti tzn., od Nové 

Vsi až po Krásné Pole, je to 9 městských obvodů. Máme 4 směny, takže když to vydělíme 4, 

tak vychází nějakých 25 strážníků na celou oblast. Vyplývá nám ještě spousta jiných aktivit 

např. asistence, dopravní podnik, zajišťovaní akcí, takže ten strážník tam na tom nádraží 

nemůže být pořád. Pokud to zjistíte, že to vozidlo tam je, tak kluci půjdou a oznámí to a 

pořeší, to je opravdu to nejmenší.  

 

Starosta: Má ještě někdo otázku? Pokud ne, tak vám děkuji za účast a odpovědi. 

 

Starosta: Všichni jste dostali materiály, jen si prosím doplňte materiál č. 19 je kontrolní výbor 

a tím pádem se různé posouvá na bod 20.   

 

Starosta: Dávám hlasovat o navrženém programu s úpravou 

Hlasování o návrhu 

Pro:  17                                             Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Starosta: Nyní prosím ověřovatelky zápisu ze 6. zasedání zastupitelstva, aby podaly zprávu o 

ověření. Jedná se o Ing. Helenu Wieluchovou a Mgr. Lenku Hruškovou. 

 

Ing. Wieluchová: Bez připomínek 

 

Mgr. Hrušková: Bez připomínek 

 

Starosta: Dávám hlasovat o ověření zápisu. 

Hlasování o návrhu 

Pro:   17     Proti:   0    Zdržel se:  0 

Návrh byl schválen 

 

Ověřovatelé zápisu z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

Návrhy: Ing. Helena Wieluchová, Ing. Hana Hauptová 

Hlasování o návrhu 

Pro: 17                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Volba mandátové a návrhové komise 

Návrhy: Ing. Eduard Dvorský, Radmila Jančíková, Bc. Martin Prusek 

Hlasování o návrhu 

Pro: 17                                             Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 
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Starosta: Činnost jsem zaslal všem zastupitelům, aby se na to mohli podívat, vyjádřit se a 

popřípadě položit dotazy. 

 

ČINNOST STAROSTY 

1. 30.6.2019 Jednání Doc. Zezuková LOGOPEDIE DO ŠKOLEK 

Výsledek: Zapojení Mob. Svinov do spolupráce s Ostravskou univerzitou příprava a 

konzultace možných projektů. 

2. 11.6.2019 Jednání OVAK, a.s. stav výběrového řízení na realizátora opravy kanalizace 

a vodovodu Svinov JIH  

Výsledek: Odkanalizování ulic v jižní části Svinova – Bratří Sedláčků a přilehlých – 

koordinace dopravy a řešení finálních povrchů. Postupy při výstavbě pro občany.  

3. Každý pátek kontrolní den stavby Multifunkční hala Svinov 

Výsledek: Aktivní účast na kontrolních dnech, řešení vzniklých problémů během stavby. 

4. Každý první pátek v měsíci návštěva MĚSTSKÉ POLICIE – bezpečnost v obci 

 Výsledek: Předávání informací o vývoji kriminality a předávání požadavků MOb Svinov. 

5. Několik jednání s řediteli ČD, a.s.  

Výsledek: ČD, a.s. mezi prioritními projekty je vybudování parkovací ploch vedle nádraží.  

6. Jednání se zástupci STRABAG RAILL   

Výsledek: Možnosti spolupráce, pronájem nebytových prostor Technického dvora.    

7. 24.7.2019 Jednání LIDL, a.s. – možnosti spolupráce 

Výsledek: Možnosti náhradní výsadby, přednádražní kruhový objezd. 

8. Pravidelná účast na zasedání vedení města Ostravy. 

 

9. Několikero jednání s vedením města o správě Dopravního hřiště 

Výsledkem jednání – hřiště bude svěřeno do správy MOb Svinov s aktivní účastí Městské 

policie. 

10. Pokračující jednání se zástupci společnosti Hornbach o možnostech spolupráce při 

výsadbě kruhového objezdu v blízkosti jejich prodejny. 

Výsledek: Společnost Hornbach má zájem o spolupráci a provede osázení. V současnosti 

prochází schvalování projektu. 
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11. Jednání TSR  – obnova zastávek na ul. Polanecké 

Výsledek: Společnost TSR bude na své náklady realizovat opravu dvou zastávek 

na ul. Polanecké. 

12. Jednání za účasti nám. Bajgarové, Hofmannové a dalších o správě rekonstruovaného 

prostoru našeho sportovního areálu za ZŠ Bíloveckou 10 

Výsledek: Celý areál včetně dopravního hřiště bude v naší správě. 

13. Jednání se zástupci společnosti PRINTO na ul. Jelínkova 

Výsledek: Při jednání se sousedními vlastníky bylo dohodnuto umístění vjezdu a další 

požadavky na technického parametry stavby. Bylo předneseno, jaké bude mít požadavky 

obvod. 

14. 27.8.2019 – jednání se zástupci nového vlastníka pozemků hned vedle prodejny 

Kaufland. Představení záměrů investora, možné dopady na občany Svinova. 

Výsledek: Předpokládá se, že do konce října bude zpracovaná studie na zástavbu tohoto 

území. 

 

Ing. Wieluchová: Mě by zajímalo, jaká firma má zájem o nájem té části technického dvoru? 

 

Starosta: Firma STRABAG Rail a.s. je to odnož STRABAGU, který sídlí tady na Polanecké 

ulici. Mají zájem proto, že se rozšířili o tu část Rail. Je to nově vybudovaná pobočka, která 

přímo spadá pod rakouskou matku.  

 

Ing. Wieluchová: To znamená nějaké stavební materiály?  

 

Starosta: Oni jsou výstavba kolejišť. To je jejich hlavní činnost. Jedná se o 7 techniků plus 

nějací dělníci, kteří se tam budou zdržovat minimálně, protože jsou na stavbách a pak se jedná 

v zimních měsících o skladování základního materiálu a pomocných věcí. 

 

Paní Jančíková: Já jsem se chtěla zeptat na tu hlukovou studii na Rudné. 

 

Starosta: Hluková studie byla prováděna minulý týden na základě požadavků většiny občanů, 

kteří tam bydlí. V podstatě vycházela z toho, že jsme nechali provést firmou, která si vybrala 

5,6,7 míst, které chtěli ověřit na hlučnost, takže to nebylo jen na ulici Jelínkové a Polanecké, 

ale byli měřit i na ulici Urbaníkové, Rošického. Já zatím výsledky nemám, ale budou 

k nahlédnutí, ať se podíváte. 

 

Paní Jančíková: To nedělala hygiena? 

 

Starosta: ne, to nedělala hygiena, protože ta je problematická v tom, že zjistíte podle těch 

hlukových map, kterými se řídí, vydává to Národní ústav zdraví, tak mají v podstatě 

poddimenzované, takže není možnost vybudovat odhlučovací stěny. 
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Ing. Wieluchová: Oni něco mají podle starého zákona a něco podle nového zákona ne?  

 

Starosta: Vím, ale je třeba rozlišovat dvě věci. Nová komunikace má 60 dB a stará 

komunikace má 70 dB. Spousta lidí se odvolává na prodlouženou Rudnou, že tam se bude 

stavět odhlučovací stěna a u nás ne, proč, když je to stejná cesta? Odpověď je zcela 

jednoduchá. Podle vyjádření vedení společnosti ŘSD, tak tam nebude stát odhlučovací stěna, 

bude tam stát vědecké pracoviště, vědecká stěna, která bude sloužit pro účely zjišťování 

kvality a tlumení zvuku pro VŠB. Tady byl provedený jakýsi matematický výpočet, který jim 

vyhodil výsledek, což u nás nejde, protože už je hotová komunikace, takže ten matematický 

přepočet nejde. Musíme si uvědomit ještě jednu věc, že v současné době se předělávají mosty 

ve Výškovicích. Samozřejmě to má vliv na rozšíření dopravy. Řidiči jezdí i jinými cestami 

nejen po Rudné. Dneska i ta Rudná má poměrně snížený počet aut. Přikročili jsme proto 

k tomuto kroku a chtěli jsme to měření, dále dát podklady pro ŘSD, aby mohli začít 

projektovou činnost, připravit projekty pro územní řízení a stavební řízení pro vybudování 

odhlučovací stěny. 

 

Ing. Wieluchová: Proč to měříme v době, kdy je snížená hlučnost?  

 

Starosta: Nebylo to měřeno v době, kdy je snížená hlučnost. Bavíme se o dvou různých 

informacích. Snížená hlučnost se bere v období prázdnin podle normy, a toto měření bylo 

měřeno v druhém týdnu měsíce září, kdy je předpoklad, že je nejvyšší provoz. Ještě je tam 

definováno, že to nesmí být na vlhké vozovce, další podmínka je, že to nesmí být v pondělí a 

v pátek. Těch limitů je více, ale teď vám je z hlavy neřeknu. My bychom to mohli oddálit o 

dva roky, než se spustí Rudná. V době, kdy jsme to řešili, tak ještě nebyla vize toho, že se 

Rudná bude dostavovat. Petice občanů na odhlučnění jsou tady od roku 2005. 

 

Ing. Wieluchová: Nejde o tom, že se nám to nechtělo řešit, ale šlo o hlukové limity. 

 

Starosta: Jasně, nic neříkám. 

 

Ing. Samková přečetla činnost Úřadu městského obvodu Svinov. 

 

K bodu 2) programu: bez úvodní slova předkladatele  

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A – souhlasné stanovisko  

Hlasování o návrhu 

Pro: 17                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 3) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A – souhlasné stanovisko  

Hlasování o návrhu 

Pro: 17                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 4) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A – souhlasné stanovisko  

Hlasování o návrhu 
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Pro: 17                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 5) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A – nesouhlasné stanovisko  

Hlasování o návrhu 

Pro: 17                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 6) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A – nesouhlasné stanovisko  

Hlasování o návrhu 

Pro: 17                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 7) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A – nesouhlasné stanovisko  

Hlasování o návrhu 

Pro: 17                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 8) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A – souhlasné stanovisko  

Hlasování o návrhu 

Pro: 17                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 9) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Ing. Poštová: Mohl byste to prosím promítnout a vysvětlit? 

 

Starosta promítl a vysvětlil směnu pozemků. 

 

Ing. Poštová: Jaké budou cílově vlastnické vztahy k pozemkům, když se tato směna provede?  

 

Starosta: Městský obvod bude mít tyto pozemky a tyto společnost Bellafiore (ukázáno na 

mapě). 

 

Ing. Poštová: Metrově to vychází nebo se to bude srovnávat finančně? 

 

Starosta: Pronájmy tam očekáváme, pokud by to byly velké rozdíly, tak finanční vyrovnání. 

 

Ing. Mužík: Je to projektantem spočítáno přibližně stejně. 

 

Paní Jančíková: A to je v těch zahrádkách?  

 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

9 

 

 

Starosta: Ano v té spodní části jsou samozřejmě stávající zahrádky. Uvažujeme, že bychom 

těm zahrádkářům, kteří jsou v této lokalitě nabídli, aby se přesunuli na naše pozemky. 

 

Paní Jančíková: A které to jsou? 

 

Starosta: Ty bílé pozemky jsou naše, tedy budou.  

 

Ing. Wieluchová: A jak je to časově?  

 

Starosta: Dneska se řeší územní studie. Pokud to odsouhlasíme, tak by to mělo být výhledově, 

nevím, do jaké doby. My máme dneska na schválení vydaní stanoviska k záměru té směny. 

 

Paní Jančíková: Takže my jim nabídneme pozemky těm zahrádkářům a do budoucna tam 

budou stát tříposchoďové domy. 

 

Starosta: Ano.  

 

Paní Jančíková: Tak to je skvělá směna. 

 

Starosta: Neřešil se ten pozemek z hlediska výstavby, takže si ho necháme jako rezervu, 

případně se může použít na toto. Je to ale pozor bydlení hromadné, což znamená, že by se tam 

stavěly bytové domy. 

 

Ing. Wieluchová: Jakou má velikost ten pozemek pod těmi 4 domy?  

 

Starosta: Jestli to máte před sebou, tak tady je číslovka 12 600 a tady je 10 708, jestli to čtu 

správně. 

 

Paní Jančíková: A to budou státní byty? 

 

Starosta: Ne, je to soukromá investice, je to soukromý developer. Ten zelený obdélníček je 

ten dům a oni počítají s garážovým stáním pod tím domem. Když jsme to přepočítávali ta 

parkovací místa na počet bytů, tak to vychází 2 parkovací místa na jeden byt.  

 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A – souhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu 

Pro: 10                                              Proti: 0    Zdržel se: 7 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 10) programu: s úvodním slovem předkladatele 

Diskuze. 

Program jednání: 

1. Zpráva o vývoji rozpočtu k 30.6. 2019 

2. Kontrola stavu pohledávek k 30.6.2019 

Průběh jednání: 

 

Bod 1: Zpráva o vývoji rozpočtu k 30.6.2019 

 

FV byly předloženy tyto materiály: 

• Důvodová zpráva – Zpráva o vývoji rozpočtu k 30.6.2019 
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• Plnění příjmů k 30.6.2019 

• Čerpání výdajů k 30.6.2019 

• Přehled RO roku 2019 k 30.6.2019 

• TD – Zpráva o výsledku hospodaření k 30.6.2019 

• ZŠ a MŠ – Rozbor hospodaření k 30.6.2019 

• ZUŠ – Rozbor hospodaření k 30.6.2019 

Rozpočet na r. 2019 byl schválen ve výši 67.759 tis Kč. Během 1. pololetí 2019 byl navýšen 

na 74.451 tis Kč, tj. o 6.692 tis Kč. Struktura položek s uvedením finančního objemu je 

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

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

Srovnání plnění příjmů 48% a výdajů 32% vyznívá pozitivně, nejsou patrná žádná rizika.  

Nízké čerpání výdajů je způsobeno zejména v oddílech (paragrafech) 002219 Ostatní 

záležitosti pozemních komunikací (chodníky), 002229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 

(dopravní značení) a v kapitálových výdajích 002219 Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací a 003612 Bytové hospodářství. 

 

K hospodaření příspěvkových organizací:  

• Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ k 30.6.2019   1.415.953,- Kč  

• Hospodářský výsledek ZUŠ k 30.6.2019                    29.435,- Kč  

• Hospodářský výsledek TD k 30.6.2019                -473.202,- Kč  

 

V případě ZŠ a MŠ by zisk v takové výši podléhal zdanění, a naopak u TD by neměla 

vzniknout ztráta.  

Technický dvůr vykazuje ztrátu, zejména z důvodů snížení rozpočtu TD na rok 2019 v 

porovnání s rokem 2018. Technický dvůr Svinov, již požádal o navýšení příspěvku pro rok 

2019. 

 

Všechny předložené materiály ve Zprávě o vývoji rozpočtu MOb Svinov za 1-6/2019 jsou 

pečlivě a přehledně zpracovány, poskytují vyčerpávající podklady pro posouzení hospodaření 

Městského obvodu Svinov i jím zřízených příspěvkových organizací. 

 

Bod 2: Kontrola stavu pohledávek k 30. 6. 2019 

FV byly předloženy tyto materiály: 

• Pohledávky bytové správy k 30. 6. 2019 

• Pohledávky ostatní k 30. 6. 2019 

V porovnání s koncem roku 2018 vykazují pohledávky po splatnosti v oblasti „ostatní“ v 

celkovém vyjádření pokles, celkem o 5.482,17 Kč. V oblasti „bytové správy“ se jedná o 

nárůst stavu pohledávek ve výši 34.600,90 Kč. 

Hospodaření v oblasti pohledávek považuje finanční výbor za standardní. 

 

Ing. Pastrňák: Pochopil jsem správně, že pohledávky celkem činí 2.042.939 Kč? 

 

Ing. Forstová Kuráňová: Nevím přesné číslo, ale myslím, že ano. Nemám ten papír před 

sebou, omlouvám se. 

 

Bc. Pušová: Tam je to rozděleno na bytovou správu a ostatní. 

 

Ing. Pastrňák: Ale je to součet 2 mil. Kč? To mi úplně standartní nepřipadá. 2 mil. Kč je 

spousta peněz. 
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Starosta: Poprosím paní Pušovou o rozbor, ať máme přesné informace. 

 

Bc. Pušová: Takže na bytové správě pohledávky celkem činí 2.042.000 Kč a na pohledávkách 

ostatních, to jsou nebytové prostory, pozemky tak tam je 1.592.000 Kč. Jen bytová správa je 2 

mil. Kč 

 

Ing. Wieluchová: Celkem pohledávky jsou 2 mil. Kč?  

 

Bc. Pušová: Nahoře máte bytová správa. 

 

Ing. Pastrňák: V součtu je to pořád 2 mil. Kč? 

 

Bc. Pušová: V součtu je to 2 mil. Kč plus 1.500 000 Kč. 

 

Ing. Wieluchová: Defacto 3,5 mil. Kč 

 

Starosta: Tam je vymáhání některých věcí, že?  

 

Bc. Pušová: Oproti konce loňského roku na bytové správě je tam navýšení o 34 tis. Kč, ale na 

té bytové správě, je to především v poplatcích a úrocích z prodlení, které narůstají u 

pohledávek, které jsou hodně staré. Od platnosti nového občanského zákoníku už nepočítáme 

poplatky z prodlení, které byly velice vysoké, ale protože ti dlužníci ještě stále dluží a 

probíhají exekuce, tak poplatky z prodlení tam stále narůstají. Takže ten nárůst je nejvíce tam 

na těch položkách. Není to nárůst na jistinách. Ty nové pohledávky vznikají během roku na 

bytovém hospodářství. Jedná se o dlužníky, kteří nezaplatí více než 3 nájmy, tak se s nimi 

začne provádět řízení o ukončení nájmu. 

 

Ing. Pastrňák: To je spíš úkol pro radu. 3 nájmy je strašně hodně. Ti lidé mají 4,5,6 exekucí, 

takže ty peníze nikdy nemusíme vidět. Čekat, až nám někdo zaplatí 3 nájmy je strašně moc. 

Poprosil bych radu, jestli může z těch 3 mil. Kč vyčlenit už to, co je nedobytné, protože jestli 

je tam někdo, kdo už má 3 exekuce, tak ty peníze v životě neuvidíme. 

 

Bc. Pušová: My to nemůžeme posoudit. Každá pohledávka se vymáhá soudně, když ji 

nevymůžeme tím, že ji máme ve splátkovém kalendáři a ten poplatník nám ji neplatí 

pravidelně, tak jde pohledávka k soudu a potom jde automaticky podle našich platných 

směrnic k exekučnímu vymáhání, kde se vymáhá 10 let. Pokud nám exekutor sám nezahájí 

řízení, že chce vymáhání ukončit, protože z jeho řízení je zřejmé, že ta pohledávka bude 

nedobytná, tak nás potom požádá, abychom se k tomu vyjádřili, k tomu se vyjadřuje rada, že 

je pohledávka nedobytná a my s tím teda souhlasíme, tak se exekuce zastaví. Pokud on ji 

vymáhá 10 let nebo nějaký ten čas, tak řízení potom zastaví, pro nás je pohledávka nedobytná 

a potom se odepisuje. Nemůžeme sami od sebe odepsat pohledávku. Pokud je pohledávka 

v exekučním řízení a my sami od sebe bychom ji zastavili, tak my zaplatíme exekuční řízení. 

Pokud exekutor vymáhá, tak my čekáme. Termíny máme veškeré dodržené. 

 

Ing. Poštová: Mám razantní připomínku k tomu, že se přeci nemůže stát, že až při kontrole 

hospodaření 1-6/2019 se zjistí, že ztráta je 473 tis. Kč. Dle mých 30-letých zkušeností, tak 

tady příspěvková organizace školy, nikdy za 30 let, pololetí, konec roku neměla ani korunu do 

mínusu. Argument, že je snížený ten rozpočet jste vytvořili vy, schvalovali vy, měli jste 

vlastní důvod, proč je tam taková částka, jaká je. Mám z toho trošičku domnívám, že  
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technický dvůr možná ani neví, jak hospodaří. Objeví se najednou 473 tis. Kč mínus. Co 

uděláme? Řekneme, že jsme jim dali málo, tak jim přidáme. To je absolutně nezodpovědné. 

 

Starosta: Na to, co se ptáte je předmětem materiál č. 18, to se týká technického dvoru, tak 

jestli vydržíte, tak to necháme až k tomu bodu 18. Necháme doběhnout tento materiál. 

 

Ing. Poštová: Divím se tomu, že finanční výbor přejde jednou větou, že dostali málo, tak jim 

přidáme. Každý ví, kolik dostal a jak má hospodařit. Příspěvková organizace obce se nikdy 

nemůže dostat do ztráty. 

 

Ing. Wieluchová: To, co říká paní Poštová tak je věc, kterou byste měli řešit jako první a ne, 

jen konstatovat a mají menší rozpočet proto, že tam nejsou svinovské mosty. Vy nemůžete 

srovnávat částku z loňska. 

 

Starosta: Nechme to prosím až k materiálu technického dvoru. 

 

Ing. Poštová: Ta moje připomínka směřuji k tomu, že to má finanční výbor vědět a má takové 

věci alarmovat a řešit a ne říct, že dostali málo. 

 

Ing. Pastrňák: Z hlediska té školy, dá se očekávat z hlediska II. pololetí, jestli tam dojde 

k vyrovnání, ten zisk bude rozptýlen?  

 

Starosta: Činí kroky, aby byl rozptýlen. 

 

Mgr. Komorášová: Když jsme teď plánovali malování, které probíhalo během prázdnin, proto 

tam ty peníze byly a k dnešnímu dni bude jiný stav. 

 

Starosta: Bereme na vědomí Zápis z 3. jednání Finančního výboru ZMOb Svinov 

 

K bodu 11) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Ing. Wieluchová: Já už jsem to říkala tady minule, že se tady dělá spousta akcí drobných. 

Peníze se rozptylují, protože spousta peněz zůstala, přicházejí peníze z věcných břemenem a 

peníze se utrácejí a řekla bych, že Svinov je teď jeden velký mejdan, protože všechny věci 

jsou ošetřeny finančně a nikdo žádné peníze nesháněl a na všechno peníze prostě jsou. Vím, 

jak jsme chtěli navýšit o cokoli komisi, tak byl hrozný cirkus, teď máte dvojnásobný rozpočet 

a nikdo se nad tím nepozastaví 

 

Starosta: Má k tomu někdo něco? 

 

Paní Jančíková Mě fascinovalo, jak jsme chtěli peníze na pouť, tak jste jenom říkali, že si 

máme najít sponzory a teď je tam taková veliká částka. Chtěla bych se zeptat, jestli jste měli 

nějaké sponzory na pouť? Teď tam máte 160 tis. Kč, a to je opravdu veliká částka. 

 

Ing. Dvorský: Každý dodavatel atrakce či vystoupení, byl vlastně sponzorem. Se všemi jsem 

osobně jednal a všichni přistoupili na poměrně razantní snížení ceny a podmínky, které jsme ji 

nastavili.  
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Ing. Wieluchová: Proto máme vyšší náklady, když oni přistoupili na razantní podmínky? To 

má logiku. V těch tabulkách jsou kapitálové výdaje – zapojení dotace na svinovské mosty. 

Svinovské mosty už nemáme, máme přednádraží. Částka 1.220 tis. Kč. 

 

Starosta: Opravíme to, děkuji za upozornění.  

 

Ing. Pastrňák: Byl bych strašně rád, kdyby se nám dařilo ty akce společenského charakteru 

dělat za přispění podnikatelů, aby byly skoro zadarmo pro obec. Nic méně, aby to ten 

podnikatel udělal, dívám se na to ze svého pohledu, tak ta akce musí nějak vypadat. Věřím, že 

ty akce, které se teď konají, jsou základem pro to, aby příště ten podnikatel sám měl zájem 

tam tu svoji firmu prezentovat a sám by měl zájem nějaký ten peníz pustit. Ne abychom za 

nimi chodili s prosíkem, ale aby sami podnikatelé sami chtěli být na těchto akcích 

zviditelněni. Z toho pohledu vnímám, že tady žiju 20 let, přistěhoval jsem se zde, ale musím 

říct, že ty poslední akce se moc povedly. 

 

Ing. Wieluchová: Ona je to pravda, co říkáte, ale tady má určitá skupina jiný pohled, když 

sedí v opozici, a jiný, když je ve vedení. Souhlasím s tím, co říkáte, ale ty 4 roky byly tak 

neskutečné, cirkus kvůli každé koruně, který byl naprosto zbytečný a k ničemu to nevedlo, jen 

ke konfliktům. 

 

Ing. Pastrňák: Já jsem tady za to strašně rád, protože naše hnutí bylo v té koalici předchozí, 

tak i v té současné a já jsem strašně rád, že se to začíná mlít, že se na to díváme nezávisle, 

podle toho, kdo s kým přijde s tím návrhem, a to je pro mne obrovský posun.  

 

Ing. Wieluchová: To není pravda, co říkáte. 

 

Starosta: Bereme na vědomí Zprávu o vývoji rozpočtu za období 1-9/2019 

 

K bodu 12) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

 

Starosta: Zastupitelstvo projednalo zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva 

městského obvodu Svinov 

 

K bodu 13) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Ing. Wieluchová: Vy si z těch lidí děláte vyloženě srandu. Vy jste nejdříve za domem u 

kruháče parkování zdarma, dali jste tam parkování od 15 hodin odpoledne do rána s tím, že 

tam může stát kdokoli, když někdo půjde na poštu nebo na nádraží. Samozřejmě ta hodinová 

tabulka už zmizela a aby byl klid ve Svinově, tak jste dali všechno ostatní parkování zdarma 

na Bílovecké ulici za červenými domy. Já nemám nic proti tomu, aby tam lidé z těch domů 

parkovali zdarma, ale myslím si, že je to nesystémové řešení, protože byl zpracován nějaký 

projekt, který zahrnoval celou tu ulici a řekněte nám jediný důvod, proč jste rozhodli, jak jste 

rozhodli? 

 

Ing. Žitník: Já jsem si přečetl se zájmem usnesení kontrolního výboru, které budeme 

projednávat později, které řeklo, že parkování je nesystémové, tak jsem se nad tím zamyslel a 

je třeba se vrátit zpět v čase, kdy stání zdarma za těmi červenými domy bylo daleko dříve, než 

byla navržena modrá zóna. Už navržení modré zóny bylo z pohledu tehdejšího systému  
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nesystémové. Pokud by ti lidé měli platit, kvůli tomu, že problém s parkováním existuje 

někde jinde, asi by to bylo nespravedlivé k nim, proto jsme vrátili k řešení, které je aktuální. 

 

Ing. Wieluchová: V každém případě to parkování bylo ošetřeno u červených domů, ale když 

se zpracoval projekt, jednotný projekt, který zahrnoval celou oblast, tak se podle toho 

projektu mělo postupovat. Kdyby v tom projektu nebyla ta ulice, tak neřeknu ani půl slova, 

ale je to prostě nesystémové řešení, které vy jste si rozhodli a nejste schopni ho obhájit. Já to 

těm lidem samozřejmě přeji, ale nejste schopni to rozumně obhájit.  

 

Ing. Žitník: Jak sama uvádíte, tak ti obyvatelé v červených domech mají jakýsi benefit se 

současného řešení. Vy jste řekla, že jim to přejete. My jsme proto vybrali toto řešení, aby ti 

lidé měli svůj benefit. 

 

Ing. Wieluchová: To nebylo hned, ale až po urgencích. Vy jste ty lidi vlastně úplně vyloučili 

s možností parkování. To je teď jen následná reakce, aby byl klid. 

 

Mgr. Hrušková: Tak jsme vyšli vstříc těm občanům. Nechápu vaše připomínky. 

 

Ing. Poštová: Jaký rozdíl je v tom, když někdo bydlí na Kuršově ulici anebo na Bílovecké 

ulici? Je to nesystémové řešení. Kdysi nebyla regulace vůbec žádná. Dneska se vytvořil 

projekt, rozhodlo se, že se bude regulovat, tak není možné, aby jedna ulice byla zdarma, a 

druhá ulice, která je o několik desítek metrů vedle měla regulaci placenou. 

 

Starosta: Na Bílovecké ulici jsou objekty ve vlastnictví městského obvodu Svinov a na 

Kuršově ulici jsou soukromí vlastníci, kteří mají pozemky. Pakování za červenými domy 

v podstatě podléhá tomu, že když bydlím v nájemním bytě, tak nemám vlastnictví pozemků 

vedle toho domu. Na základě jednání Policie České republiky-Dopravního inspektorátu, který 

se vyjádřil, že nejlepší řešení je to, které tam je dneska navrženo. 

 

Ing. Wieluchová: Vy řídíte naši obec, ne on. 

 

Starosta: Já souhlasím, ale mám stejný názor jako rada a stojím za tím názorem, že ten rozdíl 

je podle mě zásadní. Když se dnes podíváme na ostatní ulice, tak máme jiný problém, a to 

jsou nádražácké domy, které nabízejí další problémy, protože je to skoro stejné jako na 

Bílovecké s tím rozdílem, že tam nejsou vybudované parkovací plochy za těmi domy. 

 

Ing. Poštová: To je ve vlastnictví těch lidé a ne obce, motáš do toho něco jiného. 

 

Starosta: Ne ne, pozemky máme my kolem těch domů.  

 

Ing. Poštová: Ten argument je dneska v podstatě jiný, tam to není ve vlastnictví obce 

 

Starosta: Nic méně ať je to jakkoliv, stalo se to, co to tady zmiňovala Mgr. Hrušková, že se 

posouvají čím dál tím blíže k úřadu. Využívají Nextbike, aby se přesunuli rychleji na nádrží. 

Stejně se stane to, že tu zónu budeme muset rozšířit o další ulice. 

 

RNDr. Kábrtová: Kdo se o ta parkoviště stará za těmi domy? Obyvatelé sami? 

 

Starosta: Technický dvůr. 
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RNDr. Kábrtová: Technický dvůr. Já si myslím, že 365 Kč není taková velká částka nebo 

symbolicky 500 Kč, aby ti lidé nemohli dát. My parkujeme taky před domem, ale já tam 

musím kosit trávu, musím se o to starat a taky to není můj pozemek. 

 

Starosta: Paní Pušová nám tady řekla, že vymáháme pohledávky z nájmu z lidí, kteří tam 

bydlí a dávat jim další platby navíc, je podle mě směr špatný. Je to proti občanům, nikoliv pro 

občany. 

 

Bc. Prusek: Tady šlo asi o to, že chtějí jednotná pravidla pro všechny a teď to vypadá, že je 

dvojí metr. 

 

Starosta: To asi nedocílíme, protože někteří bydlí v rodinných domcích a další v bytových 

domech. Už to je základní rozdíl. 

 

Ing. Pastrňák: Já bych chtěl podpořit ten návrh. Jestliže tam mám svoji nemovitost a můžu si 

na ni postavit parkovací místo, tak nejsem dohnán jako krysa někde do kouta. V případě, že 

takovou možnost nemám, jsem v obecním domě, tak z pozice obce, si myslím, že je správné, 

že jsme jim to umožnili a nyní máme možnost možná vyměnit ty obyvatele za ty, co nám 

budou platit a kteří v rámci nájmu zaplatí za to, že tam parkují „zdarma“. V tom nájmu nám 

třeba dají těch 500 Kč možná i 1.000 Kč, ale v době, kdy tam budou bydlet normální lidi, 

kteří normálně platí nájem, ne ti, kteří tam bydlí dnes. A někde se musí začít. 

 

Ing. Wieluchová: Kdy se vám ty oči otevřely, po té petici? Předtím to nešlo? Pan Macháč a 

pan Žitník tam dělali nějakou studii a ptali se těch lidí, že nechtějí platit za to parkování, a to 

nebyla vůbec pravda. 

 

Ing. Pastrňák: A kde jsou ti lidé, co tady minule byli? Ani jeden tady není, tak jsou asi 

spokojeni.  

 

Ing. Wieluchová: Samozřejmě, že jsou….. z důvodu hluku není rozumět  

 

Ing. Pastrňák: Ovšem mohli přijít na obec a mohli to řešit, nemusela kvůli tomu vznikat petice 

pod vaším podpisem. 

 

Ing. Wieluchová: Co to bylo za řešení udělali, že to rozdělíte napůl tak a napůl tak? 

 

Starosta: Dávám hlasovat o schválení textu odpovědi na petici občanů  

Hlasování o návrhu 

Pro: 10                                             Proti: 3    Zdržel se: 4 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 14) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o Variantě A – nesouhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu 

Pro: 17                                            Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 
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K bodu 15) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Mgr. Kojdecký: Nevím, jaký to bude mít přínos. Mohli jsme tuto skutečnost zaznamenat 

v praxi, kdy část zastupitelů chtěla jmenovité hlasování u určitého bodu. Nakonec nějakou 

přesmyčkou, opravou zápisu atd. došlo k tomu, že vlastně k ničemu nedošlo. Myslím si, že 

tato věta, by měla být postavena jinak, že by to mělo být na základě schválení zastupitelů, 

aspoň takto dedukuji. Je to tak? Že by to mělo být na základě jednoho zastupitele. Jeden 

zastupitel vznese tento požadavek, tak ostatní by to měli respektovat a měli by tento způsob 

prosadit. 

 

Starosta: V zákoně o obcích je přímo definováno, že každý zastupitel je svobodná osoba, tak 

by se měl rozhodovat sám. To že by měl respektovat, co chtějí ostatní, je samozřejmě 

záležitost druhá. Nic méně, aby se to upravilo správně, tak jsme to vzali z jiného jednacího 

řádu, protože jsme to procházeli a tam je, že vy se musíte svobodně rozhodnout, jestli 

hlasovat veřejně nebo nechcete. Pakliže se odhlasuje hromadně většina zastupitelé odhlasují 

tuto volbu, tak samozřejmě to platí. 

 

Ing. Poštová: Tady je na místě ta poznámka, že každý se může svobodně rozhodnout, ale 

například v tom případě, který byl, by 7 lidí každý sám za sebe řekl „chci tam poznamenat, že 

jsem byl proti nebo pro“. Tak na to snad máme právo ne? Nemůžu čekat, že tady 10 

zastupitelů mi řekne „já to nechci“. 

 

Ing. Žitník: Ale v tom, abyste svobodně vyjádřila svůj názor v rámci diskuze vám nebrání 

přeci? 

 

Ing. Poštová: No nebrání, ale já jsem například podepsala zápis a najednou to bylo všechno 

jinak. Já jsem podepsala jiný zápis. 

 

Ing. Žitník: Vezmeme-li v potaz, že jmenovité hlasování je jistým druhem veřejného 

hlasování, tak pokračuje ve logice toho jednacího řádu nebo ten jednací řád předpokládá, že o 

druhu hlasování buď tajném nebo veřejném se hlasuje. 

 

Ing. Poštová: Teď jste odpověděl úplně na něco jiného. Tato formulace, která tady je úplně 

zbytečná a úsměvná. Nemá žádný smysl. 

 

Mgr. Kojdecký: Já si myslím, že i kdyby to v tom jednacím řádu nebylo a zastupitelé budou 

mít tu vůli, tak si můžou tento požadavek před každým jednáním navrhnout. 

 

Ing. Wieluchová: Nebo před každým bodem třeba. 

 

Mgr. Kojdecký: Je to opravdu zbytečné a kosmetické a nic neříkající. 

 

Ing. Wieluchová: Tady se nejedná o veřejné hlasování, to je úplně něco jiného. Tady se jedná 

o to, že se ten člověk přizná, že si za svým rozhodnutím stojí a chce tam to své jméno dát, ale 

ne že se bojí podepsat něco, co rozhodl. 

 

Starosta: Dobře děkuji. Má ještě někdo jiný názor? 

 

Starosta: Dávám hlasovat o schválení úpravy Jednacího řádu Zastupitelstva městského 

obvodu Svinov 
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Hlasování o návrhu 

Pro: 10                                            Proti: 6    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 16) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o schválení rozpočtového opatření na pořízení podlahového mycího 

stroje pro Sportovní halu Svinov 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                            Proti: 0    Zdržel se: 3 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 17) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o schválení rozpočtového opatření na dokrytí běžných výdajů 

Hlasování o návrhu 

Pro: 12                                            Proti: 0    Zdržel se: 5 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 18) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Ing. Mališ: Já bych k této záležitosti řekl asi toto: Na technický dvůr jsem nastoupil v únoru 

letošního roku a jsem tam zhruba přes 6 měsíců. Rozpočet, který předkládali moji předchůdci 

v loňském roce v říjnu 2018, byl sestaven tak, aby odpovídal požadavkům na splnění a 

pokrytí všech nákladů, které odpovídají organizačnímu řádu a vyplývá z historického posunu, 

který jsou tím ztíženy. Rozpočet byl schválen o cca 900 tis. Kč menší než se původně žádalo. 

Tuto situaci jsme samozřejmě vnímali a postup nelze udělat samozřejmě hned, když 

nastoupíte v únoru tak hned při I. Kvartálu jsme měli ztrátu nějakých 190 tis. Kč a to jsou 

ztráty, které postupně nabíhali aniž bychom tušili, co nás čeká při letní sezóně sečení atd.  Já 

bych chtěl říct k té důvodové zprávě a rozklíčovat to. Je třeba si uvědomit, že jedna 

z výrazných položek, jsou práce, které si objednal městský obvod Svinov navíc na majetku, 

který není ve správě. Provedli jsme výsadbu záhonu před úřadem, jsou to nátěry plotů, prvků 

a jiné záležitosti. Položky jsou pouze za materiál nikoliv za práci, protože ta je započetena 

z toho celého balíku zaměstnanců paušálu. Plachty, které byly poškozeny na pískovištích. 4 až 

5 let tady nebylo, že by se odfrézovávaly pařez po těžbách. Dále jsme zprovozňovali cisternu 

a stroje, které nebyl historicky používány a teď ta situace jako by nastala.  To je těch 180 tis. 

Kč., které si požádal obvod na práce, které nemáme ve správě. Je dobře, že technický dvůr 

plní požadavky nad rámec svých povinností svěřených zřizovací listinou. Jsme pro, aby se 

tyto práce nezadávaly externím firmám, ale abychom to prováděli my. To je ta část položky, 

která je dost významná. Další věc je, že je třeba si uvědomit otázku bytového fondu. To jsme 

řešili zhruba už v červnu, že to takto nastaveno historicky. Bytový fond je z pohledu mě jako 

ředitele pouze průtočná položka, kterou já nějak neovlivňuji, nijak do ní nezasahuji, řídí si to 

pan Plucnar. Já neovlivním, jakkoliv požadavky bytového fondu, jestliže má zaměstnanec 

vyměnit dveře, zámky atd. Takže když to řeknu takto, tak jsou tyto náklady průtočné přes 

technický dvůr bez jakéhokoliv ovlivnění vedení. Maximálně k čemu bych mohl přistoupit je, 

že panu Plucnarovi řeknu, co se dělat nebude, protože na to nejsou peníze. Další otázka, která 

je, je přednádraží. Přednádraží podle sdělení mých předchůdců jsou už historicky několik let, 

jsou tam lidi v rámci rozpisu směn, vedeni 4 lidé a dotace je účtována pouze na 3 

magistrátem. S tím jsem zápasil už od března letošního roku a připravuji na příští rok změnu 

organizačního řádu, aby se oddělila položka, protože já mám dneska na správě majetku  
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pracovníka na technických službách, ale proč by měl být veden na technických službách, když 

pracuje jako 4. zaměstnanec na úklidu přednádraží. Je tam ranní, noční, víkendy, střídání atd.  

Rozpis je nastaven tak, aby přednádraží bylo uklizeno 19, 20 hodin týdně. Toto jsou další 

položka, která vlastně vyplývá z té dotační. Navýšení mezd, úklidových prostředků atd., které 

jsou 86 tis. Kč za rok. Takže když toto nasčítáte, tak ta ztráta, která je na tom dvoře není zas 

tak markantní, ale další záležitost je dovolená. Jsou zde zaměstnanci, kteří neměli k 30.6. 

vyčerpáno 60 dní dovolené. To není otázka posledního roku, to je otázka 4, 5 let, kdy 

nečerpali dovolené. Jsem pod tlakem BOZP a kdybych měl všechny tyto dovolené proplatit 

tak je to 638 tis. Kč bez odvodů. Když připočítáte odvody tak je to milion korun. Musel jsem 

tlačit na ty lidi, aby čerpali dovolené. Přijali jsem brigádníka, který sečením vypomohl a 

vyplnil tu díru v tom personálním, aby mohli ti chlapi čerpat ty dovolené. Sečení nás letos 

zbrzdilo letošní mokré počasí, opravdu těch 15 dní, které pršelo v červnu, kdy se nedalo sekat, 

tak nás to zdrželo, pak jsme to odstartovali. Toto jsou náklady, které nelze předvídat. To jsou 

náklady pozpátku na obhajobu té činnosti. Už z počátku jsem věděl, že to rozpočet nemůže 

vyjít, že ten pokles bude tak markantní. Pro mě, který tam jsem měsíc dva, tak nemůžu dělat 

personální změny, tak razantního charakteru, aniž bych poznal letní sezónu, zimní sezónu a 

teď mě čeká podzimní sezóna. Nelze dělat personální opatření, ale snížil jsem počet 

zaměstnanců o jeden, co se týče v administrativě. Přečetl jsem si usnesení rady, kdy rada mi 

schválila 600 tis. Kč navýšení. Já jsem to znovu se starostou otevřel, protože po konzultaci 

s účetním a panem Dudíkem, že ten rok nemůžeme se 600 tis. Kč dojít. Dojít v tom duchu, že 

se zajistí posezónní příprava strojů, předsezónní příprava strojů. Teď nám stojí dvě mašiny, ty 

stroje stárnou. Je tam UNC z roku 1986, spousta strojů je za odpisovou linií 6-7 let. Tím 

pádem fond těch oprav se navyšuje a pokud máme udělat posezónní přípravu na sekačkách a 

udělat předsezónní přípravu na zimních pluzích, tak to prostě nejde. Z traktůrku teče olej, a to 

jsou závady, které my musíme odstranit. Přesvědčuji vás a žádám, abyste mě dofinancovali, 

aby se ten rozpočet, který byl mými předchůdci žádali, aby se vrátil na původní výši. Otázka 

je rozvoj technického dvora, podle mě je technický dvůr dlouhodobě finančně 

poddimenzován a řeknu to naostro „je vysáván“.  Když se podíváte na stav těch strojů a 

vnitřního vybavení budovy a všeho, tak jsme za zenitem životnosti. Byla uděláno zateplení, 

výměna oken, kotelna, která od roku 2013 netopila dřevem, ale až když já jsem přišel. Topilo 

se plynem a dřevo hnilo venku na dvoře, ale dřevo máme nyní naštípané a jsme připraveni na 

letošní zimu. Předpokládám, že po dalších jednáních, abychom tady zase neřešili další 

dofinancování, tak vás žádám, abyste uvolnili tu částku na ten původní rozpočet, který měli 

moji předchůdci. Cos e týče opatření pro další roky, požádáme samozřejmě magistrát o dotaci 

na přednádraží a organizační řád od nového roku připravuji, aby vznikla kolonka přednádraží, 

kterou mám nyní pod číslem 06 a to co jde z dotace, tak bude položka 05. Je tam nárůst mezd, 

které je z nařízení vlády, a to jsem taky nezareagoval při tvorbě rozpočtu nebo my jsme 

zareagovali, ale nebylo to vyslyšeno. Je pro mě nutné, abych prošel celým rokem a potom 

vám můžu říci, jestli se posuneme nějakou vizí. Zatím nejsem připraven a nejsem tady, abych 

v tuto chvíli dělal vizi, ale abych obhájil finanční prostředky, o které vás žádám. V rozpočtu 

například chybí položka Investiční fond, není tady počítáno s nějakou obnovou majetku. Za 6 

měsíců jsem si dovolili koupit dvě věci, a to po 15 letech jsem dispečerovi koupil nový 

počítač ani ne ve výši 40 tis. Kč, takže to není investice a po 30 letech se koupil nakládač. 

Zbytek není. Náhradní díly, PHM atd. není z čeho. 

 

Starosta: Děkuji pro začátek. 

 

Ing. Poštová: Já mám jeden dotaz k tomu, jak dlouhodobě se neinvestovalo do zařízení, do 

sekacích strojů a nějakých těch nakládačů, tak k tomu by se měl vyjádřit tady pan Mitura. 

Tam bylo v jednom roce snad za 10 mil. Kč za investováno z různých příspěvků, dostali jsem  
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dotační tituly na to, byla rekonstruována ta budova, takže ten výčet toho, jak je to všechno 

strašné, že jste přišel a tam nic neleží ani kámen na kameni, tak k tomu mám důraznou 

připomínku, že tomu tak není. Co to je průtočná položka bytového fondu? Pokud vím, tak je 

to tak, že vy tam v podstatě dáváte práci, což je vlastně rozpočtováno v těch lidech ve 

mzdových nákladech, které jsou v tom rozpočtu. Pokud vím, a jestli se to nezměnilo, tak 

v podstatě správce bytového fondu financuje tady ty záležitosti, to je asi to průtočné, co jste 

řekl, že? 

 

Ing. Mališ: Vážená paní zastupitelko, je to tak, že tam jsou položky, které by nemuseli být 

vedeny přes technický dvůr, a to řeknu třeba bytový fond by mohl být veden přímo z rozpočtu 

obvodu. Tady se bavíme o navýšení věcí, které jsou načerpány, nakoupený materiál na 

obnovu bytového fondu. 

 

Ing. Poštová: Oni to financují ne? 

 

Ing. Mališ: Je to formou příspěvku. 

 

Ing. Poštová: Ne formou příspěvku. 

 

Ing. Mališ: Je v rozpočtu položka a ta položka je přečerpána, ale další věc je zimní údržba, ta 

je nasmlouvána přes technický dvůr, ale jak říkám, neovlivním, jaká bude sezóna. 

 

Ing. Wieluchová: Já si myslím, že to sekání nebylo tak dramatické, bylo poměrně sucho toto 

léto, takže to s tím nemá nic společného. Vy vyplácíte dovolenou straší dva roky?  

 

Ing. Mališ: Já jsem to zatím převzal. 

 

Ing. Wieluchová: Zákoník práce říká, že musí čerpat dovolenou, jinak se nebude vyplácet 

 

Ing. Poštová: 5 dní se může převést. 

 

Ing. Mališ: Já mám soupis k 30.6. 

 

Ing. Wieluchová: Z jakého období jste si to měl zjistit. 

 

Ing. Mališ: 65 dní má jeden zaměstnanec za jeden rok. To je tak 4, 5 let pozpátku. 

 

Ing. Wieluchová: Vy nemůžete vyplácet 40 dnů starou dovolenou. 

 

Ing. Mališ: Tak je to tady vedené a nikdo to neřešil. 

 

Ing. Wieluchová: Co se týká té průtočné položky. Měla by to rada vědět, zastupitelé by to 

taky měli vědět, pokud se to týká bytového fondu, tak to všechno hradí bytový fond pana 

Plucnara. Pokud tam je nižší položka, tak se to musí z jeho rozpočtu dokrýt. Veškeré náklady, 

které má pan Plaštiak se týkají bytového nebo nebytového fondu, kryjí se finančně z bytového 

fondu. Tedy pokud tam máte nízkou položku, mělo by se to dokrýt, ne že se to vezme od 

jinud, jde to z nákladů pana Plucnara. Rozumíme si? 

 

Ing. Mališ: Bytový a nebytový fond je 570 tis. Kč. 
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Ing. Wieluchová: A je přečerpaný? 

 

Ing. Mališ: Ano. 

 

Ing. Wieluchová: Tak se musí zase navýšit od pana Plucnara. 

 

Ing. Mališ: A cestou to teče přes příspěvek. 

 

Ing. Wieluchová: Ano ale musí to jít z jeho nákladů. 

 

Ing. Mališ: To už nevím, jak to zaúčtuje. 

 

Ing. Wieluchová: K přednádraží. Přeji vám hodně úspěchů, ten boj, kolik nám dají na 

přednádraží byl několika měsíční, já jsem měla každou položku, ale už si to přesně 

nepamatuji, jsou tam na to tabulky na lidi, na práci, prostě na všechno. Přeji vám hodně štěstí, 

abyste na to získali další korunu. Byl to opravdu boj a nedali nám nic. 

 

Starosta: Tam byla právě navržená organizace, aby to bylo prokazatelné, že ten pracovník tam 

je. 

 

Ing. Wieluchová: To je nebude zajímat, musíme si to sami ošetřit. 

 

Starosta: Musíme zkus nový postup, prostě jiný, abychom to získali. 

 

Ing. Wieluchová: Přeji vám hodně úspěchů. No uvidíte sami. Všechny položky jsem jim 

ukázala a bojovala jsem a myslím, že jsem vybojovala dost. A ještě k dopravnímu hřišti. 

Pokud vím, tak dopravní hřiště patří pod magistrát, měl by tam mít nějaké správce a jestli 

byste měl kosit dopravní hřiště, tak určitě za úplatu. Bylo by dobré, abychom to hřiště nechali 

na magistrátu, protože se opravdu nedoplatíme. A ještě vám přeji hodně úspěchu, až budete 

mít 4 kruháče a budete je dávat do pořádku. 

 

Ing. Dvorský: Paní Wieluchová, ty dovolené na technickém dvoře jdou za vámi, vy jste byla 

starostkou poslední tři roky, v době, kdy už jste ani nepotřebovali ředitele technického dvoru, 

takže jste to měla řešit vy. 

 

Ing. Wieluchová: My jsme to řešili. 

 

Pan Macháč: Asi ne. 

 

Starosta: Já už bych se k tomu nevracel, ale pojďme řešit to, co máme teď před sebou, a to je 

to navýšení. Ještě doplním tu informaci, co jste se ptala ohledně správcovství dopravního 

hřiště, tak bohužel je to tak, že to dostaneme do majetku my. 

 

Ing. Wieluchová: Pokud vím, tak jste to tak chtěl. 

 

Starosta: Já jsem nikdy neřekl, že chci hřiště do správy, řekl jsem, že ho můžeme případně 

sekat, ale ať zůstane v majetku města, protože my jsme povinni udržovat majetek města. Chtěl 

jsem hlavně to, aby tady byla městská policie a vedla to ve stejné rytmu a nastavení jako je 

v Přívoze. Bohužel je to tak, že rozhodnutí vedení, to se teď týká pana Macury a paní 

Bajgarové, dopravní hřiště není v jiném režimu, jako jakékoliv hřiště, a proto je ho třeba  
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převést na městský obvod a město, jako takové ho nebude spravovat. Snažili jsme se 

vyboxovat, aby ta městská police tady byla pořád v odpoledních hodinách pro volnočasové 

aktivity, ale dopadlo to tak na půl. Pondělí a středa od října bude městská policie tady do 

večerních hodin, bude to v tom režimu, o kterém se bavíme, a zbytek bude v režimu, že se 

otevře a je k tomu provedený provozní řád. 

 

Ing. Wieluchová: Přeji vám hodně úspěchů až budete řešit, kolik vám magistrát pošle peněz a 

teď máte 9 mil. Kč, které jsme nechali na provozní věci a 5 mil. Kč na sokolovnu, ale ty zlaté 

časy skončí. Vy teď máte ohromnou zásobu financí a jste schopni pokrýt, kde co, ale to tady 

nebude pořád, to je výjimečná situace. 

 

Starosta: Odpovím na to, co jste říkala s těmi našetřenými penězi.  Některé finanční 

prostředky, které se vám jeví, že jsme dávali do sokolky apod., vznikly v podstatě na špatně 

provedené projektové dokumentaci, kde chybělo ozvučení……věta nedokončena 

 

Ing. Wieluchová: Moment, neutíkejte si z toho tématu. Já říkám, že je dobře, že tady jsou, ale 

ty peníze nebudou. Já vím, že to potřebuje ta sokolovna, na to ty peníze jsou. 

 

Starosta: Chtěl bych dokončit myšlenku. Ty finance, které jsou na sokolovnu, jsou trefované 

přesně do míst, kde byla chyba. Víme, že to není chyba vedení, ale projektant zapomněl dát 

věci, které tam měly být. Co se týče toho zbytku, taky jsem seděl v předchozím zastupitelstvu, 

kdy se alokovaly peníze na vybudování sportovního hřiště. Dnes jsme ve fázi, že město počítá 

s naší spoluúčastí, takže na ty peníze nikdo nesahá, jsou odložené a půjdou za účelem 

rekonstrukce. To jsme ale odbočili od technického dvoru. Chtěl jsem jenom reagovat, protože 

jste se ptala na ty finanční prostředky. Já bych se vrátil k technickému dvoru. 

 

Ing. Žitník: Já bych opravdu seriózně doporučoval vyslechnout pana ředitele tu částku 900 tis. 

Kč schválit. Je navrženo 600 tis. Kč, ale po revizi bych já osobně přimlouval pro 900 tis. Kč. 

Když si srovnáte rozpočet roku 2018 a 2019 a očistíte ho o přednádraží…… věta dokončena. 

 

Ing. Wieluchová: Mostů. 

 

Ing. Žitník: To je jedno. 

 

Ing. Wieluchová: To není jedno. Byly mosty a přednádraží. 

 

Ing. Žitník: Dobře, tak zjistí, že rozpočet je opravdu o 900 tis. Kč nižší. V situaci, kdy máme 

zákonné navýšení platů, inflace, tak si myslím, že by to bylo vůči tomu technickému dvoru 

férové. Další věc, když se na to podívám z druhé stránky, vezmu to přes nákladová střediska, 

ten rozpočet, kde je snížen oproti tomu loňskému roku, jsou to služby ostatních subjektů na 

nákladovém středisku režie, což je fyzicky ostraha a účetnictví. Pokud na konci 6. měsíce 

mají přečerpanou položku, protože dostali přísun menších finančních prostředků, tak do konce 

roku jenom na těchto službách externích subjektů je to bude stát 6 x 80 tis. Kč. Pokud vezmu 

ztrátu, která tam dneska je vytvořena a vezmu ještě fixní náklady, které bude muset technický 

dvůr do konce roku uhradit, tak mi to pořád ukazuje na těch 900 tis. Kč. 

 

Ing. Wieluchová: Kolik ušetříte mzdových nákladů při zrušení pracovního místa? Je to 

odstupné nebo jakým způsobem jste to řešil? 

 

Ing. Mališ: Zatím jsem pracovní místo zrušil organizačním řádem. 
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Ing. Wieluchová: Takže je to odstupné, takže šetříte. 

 

Ing. Mališ: Odstupné bude, ale paní je na dlouhodobé nemocenské, takže pokud nepřijde 

z nemocenské, tak předpokládám, že v letošním roce to nebude. 

 

Ing. Wieluchová: I kdybych uznala, že těch 900 tis. Kč je objektivních, tak to nikdy neudělám 

na základě těchto podkladů. Nikdo by nenavýšil milión, divím se Vám pane Pastrňáku bez 

jednotlivých položek, které tam jsou a které se obhájí. To není absolutně vypovídající. 

 

Ing. Pastrňák: Já jako krizový manager bych chtěl poděkovat panu řediteli za jeho proslov a 

přípravu podkladů, protože to tady nikdy nebylo, co jsem v zastupitelstvu. Já tomu materiálu 

nemám, co vytknout. Taky se musím připojit k podpoření té částky, protože tam není položka, 

kterou bych panu řediteli obil o hlavu. Pokud nezměním zadání, proč vůbec technický dvůr 

existuje, protože se mi nelíbí, že výnosy z externího prodeje služeb jsou nízké v celkovém 

porovnání celkových výnosů, ale jestliže má zřizovatel představu, že technický dvůr má být 

pro potřebu obce, tak mu skutečně nemám, co vytknout. Já bych chtěl po panu řediteli do 

budoucna, když se přimluvíme, že tam nebyl celou dobu a ten rozpočet je špatně udělán, 

pokud ho teď podpoříme, tak bych ho chtěl požádat, aby do příštího zastupitelstva připravil 

další materiál, který bude koncepční materiálem, aby byl perfektně zpracovaný jeho rozpočet 

na příští rok, protože je to profík, který v té oblasti dělal a aby mi řekl, kam směřuje technický 

dvůr do roku 2030. Co má vlastně ten technický dvůr dělat? Já bych tam dneska na místě 

ředitele nechtěl sedět, jak to tam vypadá. 

 

Ing. Wieluchová: Víte proč takový materiál nebyl nikdy na stole? Protože my jsme to 

průběžně řešili 

 

Ing. Pastrňák: Proč to tak tam dneska vypadá, když jste to průběžně řešili? 

 

Ing. Wieluchová: Průběžně se řešila každá položka, všechno jsme věděli. 

 

Ing. Pastrňák: Tak by to tam tak nevypadalo, to je hrůza. 

 

Ing. Smetana: Neviděl bych to tak černě, předávalo se tam vedení atd. 

 

Ing. Poštová: Chci připomenout, že my jsme tento rozpočet nepodpořili, vy jste dali o milión 

méně a teď tvrdíte, jak je to špatně. To je teda špatně, že jste si takový rozpočet navrhli a 

schválili. Chtěla bych velice podpořit to, co řekl kolega Pastrňák. Tady už se začíná objevovat 

otázka, jestli za tyto peníze má smysl nějaký technický dvůr tady řešit. Když si uděláme 

průzkum, kolik by stály externě tyto služby, tak 13 mil. Kč to je sec sakramentská položka.  

 

Starosta: Myslím si, že když Ostrava Jih, která dlouhodobě neměla technické služby a dneska 

je má, tak asi měla důvod je zřizovat. 

 

Paní Jančíková To je velký obvod. 

 

Starosta: Ano je to velký obvod, ale nákladově je to zase Každý obvod má jiné náklady na 

prostory, tzn., rozlohou. 

 

Ing. Dvorský: Chtěl jsem říct něco podobného. Městské obvody zvažují zřízení obvodních 

technických dvorů a my ho budeme napadat a rušit. 
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Ing. Poštová: Nenapadáme, tvrdíme, že je neefektivní. 

 

Ing. Dvorský: Technický dvůr funguje, má svoji vizi, pracuje, ve Svinově je pořádek, co je 

třeba udělat, to udělá. Nechejme v klidu pana ředitele proběhnout to jednoleté období, ať si 

udělá obrázek, co je třeba ve kterém ročním období udělat a vraťme ten rozpočet o ten milión, 

tam kde byl v minulých letech. Já v tom nevidím vůbec žádný problém. 

 

Ing. Pastrňák: Já bych asi tady byl silně pravicový v tom, že si dovedu představit, že tady 

technický dvůr vůbec nemusí být, že se to dá externě koupit. Na druhou stranu v současné 

pozici, kdy chybí pracovní síla, tak vám ani na tu pouť ani nikdo nepřijde, protože ty lidi 

neseženete a přeplatíte. Takže buďme rádi, že ho v této chvíli máme a nechme toto 

rozhodnutí, jestli má být technický dvůr nebo nemá být technický dvůr skutečně na volby a na 

to, že můžete jít do programu voleb s tím „zrušme technický dvůr“. To je rozhodnutí, které by 

občané měli vidět. Já bych naopak viděl, ať technický dvůr ve Svinově je, ať dělá více služeb 

pro občany, zvláště pro ty starší občany. 

 

Starosta: Tady není otázka rušit nerušit, ale zapomněli jsem na jednu věc, a to, že dostáváme 

dotaci na hřbitov z Poruby. Tam je myslím udržitelnost 30 let. 

 

Ing. Poštová: Ne ne, tam není žádná udržitelnost. To je věc domluvy. 

 

Ing. Wieluchová: Jakmile se postaví smuteční síň, tak si Poruba vezme hřbitov pod sebe. 

 

Starosta: Myslíte si, že si vezme hřbitov pod sebe? 

 

Ing. Wieluchová: 100% bude chtít správu nad tím hřbitovem, protože do toho dá strašné 

milióny, tak to bude chtít ona. 

 

Starosta: Nevím, jestli budou chtít, nebo nebudou, ale myslím si, že přes nás to neprojde. 

 

Ing. Wieluchová: To není náš hřbitov. My to máme s nimi.  

 

Starosta: Tím, že je ve Svinově, tak si myslím, že je to naše záležitost, ať si Poruba udělá 

hřbitov na svém území. Dneska je to v projekční části a nevím, do jaké míry jsou schopni 

zrealizovat výstavbu té smuteční síně, protože tam mají nějaké technické problémy, jsou tam i 

z hlediska geologického průzkumu, jsou tam návaznosti, takže řešení je to poměrně těžké. 

 

Ing. Poštová: Já mám ještě takovou poznámku. Je docela smutné a nemile mě překvapilo, že 

když končil tady pan inženýr Mitura na technickém dvoře, tak jste to byli vy, kteří jste velice 

propagovali, jak je všechno v pořádku a dneska za něj neztratíte ani slovo a tady nový pan 

ředitel, který ještě nemá dostatečnou zkušenost, tak už ví, co všechno bylo špatně. To jsou 

vyloženě čísla na papíře. Pokud si pracovníci nevyčerpali dovolenou, tak mají podle zákoníku 

práce na převedení 5 dnů, takže mluvíme o 5 dnech ne o 60. To, že si někdo nevybral 

dovolenou, kterou někdo nařídil nebo nenařídil, to nevím, ale to je jenom číslovka. 

 

Starosta: Ještě se na to podíváme a dopracujeme, kde je, co třeba. 

 

RNDr. Kábrtová: Technický dvůr je příspěvková organizace? 

 

Starosta: Ano. 
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RNDr. Kábrtová: Mohla bych vidět zřizovací listinu? 

 

Starosta: Určitě. 

 

RNDr. Kábrtová: Já bych chtěla, aby to bylo papírově v pořádku a velice mě překvapilo, že si 

pan ředitel stěžoval, že se nedokryly lednové zvýšení platu. Podle zákona by to zřizovatel měl 

udělat. 

 

Ing. Mališ: Na technické dvoře proběhl audit a na prosincovém zastupitelstvu bude nová 

zřizovací listina, protože tam je jeden bod, který podle auditorům máme doplnit. 

 

RNDr. Kábrtová: Já bych se podívala a přesně vymezila funkce, když budete chtít poradit, 

klidně se na mě obraťte. Možná děláte spoustu práce navíc, kterou podle zřizovací listiny ani 

nemusíte. 

 

Ing. Mališ: Jde třeba otázka odpadů. My máme ve zřizovací listině nakládání s odpady a je 

občanům umožněno odvážet odpad na technický dvůr a my ho odvážíme na skládku. To 

chceme ošetřit ve zřizovací listině. Chtěl jsem říct ještě tady paní zastupitelce, Já jsem tady 

přišel řídit technický dvůr, a ne rozebírat, co bylo. Chtěl jsem jenom říct, že se potýkám 

s problémy, které vznikly za posledního ¾ roku, ale chápu, já jsem taky dělal starostu 10 let. 

Jsou určitě přednější věci, chápu. Máte krásně spravené školy, ale i ten technický dvůr je váš 

majetek. 

 

Ing. Poštová: Ten je taky zrekonstruovaný. 

 

Ing. Mališ: Já jsem říkal, že jsou vyměněná okna, nové zateplení, byla nakoupena nějaká 

technika. Kdy jste odešel, pane Mituro? V roce 2013? 

 

Ing. Mitura: 2016. 

 

Ing. Mališ: Stoje jsou nakoupeny v letech 2013 a 2014, ale dnes je 2019, to je 6 let. 

V odpisové skupině jsme téměř za zenitem. Musí se provádět opravy, ale fond oprav tam 

není. 

 

Mgr. Kojdecký: Já nevím, já si myslím, že taková ztráta obecně u každé společnosti 

nevznikne ze dne na den nějakou účetní operací, ale že se vyvíjí. Myslím, že tady rada měla 

na základě nějakých podkladů a hlášení, které putují z technického dvoru na úřad a není to tak 

daleko, kde nějakým způsobem alarmovat a říct, že něco není v pořádku. Pokud nemám na 

frézování pařezů v rozpočtu peníze, tak to nemůžu dělat. To je přeci porušení rozpočtové 

kázně. Nejdříve musím mít peníze a potom můžu něco dělat. Abychom se tady handrkovali 

dáme 500, 600, 700, milión, takto nepodpořím. Ani nemůžu. Pokud nebudou nějaké 

podklady, které budou mít hlavu a patu, tak do toho nejdu. Chtělo by to podrobnější rozpočet, 

co ten navýšený příspěvek bude obsahovat. 

 

Ing. Žitník: Zastupitelstvo je 4x do roka, čerpání nákladů na technickém dvoře neprobíhá 

lineárně. Jeden z největších nákladů je na zimní údržbu, ten probíhá řekněme začátkem roku, 

přičemž ta dotace, která je posílána technickému dvoru je rozdělena lineárně, tzn., že vždycky 

tam bude docházek k disproporci. Dřívější možnost schválit rozpočtové opatření nebylo. 

Myslím si, že je to správný okamžik. 
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Ing. Poštová: V červnu se to muselo vědět. 

 

Ing. Pastrňák: Já nesouhlasím s panem Dvorským, že technický dvůr má vizi. Já si právě 

myslím, že nemám vizi a tady bych poprosil pana ředitele, aby nám svou vizi nějakým 

způsobem aspoň nastínil do dalšího zastupitelstva, aby na další zastupitelstvo přišel s vizí, 

protože myslím si, že to v tuto chvíli není o tom, že bychom se hádali o tom, zda má příští rok 

technický dvůr být či nebýt. On tu bude ještě dva roky, protože to v tuto chvíli nejde, takže to 

hoďme ze stolu. Já bych tedy chtěl vidět tu vizi, chtěl bych vidět ekonomický plán. A jako 

reakci na tady na pana Kojdeckého. Pane Kojdecký, vy jste účetní. Která položka vám není 

jasná? Já jsem si ten čas udělal, rozpočet jsem si prostudoval, sešel jsem se s panem ředitelem 

a on mi to vysvětlil. Já to podpořím, protože tomu rozumím a mám to načtené. Ta položka, 

která vám není jasná, tak pan ředitel vám ji hned vysvětlí. 

 

Ing. Mališ: Ještě bych chtěl říct k té vizi jen tolik, samozřejmě, že na dalším zastupitelstvu 

předložím rozpočet, který by měl být dílčí. Ovšem na tu vizi bych si ponechal jaro dalšího 

roku, protože může sněžit, nemusí sněžit, takže si myslím, že v prosinci je dost brzy. Možná 

na březnovém nebo raději až na červnovém. Chci si projít celou zima a jaro a naspat soupis 

všech nákladů a činností i personálních. 

 

Ing. Pastrňák: To nechám na radě. 

 

Ing. Mališ: Jen jsem chtěl odpovědět k té vizi. 

 

Ing. Wieluchová: Je fakt, že na co nemáte peníze, to nemáte dělat, ať to po vás chce starosta, 

místostarosta, kdokoliv. Vy zodpovídáte za čerpání prostředků, vy zodpovídáte za technický 

dvůr. Vás sice řídí rada, ale vy jste zodpovědný. Musíte říct „ne, nemám na to“. Co mi není 

jasné, že tady 473 tis. Kč, 600 tis. Kč a 900 tis. Kč. Tomu říkáte objektivní položky, který je 

třeba rozumět? Těm částkách? 

 

Ing. Pastrňák: Já mám nastudované jednotlivé nákladové a výnosové účty a já rozumím tomu 

proč tam bylo 400 tis. Kč, 600 tis. Kč a 900 tis. Kč. Tak mi řekněte, který nákladový účet 

chcete vysvětlit a pan ředitel vám to vysvětlí. 

 

Ing. Wieluchová: Nepotřebuji, já tomu rozumím. 

 

Ing. Pastrňák: Já jsem se neptal vás, já jsem se ptal pana Kojdeckého. 

 

Mgr. Kojdecký: Nepotřebuji vysvětlit. 

 

Mgr. Hrušková: Pan ředitel je taky zodpovědný za tu techniku, která je mu svěřena, jestliže ti 

zaměstnanci objíždějí každý pařez na loukách a v parcích, které kosí každoročně už několik 

let, tak by bylo asi dobré, s tím něco dělat. 

 

Ing. Mališ: Pan místostarosta má pravdu v té věci, jsou tam položky, které jsou načerpány a 

my je postupně tou jednou dvanáctinou v rozpočtu vykrýváme. Nás ale čekají věci, které jsou 

pro další chod nezbytné. 

 

Ing. Dvorský: Ještě k panu Kojdeckému. Zastupitelé mají obecně týden materiály doma na to, 

aby si je nastudovali a když něčemu nerozumí, můžou přijít na radnici a kompetentní osoby se  
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zeptat, jak je, co myšleno, jak to vlastně ta rada myslí, aby na zastupitelstvo přišli připravení. 

Jak říkal pan Pastrňák, ten tomu rozumí a hotovo. 

 

Ing. Wieluchová: Není podstatné, co si rada myslí, ale podstatné je, co je v materiálu a na co 

my zvedneme ruku. 

 

Ing. Pastrňák: Já se necítím být opozice, ani koalice. Já chci být nezávislý a dělat věc pro 

blaho občanů, jak jsem to slíbil a tady z toho pohledu bych chtěl za sebe říct, že si myslím, že 

to bylo připraveno dobře a že to navýšení je správné. Jestli má být 600 nebo 900 to nechám na 

zastupitelích, je tady asi nějaký návrh a protinávrh, ale já bych hlavně strašně chtěl i z druhé 

strany stolu, který teď samozřejmě musí bojkotovat, protože to bylo hned za začátku roku 

přijato nebo v závěru loňského roku, tak aby se tam ty ruce zvedly, protože chceme, aby ten 

technický dvůr fungoval. Chtěl bych poprosit paní Kábrtovou, která má zkušenosti 

s příspěvkovými organizacemi, aby se za tu vaši stranu společně podívali společně s panem 

ředitelem, protože on ten materiál připravuje pro radu a následně až pro nás. To je jen výzva, 

pojďme se na to podívat. 

 

RNDr. Kábrtová: My, když předkládáme čerpání nákladů v pololetí, tak máme kolonku, kde 

je vyjádřeno, kolik procent z celkové rozpočtu to je. 

 

Ing. Pastrňák: V těch materiálech to je. 

 

Starosta: Pan Žitník mě předběhl, protože já bych taky navrhl 900 tis. Kč, protože jsem ještě 

dnes seděl s panem ředitelem, který mi ty položky vysvětloval podrobněji, přeci jenom 

nemám ekonomické vzdělání 

 

Starosta: Dávám hlasovat o protinávrhu tedy o částce 900 tis. Kč – navýšení neinvestičního 

příspěvku Technickému dvoru Ostrava-Svinov, p.o. 

 

Ing. Poštová: Pokud děláte takové rozpočtové opatření, tak byste měli říct odkud, ze které 

položky. 

 

Starosta: Je to z rezervy, která je tam uvedena. 

 

Ing. Poštová: To je ale třeba říct. 

 

Starosta: Takže budeme hlasovat. 

 

Ing. Poštová: O čem, vždyť to není doplněné? 

 

Starosta: Do usnesení si napíšeme schvaluje 900 tis. Kč snižuje běžné výdaje a zvyšuje ve 

stejné položce o 900 Tis. Kč. 

 

Ing. Wieluchová: A co budete dělat s těmi penězi z toho bytového fondu, to vezmete z čeho? 

To přeci nemůžete, tak rozdělat. Absolutní nesmysl. 

 

Starosta: Já bych to ukončil, protože to se pořád točíme v kruhu. Takže já bych hlasoval o 

protinávrhu, který máme předložený, tj. těch 900 tis. Kč. 

 

Ing. Poštová: Jak máte to usnesení formulované? 
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Starosta: Schvaluje rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje § 6409 položka 5901 

nespecifikovaná rezerva o 900 tis. Kč zvyšují se běžné výdaje § 3639 položka 5331 

neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizace o 900 tis. Kč 

 

Ing. Poštová: Tady bylo řečeno, to oč přesáhly ty náklady na opravu a údržbu bytů, že bude 

vyrovnáno z bytů. 

 

Starosta: Je to přesně, jak tady pan Pastrňák zmiňoval, my jsme to konzultovali, procházeli 

jsme to a bylo nám to vysvětleno, takže mě je v tomto ohledu jasné. 

 

Ing. Wieluchová: Vy tomu nerozumíte pane starosto. To je špatně, tak to nemůžete udělat. To 

jde úplně z jiné položky 

 

Hlasování o návrhu 

Pro: 11                                            Proti: 0    Zdržel se: 6 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 19) programu: s úvodním slovem předkladatele 

Diskuze: 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Plnění usnesení ZMOb Svinov 

3. Náplň činnosti pro IV. čtvrtletí 2019 

 

 1) Předsedkyně komise zahájila zasedání Kontrolního výboru (dále jen KV) a seznámila 

přítomné se situací ohledně zahájení činnosti KV (odstoupení předsedkyně KV paní Mgr. 

Kábrtové a volba nové předsedkyně KV paní Ing. Wieluchové) 

 

2) Plnění usnesení ZMOb Svinov 

Členové KV provedli kontrolu stavu plnění vybraných usnesení ZMOb Svinov z 6. zasedání 

zastupitelstva MOB konaného dne 17.6.2019, Rady MOb. 

 

• 0042/ZMOb-Svi/1822/6  (0042/19) 

Návrh na nabytí části pozemku p.č.  3073/1 v k.ú. Svinov   - Darovací smlouva č. 

OV/332/j/2018/Ha, kdy Správa silnic Moravskoslezského kraje daruje Statutárnímu městu 

Ostrava, MOb Svinov pozemek nově označený p.č. 3073/12, ostatní plocha, jiná plocha o 

výměře 13 m2.  

Plnění: trvá - v jednání 

 

• 0043/ZMOb-Svi/1822/6   materiál č. (0044/19) 

Návrh na nabytí pozemku p.č. 2615/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 604 m2 v 

k.ú. Svinov za sjednanou cenu 17 700,- Kč od společnosti MILNEA státní podnik v likvidaci, 

IČ: 00016187, Třanovského 622/11, Řepa, Praha 6. 

Plnění: trvá – v jednání 

 

• 0044/ZMOb-Svi/1822/6  (0043/19) 

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku p.č. 254/1, zahrada v k.ú. Svinov, 

obec Ostrava 

Plnění: trvá- v jednání 
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• 0045/ZMOb-Svi/1822/6  (0045/19) 

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku p.č. 1024/16 a p.č. 1026/8 vše v 

k.ú. Svinov (ostatní plocha, ostatní komunikace) 

 

Plnění: trvá – v jednání 

 

• 0046/ZMOB-Svi/1822/6  (0048/19) 

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku p.č. 587 v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava 

Plnění: trvá -v jednání 

 

• 0045/ZMOb-Svi/1822/6 (0045/19) 

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku p.č. 1024/16 a p.č. 1026/8 vše v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava 

Plnění: trvá  - v jednání 

 

• 0046/ZMOb-Svi/1822/6 (0048/19)  

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku p.č. 587 v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava 

Plnění: trvá - v jednání 

 

• 0047/ZMOb-Svi/1822/6 (0046/19) 

Návrh prodeje části pozemku p.č. 659/121 v k.ú. Svinov manželům Bohmový. 

Plnění: trvá – vloženo do katastru 

 

• 0048/ZMOb-Svi/1822/6 (0047/19) 

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku p.č. 659/60 v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava 

Plnění: trvá - v jednání  

 

• 0188/RMOb-Svi/1822/10 

Rada MOb svým usnesením ze dne 1.4.2019 rozhodla o záměru výpůjčky pozemků v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava užívaných jako předzahrádky u řadových domů v lokalitě Jižní svahy. 

Záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce Úřadu MOB Svinov od 8.4.2019 do 

24.4.2019. Občanům užívajícím tyto předzahrádky byl doručen dopis  

„Návrh majetkoprávního narovnání užívání pozemků“. Občané mohou uzavřít smlouvu o 

výpůjče na dobu neurčitou. Je možné rovněž předmětný pozemek odkoupit na základě 

znaleckého posudku. 

 

KV v má za to, že rozhodnutí o způsobu řešení užívání těchto pozemků, má být realizováno 

na základě schválení členů zastupitelstva vzhledem k tomu, že se jedná o nakládání s 

majetkem obce.  

 

• 0027/ZMOb-Svi/1822/4 (0030/19) 

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 a s tím související 0028/ZMOb-Svi/1822/4                               

(0031/19) 

Návrh na zrušení usnesení ZMOb Svinov č. 194/14 d) ze dne 11.03.2009.    

Tato usnesení se týkají prodeje části pozemku společnosti AUTOBOND GROUP a.s., který 

projevil zájem na těchto pozemcích vystavět budoucí autosalon a servis. Požadavek na  
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odkoupení části pozemku vyjádřila společnost již v r. 2018, nicméně na zasedání 

Zastupitelstva dne 5.9.2018 bylo všemi 19 hlasy zastupitelů rozhodnuto o zamítnutí prodeje 

části pozemků s tím, že ze strany zástupců Svinova bude v dalším jednání navržena k prodeji 

ucelená část pozemků nebo pozemek celý (usnesení 266/ZMOb-Svi/1418/30). 

   

Dne 14.1.2019 obdržel MOb Svinov od společnosti AUTOBOND GROUP a.s. novou 

„Žádost společnosti o odkup a pronájem pozemků“, která byla podána dle jejich sdělení po 

dohodě s novým vedením radnice, byla schválena na jednání zastupitelstva dne 13.3.2019 

usnesením č. 0027/ZMOb-Svi/1822/4. Je s podivem, že u stejných zastupitelů došlo ke změně 

názoru i když požadavek na prodej části pozemků byl totožný a nedošlo k žádné změně.  Byl 

odsouhlasen prodej požadovaných částí pozemků, aniž by byly ošetřeny ze strany MOb 

Svinov další zásadní podmínky prodeje. Např. vstup na pozemek, věcná břemena, možné 

vniklé problémy při případném následném prodeji a odchodu společnosti AUTOBOND 

GROUP a.s.  z dotčené lokality atd. 

   KV má za to, že tento způsob rozhodování jak Rady MOb, tak Zastupitelstva MOb Svinov 

vykazuje znaky neznalosti problematiky řízení a nakládání s majetkem a veřejnými 

prostředky. Doporučujeme zrušit daný souhlas a vyjednat jiné podmínky prodeje např: prodej 

ucelené části pozemku nebo prodej celého pozemku. 

 

• Členové KV byli seznámeni se situací ohledně parkování ve vazbě na vypracovanou 

projektovou dokumentaci „Aktualizace-regulace statické dopravy v lokalitě vymezené 

ulicemi Bílovecká, U Rourovny, Tichá a Lipová“. Rada MOb Svinov na základě svého 

rozhodnutí vyloučila z projektu parkoviště na pozemku za bytovým domem č. 115/12 a 

sousedící parkoviště (před garážemi) na ulici Bílovecké a parkoviště za ostatními domy na 

stejné ulici.  Obyvatelům Svinova bydlícím na ulici Bílovecká v domě č. 115/12 vydala 

povolenky zdarma, a to na období 2 let s platností od 28.2.2019. Ostatním obyvatelům tzv. 

„červených domů“ na stejné ulici nedovolila si koupit povolenky vůbec s odůvodněním, že 

stávající situace je pro ně nejvýhodnější. Ostatní obyvatelé v dané lokalitě za parkovací karty 

zaplatí minimálně 356,- Kč /rok (směrnice č. 2/2019 ze dne 14.5.2019 vydaná MOb Svinov  

„Zásady a postupy při vydávání parkovacích karet v městském obvodě Svinov“).  

 

Vzhledem k tomu, že Rada MOb Svinov nastavila pravidla, díky kterým dochází k selekci a 

diskriminaci obyvatel bez zřejmého důvodu, KV požaduje přehodnotit současné stanovisko a 

sjednotit podmínky parkování pro všechny obyvatele v dané lokalitě. Vydávání povolenek 

zdarma je nesystémové.  

 

3) Náplň činnosti KV pro IV. čtvrtletí 2019: 

 

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MOb Svinov 

 

Starosta: Já ještě doplním ke společnosti AUTOBOND, dostali podruhé nesouhlasné 

koordinované stanovisko z odboru životního prostředí, takže firma momentálně odstoupila ze 

záměru odkoupení části toho pozemk. Rád bych upozornil, že my jsme nedali souhlasné 

stanovisko k těm pozemkům, o kterých vy hovoříte, ale jedna část byla vyloučena, to byl ten 

pozemek pod stávajícím autosalonem, který zůstává v majetku i na dále. K tomu, co jste 

říkala dále, samozřejmě můžeme vytvořit jakousi mapu, abychom si ukázali, kde a jaké jsou 

pravidla pro parkování. 

 

Ing. Pastrňák: Já tam postrádám, jak jste říkala, že spousta těch usnesení tzv. trvá, takže 

vnímáte, že nejsou plněna? 
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Ing. Wieluchová: Ne, že nejsou plněna, jsou v jednání. 

 

Ing. Pastrňák: Máte pocit, že je to dlouho? 

 

Ing. Wieluchová: Ne, to je jen konstatování, že to není uzavřená záležitost, že to trvá ne z 

pohledu, že je to dlouho, ale je to v jednání. 

 

Ing. Pastrňák: Děkuji za vysvětlení. Mě se jenom něco nelíbí, když trvá. 

 

Ing. Wielcuhová: Takový termín se používá. 

 

Ing. Samková: Já to je asi upřesním. Když vydáte stanovisko jakékoliv, jak už souhlasné nebo 

nesouhlasné, tak okamžitě, co vyjde usnesení, tak pracovnice posílá stanovisko na magistrát a 

na magistrátě se děje jako by ten proces, že to jde přes radu a přes zastupitelstvo města a paní 

inženýrka to myslí, že to je v té fázi na městě a řeší se to. Pro nás nemáme zpětnou vazbu, jak 

to dořešili na městě. 

 

Ing. Pastrňák: A druhý bod k tomu, rozmáhá se nám tady taková nepěkná věc, děti nám ve 

škole mluví sprostě, řeknu vám slova, která říkají a používají a zastupitelé si na sebe dávají 

trestní oznámení, a to není pěkné. 

 

RNDr. Kábrtová: Jaké byly důvody, že to životní prostředí nedalo souhlasné stanovisko? 

 

Starosta: Bylo to kvůli prachu a hlučnosti. Tím, že tam byla zeleň a ta snižovala prašnost a 

snižovala hlučnost toho okolí. Zdržím se komentářů a myslím si svoje, ale bylo to důvod proč 

tam bylo napsáno životní prostředí. 

 

Bc. Prusek: Pane Pastrňáku, ohledně AUTOBONDU jsme se snažili udělat speciální 

zastupitelstvo, ale nebyli jsme puštěni ke slovu. 

 

Ing. Pastrňák: Víte, jak se ta situace vyřešila? 

 

Bc. Prusek: Nebyli jsme puštěni ke slovu 

 

Ing. Wieluchová: Nemohli jsme to projednat, skončilo to během několika vteřin 

 

Starosta: Já bych to ukončil, to už jsou věci osobního pohledu. Je to dneska v nějakém řízení a 

bude se pokračovat. 

 

Starosta: Bereme na vědomí Zápis z 1. zasedání Kontrolního výboru ZMOb Svinov 

 

Různé: 

 

Ing. Poštová: Já se vracím k té změně jednacího řádu s tím, že zastupitelstvo rozhodne, jestli 

vyhoví nebo nevyhoví požadavkům na jmenovité hlasování. Takže víme, jak to probíhalo 

v minulosti, podepsala jsem zápis ze dne 13.3., kde byla uvedena jména, následně jsem se 

dozvěděla, že jsou jména zaškrtána a vyšel dodatek k zápisu ze dne 13.3. a ten říká: 

„Zastupitelstvo městského obvodu Svinov na svém 6. zasedání 17.6. schválila námitku pana 

Macháče“ a vyškrtala se jména a hlasování 10:6:1. Já bych chtěla upozornit na to, že jsem  
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tady nebyla. Součet je 17. Bylo tady asi 14 lidí. Bylo přítomno 13 lidí a hlasování je 17. Toto 

hlasování nemělo svůj přínos. 

 

Starosta: Šlo o jeho nesouhlas s uveřejněním. Nebere vám to právo, abyste řekla do 

mikrofonu, že jste proti jmenovitě. Pokud se to týká všech, tak musí zastupitelstvo 

odsouhlasit, že budeme hlasovat tímto způsobem. Pakliže bude cítit, že chcete u každého 

materiálu zveřejnit své jméno, že jste proti nebo pro, tak vám nikdo neupírá. 

 

Ing. Poštová: To mi neodpovídáte na moji připomínku, že 17.6. 10 zastupitelů bylo pro, 6 

proti a 1 se zdržel na změnu toho zápisu 

 

Starosta: Prověříme to samozřejmě. 

 

Ing. Poštová: Nemáte, co prověřit, když tady bylo 13 lidí, ne 17. 

 

Ing. Samková: To se opravoval zápis z března. 

 

Ing. Poštová: Prosím vás, 17.6. se neschvalovala připomínka pana Machače, ten zápis se 

schvaloval v červnu. 

 

Ing. Samková: To je dodatek k 4. zápisu. 

 

Ing. Poštová: O tom se nehlasovalo v červnu. 

 

Ing. Samková: Ale tam je vypsáno jenom to hlasování, které bylo škrtnuté a v tom dodatku je 

jenom číselně vyjádřeno to hlasování z toho března. 

 

Ing. Wieluchová: Když někdo něco podepíše jako ověřovatel, tam se něco změní, první 

ověřovatel to už podepsal a druhý tam něco změní, tak vy ho neoslovíte, aby se na to podíval 

a vznesl připomínku? 

 

Mgr. Hrušková: Oslovili mě po vaší změně. Musela jsem naklusat znovu a podepsat to. 

 

Ing. Wieluchová: To je v pořádku. 

 

Starosta: Všechno proběhlo. 

 

Ing. Wieluchová: Neproběhlo 

 

Starosta: Ověřovatele zápisu byla Mgr. Hrušková a ta se vracela 

 

Ing. Poštová: Já jsem byla ověřovatel 13.3. a vůbec jsem nevěděla, že se tam něco změnilo. 

Aspoň bych stála za připomínku, kdyby mi někdo sdělil, že ten můj podpis je tam zbytečně. 

 

Pan Macháč: K tomu jmenovitému hlasování já nemám problém, ale jak jste ověřilo, kdo 

hlasoval pro a kdo proti? Já jsem si to už nepamatoval a myslím si třeba, že vy jste byla pro. 

Jak to chcete z toho zvukového záznamu, který máme kontrolovat, jak mám vědět, jak kdo 

hlasoval? Já jsem si poznámky nedělal. 
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Ing. Poštová: Já jo. 

 

Pan Macháč: To je tvrzení proti tvrzení. 

 

Ing. Wieluchová: Jestli vy jste měl připomínku, bylo už podepsané paní Poštovou, tak jste ji 

měli zavolat a říct „tady je změna v zápise“ ať ona to znovu prověří, a to nikdo neudělal.  

 

Pan Macháč: Od toho je zastupitelstvo, aby každý, kdo to podepsal, řekl svůj názor. 

 

Ing. Wieluchová: Ona tady nebyla, tak nemohla říct svůj názor. 

 

Starosta: Bezesporu to byla situace, která nastala asi poprvé. Já si to nepamatuji. 

 

Ing. Wieluchová: Jestliže změním zápis, když už je prvním zapisovatelem podepsaný, musím 

ho vyzvat znovu, aby si to přečetl znovu a dal tam připomínku nebo jestli s tím souhlasí nebo 

ne. 

 

Pan Macháč: Ale bylo tady další zastupitelstvo a hlasovali jsme o tom. 

 

Ing. Wieluchová: To my nevíme, že jste ji to nedali. 

 

Starosta: Vy se rozčilujete paní inženýrko, ale právě jsem dostal informaci od paní tajemnice, 

že paní Poštová věděla, že tam je změna. 

 

Ing. Poštová: Já jsem se telefonicky sháněla po zápise a bylo mi řečeno, že pan Macháč má 

připomínku, ale nevěděla jsem jaké a že není podepsaný, proto není zveřejněný. 

 

Bc. Štekbauerová: Ano, tak to bylo. 

 

Starosta: Nic méně se z toho musíme poučit a musíme na to dát příště větší pozor. Omlouvám 

se za způsobené potíže. 

 

Ing. Dvorský: Mám pro vás pouze informaci z Krajského úřadu. Minulý týden proběhl další 

dopravního výbor Moravskoslezského kraje a jako první bod programu si vždycky za 

poslední dva roky bere slovo vedoucí odboru dopravy a informuje nás o vývoji situace na 

prodloužené Rudné. Tato stavba, respektive její pokračování se stávající realizační firmou 

nabyde právní moci 20.09.2019 a jedná se pouze o realizaci 400 m komunikace, dopravního 

značení, odvodnění protihlukové stěny a lávky. Předpokládá se dokončení těchto prací, 

samozřejmě bude záležet na povětrnostních podmínkách, že by se to dalo realizovat do ledna, 

února příštího roku, když se bude dařit. Tím pádem bychom mohli někdy v březnu počítat 

s odlehčením i Svinova. 

 

Ing. Mitura: Chci se zeptat, když už se bavíme o dopravě, jaký je vývoj a zajímá to obyvatele, 

kteří tam žijí v naší části v tom druhém konci Svinova, jak vypadá kruhový objezd a Lidl. 

 

Starosta: Já jsem to ze začátku zmiňoval. 

 

Ing. Mitura: Z časového hlediska, protože tam není stále už 25 let bezpečný přechod pro 

chodce 
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Starosta: Z časového hlediska to vypadá následovně. Pakliže se domluví společnost Lidl 

s Porubou výstavba začne příští rok. 

 

Ing. Mitura: Takže ten kruhový objezd nestojí na Lidlu? 

 

Starosta: Stojí částečně na Lidlu, protože město počítá se spolufinancováním a má na to 

alokované peníze. Nicméně pokud to půjde podle toho, jak si to přeje ing. Bajgarová 

náměstkyně, tak by to mělo být do roku 2021, v roce 2020 by se měly začít stavět kruhové 

objezdy a výstavba bude zhruba za rok. Schodiště, které bude vytvořené a bude končit před 

přechody, které budou směrem k Bytostavu. To je v té situačce zakresleno. Pořád ale máme 

problém s tím průchodem přes lokalitu lesoparku. Ještě bych upozornil na jednu věc, která 

stojí za zmínku. Ve školce se objevila technická závada tzn., že opět praskal podlaha, bude se 

to muset znovu opravit, zvedla se dlažba, takže i vstup se bude muset předělat, máme 

naplánovanou schůzku na příští týden se zástupci realizační firny. Budeme s nimi řešit záruční 

dobu. Dovoluji si vás závěrem pozvat, i když jsem čekal, že to udělá Bc. Prusek, nic méně si 

vás dovoluji pozvat na Svinovskou pětku, která je organizována komisí. Akce se koná tuto 

sobotu. Zájemci se můžou přijít podívat, případně si zaběhat. Tady sice zaznělo, že je Svinov 

ve velké zábavě, ale myslím si, že je třeba říct 2 věci. Je úplně jedno jestli to vede kolegyně 

Mužíková nebo to vede kolegyně Andrlová, je třeba říci, že ty komise pracovaly a pracují 

skvěle. Poslední akce, které byly provedeny, měly u občanů velký úspěch. Poslední akce 

Záchranářský den byl zaplněn a naplněn výbornými ukázkami techniky, psovodů atd. 

Myslím, že v tomto směru Svinov určitě nepokulhává, je tady spousta aktivit. Dále například 

naši házenkáři postoupili do I. ligy. Myslím, že naši občané jsou rádi za tyto aktivity. 

 

Paní Mužíková: Já bych chtěla jen upřesnit, že jsem nikdy nevedla komisi, byla jsem jen 

členem. Chci souhlasit s tím, že záchranářský den se mi také líbil bylo to velmi zajímavé. 

 

Starosta: Omlouvám se, že jsem vás pasoval do role předsedkyně. 

 

Ing. Pastrňák: Jak je to v majetku s přednádražním prostorem? Komu patří vodotrysk a komu 

ta plocha? 

 

Starosta: Přednádražní plocha je z části Českých drah, část města a potom jsou soukromí 

vlastníci, které vedou od prosklené budovy směrem k Hornabchu, většinou jsou to soukromé 

plochy. Dále je tam plocha, kde soukromý vlastník měl stavět obchodní centrum. Za 

svinovskými mosty směr Hornbach zase soukromý vlastník. Asi narážíš na parkování, je to 

boj a již podruhé jsem obeslal pana Macuru, aby uvolnili plochu pod svinovskými mosty 

kvůli parkování. Bohužel se mi vrátila zpětná vazba informace z vedení města, že uvažují 

opět o placeném parkování pro občany. Budeme bojovat, aby plocha zůstala, tak jak je, ale 

pokud možno neplacené. 

 

Ing. Pastrňák: Vím, že ten prostor je velice zajímavý a že tam opět není vize. Já jsem se setkal 

s panem Hadamczikem s panem Šteflem, kteří jsou majitelé toho bývalého plata. Mluvil jsem 

s panem Macurou a jednali jsme se šéfem Ostravaku panem Semerákem, který měl dopravu 

na starosti. Myslím, že je to řešitelné. Poprosil bych o přípravu nějaké složky majetkových 

poměrů a že bychom se na to společně podívali a začali s městem vyjednávat o koncepčním 

řešení celého toho nádražního prostoru až k Hornbachu. 

 

Starosta: Doplním to o jedinou informaci, kterou jsi evidentně nedostal. Ta informace je o 

původního architekta pana Sedleckého z útvaru hlavního architekta, který tvrdil, že se to dá  
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řešit komplexně, ale potom to převzal pan architekt Vltavský taktéž komplexně, ale nikdy od 

nich nevypadl výstup. Nevím, jestli zásahem struktury řešení to pomůže svinovským 

občanům, protože pro Svinov jako takový je důležité hlavně parkování. Pro občany by bylo 

zajímavé, kdyby tam bylo součástí velké parkoviště u patrových garáží případně jiných ploch. 

Je sto spíše věcí hlavní architekta než samotného obvodu. 

 

Ing. Pastrňák: To je sice pěkné, ale na druhou stranu pan architekt nevlastní pozemky. Tam 

musí být zájem té veřejnosti, která vlastní pozemky, to je za prvé a za druhé my neřeším 

problém ani města, ale řešíme problém kraje. Parkují tam lidi, kteří přijedou z Frýdku-Místku 

a bůh ví odkud. 

 

Ing. Poštová: Já mám k tomu poznámku. Já jsem historický pamětník, na posledním 

zastupitelstvu v roce 2006 před volbami, mi pan mladý Šimek napsal, ať mi děti umřou a 

nevím, co ještě, protože jsem se postavila proti tomu, že město na posledním zastupitelstvu 

v roce 2006 vydalo panu Šimkovi nevím, kolik tisíc metrů pozemků za ten pozemek, kde stál 

tank a hrozil, že to nepustí přes Českobratrskou. Tehdy jsem řekla, že přesouvají problém 

někam jinam, budeme ho mít my a bohužel máme ho. Samozřejmě přeji hodně úspěchů, 

protože nikdy se na ničem nedomluví. 

  

Starosta: Děkuji za účast a končím dnešní zasedání. 

 

 

Konec v 18:30 hodin. 

Zapsala: Lucie Fucimanová  

 

 

 

 

Ing. Radim Smetana                 

             starosta                
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Ing. Hana Hauptová:  


