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Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, 

konaného dne 11.12.2019 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Radim Smetana – starosta 

- schválení programu zasedání  

- určení ověřovatelů zápisu 8. ustavujícího zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

 

 

1. Schválení programu 

2. 4. zápis u jednání FV ZMOB Svinov 

3. Zpráva o vývoji rozpočtu 1-9/2019 

4. Návrh rozpočtu MOb Svinov pro rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 

2021-2023 

5. Návrh na souhlas se svěřením „Dětského dopravního hřiště v areálu ZŠ Bílovecká, 

Svinov“ vč. Mobiliáře a příslušenství městskému obvodu Svinov 

6. Žádost o změnu účelu účelové dotace 

7. Návrh na vzdání se práva vymáhání pohledávky, odpis pohledávky 

8. Návrh zásad pro poskytování dotací pro rok 2019 

9. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 530/57 a části 

pozemku parc. č. 564/1 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

10. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 2993/1 v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava 

11. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 802/374 v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava 

12. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 1963 v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava 

13. Návrh na prodeje části pozemku parc. č. m659/60 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

14. Návrh na vydání stanoviska k úplatnému nabytí nemovitých věcí, a to pozemku parc. 

č. 2668, pozemku parc. č. 2669 a pozemku parc. č. 2670 jehož součástí je stavba s č.p. 

619 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

15. Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

16. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva 

městského obvodu a fyzickým osobám, kteří nejsou členy zastupitelstva obce za 

výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce 

17. Zápis z 2. 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: 15 zvolených zastupitelů  

 

Omluven: Bc. Martin Prusek, Hana Mužíková 

 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

2 

 

 

 

Starosta: Dovolím si vás vyzvat k uctění památky minutou ticha za zemřelé při včerejší 

střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava. 

 

Proběhla minuta ticha. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o navrženém programu  

Hlasování o návrhu 

Pro:  14                                             Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Ing. Poštová nepřítomna při hlasování. 

 

Starosta: Nyní prosím ověřovatele zápisu z 7. zasedání zastupitelstva, aby podaly zprávu o 

ověření. Jedná se o paní Wieluchovou a paní Hauptovou, které se konalo 11.09.2019. 

 

Ing. Wieluchová: Četla jsem a souhlasím. 

 

Ing. Hauptová: V pořádku. 

 
Starosta: Dávám hlasovat o schválení 7. zápisu zastupitelstva ze dne 11.09.2019 

Hlasování o návrhu  

Pro: 15     Proti: 0     Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Ověřovatelé zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

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

Hlasování o návrhu 

Pro: 15                                               Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Volba mandátové a návrhové komise 

Návrhy: Ing. Daniel Žitník, Ing. Hana Hauptová, Radmila Jančíková 

Hlasování o návrhu 

Pro: 15                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Činnost starosty:  

1. Jednání OVAK, a.s.  a HYDROSPOR spol. s r.o. realizátor 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.   

2. Přípravy slavnostního otevření Multifunkční haly Svinov 

 

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

Výsledek: Předávání informací o vývoji kriminality a předávání požadavků MOb 

Svinov. 

4. Jednání s ředitelem ČD, a.s. Ing. Kapinec 

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

nádraží. 
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            Studie parkování s nabíjecími stanicemi  

5. Jednání se zástupci STRABAG RAILL   

            Výsledek: Možnosti spolupráce, pronájem nebytových prostor Technického dvora.    

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

            Výsledek: Možnosti náhradní výsadby, přednádražní kruhový objezd. 

7. Pravidelná účast na zasedání vedení města Ostravy. 

8. Příprava projektu druhé etapy Dopravního hřiště Bílovecká 10 

            Výsledkem jednání – projekt hřiště dle potřeb obvodu. 

9. 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. 

10. Jednání TSR  – obnova zastávek na ul. Polanecké  

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

             na ul. Polanecké. Termín: únor - březen 

11. 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. 

12. Setkání s předsedy bytových družstev o jejich námětech, požadavcích. 

            Výsledek: Úprava dopravního značení, výsadba. 

13. Smuteční síň Poruba, požadavky na výstavbu. 

14. Zastávky Nad Porubkou, Přemyšov 

            Výsledek: Úprava dopravního řešení zastávek MHD. 

 15. ŘSD – stavba odhlučňovacích stěn 

            Výsledek: příprava podkladů pro výstavbu odhlučňovacích stěn 

16. SSMSK – jednání o možnostech vybudování kruhových objezdů na ul. Polanecké a na            

napojení přeložky Bílovecké. 

            Výsledek: zpracování projektové dokumentace 

 

Ing. Wieluchová: Já bych se chtěla zeptat na tu multifunkční halu. Všichni víme, že měla být 

dostavěna v listopadu, dostavěna byla a my jsme si možná naivně mysleli, že se to dá ve 

známost všude možně, na Porubu, na všechny ostatní městské obvody a začne se pracovat na 

jejím vytížení. Pokud mám informace, které mám, tak jsou tam pouze místní spolky jako 

volejbal, házená atd. je to v podstatě každý den odpoledne a zbytek té haly je prázdný. 

Nemám pocit, že by se vědělo, že se tady ta hala otvírá a za jakých podmínek. Takže bych 

chtěla nějaké další informace. 

 

Starosta: Informace je taková, že to viselo na webových stránkách, viselo to na facebooku, 

bylo to vyvěšeno na sloupech, bylo v Rádiožurnálu, měli jsme přímý vstup, kde jsme zvali 

občany, aby se přišli podívat. To je k té prezentaci. Druhá věc byla, že byli všichni z radních a 

zastupitelů obesláni a dostavili se, jak se dostavili. Dále bojovali jsme za jednu informaci a to, 

že halu postavilo město a že velké město přes radu a zastupitelstvo může halu převést na nás, 

to by trvalo dlouho a bylo by to ještě zavřeno. Vyprosili jsme papír majetkové správy, která 

nám napsala, jelikož hala stojí na pozemku, který je svěřený městskému obvodu Svinov, 

nemusí procházet touto procedurou a v podstatě to přechází do majetku městského obvodu. 

Byla tam jediná podmínka a tj., že paní Zahrajová, která je na investičním odboru, která se o 

to stará, tak to musí zavést do majetku včetně všech faktur, dokladů. Jestli to trošku sledujete 

na městě, tak to nebyla schopná, protože mají úbytek na investičním odboru, takže na ní 

spadly další stavby. Pracovali jsme s panem Matouškem, který se stal hlavním správcem haly,  
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tak jsme museli vyřešit ještě pojištění. Abychom to dotáhli majetkově, tak jsme se domluvili 

na tom, že spolky podepsaly smlouvu pouze na jeden měsíc a následně musí procedurálně jít 

nájmy přes vývěsku tzn. musí být vyvěšeny na úřední desce, toto samozřejmě proběhne 

během prosince.  

 

Ing. Wieluchová: A vy si myslíte, když se o té hale vůbec neví a každý už dělá nějaký sport 

v nějaké hale, kde má smlouvu, tak se vám tady v lednu pohrnou davy, aby ta hala byla 

vytížená? Na tom se mělo pracovat už půl roku dopředu, aby chtěli přejít k nám. 

 

Starosta: Předpokládám, že vám Viktor řekl, že jsme oslovili všechny spolky, aby se vyjádřili 

k turnajům…..věta nedokončena 

 

Ing. Wieluchová: To jsem nemyslela, ale oslovit všechny okolní školy a spolky, které jsou 

třeba v Porubě, Krásném Poli, kde nemají halu, v takových těch malých obvodech. 

 

Starosta: V podstatě prvoplánově je podpora spolkové činnosti naší a to hlavně z toho důvodu, 

že například stolní tenis byl rozložený, že jedna část hrála v centru a tady hrála druhá část, 

takže byl požadavek, aby se stolní tenis vrátil do Svinova. Proběhlo jednání ohledně těch 

pronájmů, nabízelo se to školám. Když si uvědomíte, tak základní a střední školy začínají od 

1.9. Hala měla být oficiálně předána 17.9. Z důvodu chyby projektu, kterou zapříčinil 

projektant……věta nedokončena 

 

Ing. Wieluchová: Já myslím od ledna. 

 

Starosta: Mohu s dovolením dokončit myšlenku? Děkuji. Kdyby to bylo do konce října, ale 

my jsme v tu chvíli netušili, jaké to bude zatížení, protože v tom záviselo to, jestli město 

schválili investici milión korun na doplnění na detenční nádrže nebo ne. Od ledna 

předpokládáme, že se může kdokoli přihlásit a už se dneska zájemci hlásí a jsou odkazováni 

na pana Matouška, aby si o nich udělal zápis. Domlouvali jsme se, že podpoříme halu i co se 

týče víkendových akcí, že tam uděláme turnaje. 

 

Ing. Wieluchová: Kolik tam bude správců a co budou mít v náplni? 

 

Starosta: Momentálně je tam jeden hlavní správce, všichni jsou teda na dohodu. Většinou mají 

v náplni otevírání a zavírání haly, kontrola věcí. Nejsme schopni přesně definovat, jak to bude 

vypadat, to ukáže až provoz po prvních dvou, třech měsících. 

 

Ing. Wieluchová: Myslím, že kdybyste navštívili haly tady v okolí a zeptali se na ten provoz, 

tak dneska už víte mnohem víc a jste mnohem dál. 

 

Starosta: Já jsem navštívil Lhotku. Tam jsou dva invalidní důchodci, kteří mají směnu od 

rána, od pondělka do neděle. My bohužel nemáme takový personál, a navíc tento personál má 

na starosti údržbu šaten a další věci. Což je otázka toho, jestli my to potřebujeme, když 

dneska beru od 14 hodin zaberou halu do nějakých 8 hodin a jsou schopni si to mezi sebou 

předat. Na úklid máme uklízečku. 

 

Ing. Wieluchová: Takže správcové budou jen odemykat a zamykat, uklízečka bude uklízet a 

jiní správcové tam uklízejí? 
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Starosta: Záleží na tom, jak to bude vypadat. Ti správcové jsou na dohodu, takže to nejsou 

zaměstnanci. 

 

Ing. Wieluchová: to nevadí, že nejsou zaměstnanci, ale mají nějakou činnost. 

 

Starosta: přesně z hlavy vám neřeknu. Pan Matoušek je proškolil z hlediska provozu 

klimatizace, vytápění a dalších věcí. 

 

Paní Jančíková: Ještě k té prezentaci té sokolovny, protože to opravdu nebylo, opravdu to 

bylo na těch webovkách a facebooku a kolik lidí má facebook, takže tam se nemohli dostat. 

Jak jsem procházela Svinov, tak jsem žádnou upoutávku neviděla ani na naší vývěsce z úřadu. 

Odcházeli jsme a domnívala jsem, že aspoň místní rozhlas ten den pozve lidi do sokolovny na 

prohlídku a vy jste hlásili, že se ztratil stříbrný králíček. To bylo prostě úplně mimo. Rovněž 

to nebylo na dopravní hřiště, ani tam nebyly žádné vývěsky, bylo to na webovkách, možná to 

bylo ve škole, to nevím, ale svinovští občané se nedozvěděli, že by se mohli přijít podívat. 

Rozhlas hlásí věčně, ale takové důležité věci, které by se měli rozhlašovat, tak to nebylo. Ani 

sokolovna, ani dopravní hřiště. Mám dojem, že to je jen pro určitou skupinu lidí, ale ostatní 

lidé, svinovští občané se nemají šanci se to dozvědět. 

 

Starosta: Mě mrzí trošku jiná věc. Já chodím poctivě na seniory, a je zajímavé, že senioři tam 

byli, jak na otevírání hřiště, tak i v hale. Ta hala byla plná po 17. hodině. Já jsem tam zůstával 

do půl šesté, prováděl tam pan inženýr Lach, pan Matoušek a bylo tam plno lidí. Kdyby ta 

prezentace byla, jak to prezentujete vy, tak by tam zřejmě nikdo ani nedošel. Prezentace byla 

opravdu široká. Byly tam i dámy z vašeho spolku ze Slunečnice, všechny byly informované, 

všechny to věděly. 

 

Paní Jančíková: Protože to věděly ode mě, ale byly tam hlavně cvičenky, které chodí cvičit 

v pondělí a ve čtvrtek. Ještě k tomu dopravnímu hřišti bych měla jednu poznámku. Na 

Navrátilové ulici v sobotu a v neděli bývá hodně aut, ti rodiče přivážejí děti na dopravní hřiště 

a nemají, kde zaparkovat. Ptám se, jestli by nebylo možné otevřít jiné branky buď z hřiště 

fotbalového anebo ze školy, aby ti rodiče, kteří zaparkují tady na parkovišti, aby s těmi dětmi 

tam mohli jít. Nebo další varianta, když je to sobota-neděle, jestli by škola, která tam má 

parkoviště pro kantory, jestli by nemohla tu bránu otevřít, aby ti rodiče tam zaparkovali, ty 

dvě hodiny jim stačí. 

 

Starosta: Děkuji za tento podnět, začneme se tím zabývat. Ty akce, které se konaly, tak se 

využila ta plocha vedle dopravního hřiště, tedy mezi fotbalovým a dopravním hřištěm. Určitě 

je to dobrý podnět. Určitě se na to podíváme, abychom to mohli pro následující sezónu 

otevřít. Děkuji. 

 

Paní Jančíková: Děkuji. 

 

Ing. Wieluchová: Tady se neustále komunikuje nebo skloňují kruhové objezdy. Před 2,5 lety 

bylo s paní Šebestovou na magistrátě dohodnuto, že magistrát zaštítí opravu všech těch 

kruhových objezdů a měli jsem nahlásit počet těch kruhových objezdů. My jsme tam nahlásili 

všechny 3, u Hornbachu, před tím šedým domem a rovněž u nádraží. Ten plán prostě 

zkrachoval nebo se o něm neví? V jakém je to stádiu? 

 

Starosta: Přiznám se, že o tom jsem já netušil a nevěděl. Oni po vás chtěli kruhové objezdy, 

které si potom vytipovali a vybrali si, které opravují. Kruhový objezd, který je tady hned  
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první, tak opravovali, aniž by Správa silnic MSK o tom věděla. To byla aktivita, kterou dělala 

paní náměstkyně, ale už se dál nedostala. Další takový kruhový objezd byl opravovaný 

v Porubě pod Dělnickou, ale my jsem samozřejmě po tom pídili a zjistili jsme, že to dělá 

město. 

 

Ing. Wieluchová: Všichni dobře víme, že dopravní hřiště je I. etapa a budova je II. etapa.  

Samostatná část je vybudování sportovního areálu. Když se začínalo, tak se dělala studie, 

promítli jsme to a vysvětlili, co bychom tam asi chtěli. Vy na tom pracujete, přizvete komisi 

investiční a grantovou, ale zastupitelé o tom nic neví. Myslím, že by nebylo špatné, kdybyste 

to promítli a seznámili nás s postupem prací, v jakém stádiu to je a o čem se tam vlastně 

uvažuje. 

 

Starosta: Děkuji za tento dotaz. Zjistilo se, že ta dispozice, která tam je, my neměníme 

obsahovou náplň. Jediná věc, která se tam mění je ta, že projektant, který to předtím 

projektoval, tak mě stupačky vedeny různými směry, které nešly propojit. A věc, na kterou se 

ptáte, tak vám to odprezentujeme a ukážeme až něco budeme mít. Momentálně zpracovatel 

chystá vizualizaci a chystá výkresovou dokumentaci, aby se to dalo prezentovat. My v rukou 

nic zatím nemáme. Máme jen nástřel, jak by to mohlo vypadat a oni to dopracovávají. Až to 

budeme mít v nějaké fázi, tak vás pozveme, ať se můžete podívat. Jinak, co se týče dispozic 

hřiště, tak zůstávají stále stejné. 

 

Ing. Wieluchová: A termínově? 

 

Starosta: Tím, že ten projekt byl špatně udělaný, tak se čekalo na změnu projektové 

dokumentace. To právě probíhá radou města. 

 

Ing. Wieluchová: Takže nejdříve se bude stavět budova a potom se bude dělat to hřiště? 

 

Starosta: Podle zadávacích podmínek mají udělat jak pro stavební povolení realizační 

dokumentaci. Až bude realizační dokumentace, tak my můžeme začít stavět naše hřiště. Když 

jste studovali rozpočet, tak je tam 13 mil. korun. Dělá se to pro město ne pro obvod, takže my 

musíme počat až se to udělá a my potom můžeme navázat. 

 

Ing. Pastrňák: Chtěl bych poprosit, protože vnímám dnešní zastupitelstvo je hlavně o rozpočtu 

a bavíme se o důležitých věcech, které každý může s panem starostou vyvolat nějaké jednání. 

Chtěl bych tedy poprosit pana starostu, aby kvůli těmto věcem vždycky svolal informační 

schůzku, kde se můžeme vypovídat a na zastupitelstvu se můžeme věnovat důležitým věcem 

podle programu. 

 

Ing. Lenka Samková přečetla činnost Úřadu městského obvodu Svinov 

 

K bodu 2) programu: s úvodním slovem předkladatele 

Bod 1: Zpráva o vývoji rozpočtu Mob Svinov za 1-9/2019 

Rozpočet na r. 2019 byl schválen ve výši 67.759 tis. Kč. Během 1-9/2019 byl navýšen na 

76.950 tis. Kč, tj. o 9.191 tis. Kč.  

K navýšení příjmové stránky rozpočtu došlo především přijetím dotací z jiných rozpočtů 

(město Ostrava, Moravskoslezský kraj, státní rozpočet). Pro pokrytí běžných i kapitálových 

výdajů byly do rozpočtu zapojeny finanční prostředky ze zvýšených příjmů (např. věcná  
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břemena: 1.660 tis. Kč) a dále byly do rozpočtu formou financování zapojeny finanční 

prostředky minulých let (5.877 tis. Kč).  Plnění příjmů (65,54%) vyznívá pozitivně.  

Výdajová stránka rozpočtu koresponduje s příjmy městského obvodu, kdy do výdajů byly 

zapojeny prostředky přijaté z poskytnutých dotací. Usnesením zastupitelstva městského 

obvodu byly posíleny výdaje na opravy, údržbu a investice do bytového fondu, silnic, 

chodníků, dopr. značení, autobusových zastávek, apod. Rovněž byla zapojena účelově vázaná 

rezerva finančních prostředků, a to na financování běžných i kapitálových výdajů na 

Sokolovnu (1.667 tis. Kč). Částkou ve výši 760 tis. Kč byly dokryty běžné výdaje (bytové a 

nebytové hospodářství, správa, finanční operace) a částkou ve výši 900 tis. Kč byl navýšen 

neinvestiční příspěvek Technickému dvoru Ostrava – Svinov, p.o. K čerpání výdajů byly na 

FV vzneseny dotazy k položkám: 6117 Volby do Evropského parlamentu, 3412 Sportovní 

zařízení v majetku obce. 

Nižší čerpání výdajů (49,25%) je způsobeno zejména kapitálovými výdaji v oddílech 

(paragrafech) 003639 Komunální služby a územní rozvoj, 006171 Činnost místní správy, 

006409 Rezervy kapitálových výdajů (Sokolovna, investiční rezervy…). 

Všechny materiály ve Zprávě o vývoji rozpočtu Mob Svinov za 1-9/2019 jsou pečlivě a 

přehledně zpracovány, poskytují vyčerpávající podklady pro posouzení hospodaření 

Městského obvodu Svinov. 

Bod 2: Návrh rozpočtu Mob Svinov pro rok 2020 a střednědobého výhledu na léta 2021-2023 

Návrh rozpočtu na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný, tj. celkové konsolidované příjmy vč. 

financování odpovídají celkovým konsolidovaným výdajům ve výši 74.661 tis. Kč. Návrh se 

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

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

Všechny oddíly a paragrafy výdajů rozpočtu na r. 2020 jsou zdokumentovány a zdůvodněny v 

důvodové zprávě rozpočtu. K některým položkám rozpočtu byly na jednání FV vzneseny 

dotazy. Rozpočet příjmů např.: § 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství, § 1361 

správní poplatky celkem,…  

Rozpočet výdajů např.: § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky), § 3319 Ostatní 

záležitosti kultury; § 3639 Komunální služby a územní rozvoj, … 

Finanční výbor navrhuje rozdělení položky § 3639 Komunální služby a územní rozvoj, na 

oblast Technický dvůr a ostatní. V tuto chvíli je členění nepřehledné a vede k mnoha dotazům 

a nejasnostem. 

Všechny dotazy byly vyčerpávajícím způsobem vysvětleny  Bc. Janou Horváthovou. 

Předložený návrh rozpočtu doporučujeme Zastupitelstvu Mob Svinov ke schválení. 

Výhled rozpočtu 2021-2023 zohledňuje u vlastních příjmů a běžných výdajů inflační 

koeficient ve výši 2,7%. Celkové zdroje, tj. celkové příjmy vč. financování i celkové výdaje v 

návrhu vykazují mírný cca 1% meziroční růst. 
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Bod 3: Plán práce FV ZMOb Svinov na 1. pololetí 2020 

1. Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky r. 2019 

2. Zpráva o vývoji rozpočtu 1-3/2020 

3. Dle zadání úkolů zastupitelstvem 

Diskuze. 

Ing. Poštová: K tomu hospodaření 1-9/2019, bylo řečeno, že příjmy jsou plněny z 65 %. 

Předpokládá se, že by to mělo být 75 %, když jde o hospodaření za 1-9/2019. Ptám se pana 

starosty, je polovina prosince, takže určitě má přehled, jestli nehrozí nějaké riziko, protože 65 

% není úplně dobré. 

 

Starosta: Jsou tam věci, které jsou smluvně vázané. 

 

Ing. Poštová: Čili nemáte žádné informace o nějakých rizicích neplnění příjmů? U těch 

výdajů předpokládám, že ty kapitálové výdaje naplní v tom 4. čtvrtletí. 

 

Starosta: Ano. 

 

Ing. Poštová: Děkuji. 

 

Starosta: Bereme na vědomí 4. zápis z jednání finančního výboru a schvalujeme plán práce na 

1. pololetí 2020 

Hlasování o návrhu 

Pro: 13                                              Proti: 0    Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 3) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Paní Jančíková: Jak tady máte to rozpočtové opatření posloupnost, já tady nikde nevidím 

kolečka. Jsou tady někde kolečka? Myslím Svinov na kolečkách. Dali jste 30 tis. Kč. a kde to 

je? 

 

Ing. Samková: Pod 28 je rozpočtové opatření. 

 

Paní Jančíková: Není, to je Svinovská pětka. To byl ten maraton. 

 

Ing. Wieluchová: Z čeho to bylo hrazeno? 

 

Starosta: Z komise. 

 

Paní Jančíková: Já jsem předpokládala, že tam je na pohoštění z komise, ale ta organizační 

stránka, že jde za úřad. 

 

Starosta: Oni si některé věci vyřizovali sami sponzorskými dary. 
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Paní Jančíková: A ty sponzorské dary se někde neuvádějí? Říkali jste, že i na pouť byly 

sponzorské dary a nikde to není. 

 

Starosta: To by měla říct paní předsedkyně komise Katka Andrlová. 

 

Mgr. Kojdecký: pod jakou hlavičkou příjme komise sponzorský dar? Pod hlavičkou obce 

nebo je to nějaký samostatný právní subjekt? 

 

Starosta: Samozřejmě je zaevidovaný. 

 

Ing. Wieluchová: Určitě? Já si myslím, že není. 

 

Bc. Jana Pušová: Pokud jsme přijali sponzorský dar, je v příjmech. 

 

Ing. Wieluchová: A je to tam? 

 

Bc. Pušová: To já vám neřeknu, jaké dary byly přijaty. 

 

Ing. Wieluchová: Můžete nám připravit teda seznam darů? 

 

Starosta: Pošleme. 

 

Paní Jančíková: Ještě jsem se chtěla zeptat na vydláždění pozemku u Krůty za 650 tis. Kč. To 

je opravdu špatně udělané, je to hrbolaté. Ti zelináři si sami stěžovali, že ani s těma regálama 

nemohou jít a tohle za 650 tis. Kč. Když to byla stará dlažba. Myslím si, že to podloží nebylo 

pořádně zpevněno. 

 

Starosta: Předám slovo panu Mužíkovi, ať vám vysvětlí, proč to tak je. Nic méně použili se 

kostky, které byly uložené na technickém dvoře nevyužité. Přišlo nám nesmyslné pokládat 

před 3. nejstarší budovu Svinova zámkovou dlažbu. Takže jsme se do toho pustili a využili 

jsme žulové kostky, které tam byly. Byly jsme domluveni se zelináři, že narušíme jejich 

činnost. Podle stavařů to bude ještě sedat, není to finální výška. 

 

Ing. Mužík: Hrbolaté to je proto, že na to ještě před předáním vjel kamion. Kamion toho 

prodejce naložen zbožím tam vjel do rozestavěné stavby. 

 

Ing. Poštová: Co s tím? 

 

Ing. Mužík: S tím teď nic, počkáme do jara, jestli se to nějakým způsobem pohne. Ještě se to 

zhutní, nebo kostky, které jsou křivé se vytáhnou, odebere se struska a vloží se zpátky. 

 

Ing. Wieluchová: Já sice nejsem technik, ale zdálo se mi z auta, že je to vyspádované směrem 

k budově. 

 

Ing. Mužík: Ano je to vyspádované směrem k budově, tam je udělaný odvodňovací žlab a 

dešťová vpusť. Kdyby to bylo vyspádované směrem k cestě, tak by ta budova byla asi do 

úrovně jednoho metru. A je tam vsakovací drén.  

 

Paní Jančíková: Chci se zeptat na tu zastávku, kterou chcete dělat? 
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Starosta: Můžeme za chvilku na to odpovědět, protože pan Dvorský se chtěl ještě vyjádřit k té 

ploše. 

 

Ing. Dvorský: Byl jsem přítomen, když byly vybetonované ty pásy, ty dlažby tam byly 

umístěné, byli tam chlapi, kteří to zaměřovali přede mnou, ten výškopis byl dobrý a začínali 

zrovna dláždit ty čtverce do jemného štěrku, hráli si s tím přesně a opravdu ten kamion na to 

najel. 

 

Paní Jančíková: Chci se zeptat na tu zastávku, kterou chcete stavět za 1 200 tis. Kč. Nad 

Porubkou. To se mi zdá docela dost, nehledě, že bych pochválila, jak je zastávka opravena 

tady u školy, protože to je opravdu pěkně udělané. Tak nevím, jestli ta zastávku u Venclů 

nešla udělat taky tak, a ne stavět novou zastávku za strašné peníze. 

 

Starosta: Jsem překvapen, že máte lepší informace, než mám já, že ta zastávka bude stát tolik 

peněz. Celá ta zastávka se totiž bude posouvat někam jinam, takže informace 1 200 tis. Kč 

byla v okamžiku, když se řešilo to, že stávající zastávka se zrekonstruuje a byl předpoklad, že 

majitel toho objektu si udělá vjezd z ulice Kmochové, ale on na to nepřistoupil. Řekl, že si 

chce zachovat ten průjezd, co je uprostřed zastávky Nad Porubkou.  Dopravní podnik by vám 

řekl, že potřebuje pro zajíždění autobusu souvislou délku 18 m, což nesplňuje žádná plocha, 

která tam je. Ta zastávka, že se posune je ve vizi toho, že se posune před školku Kašpárek 

blíže ke Slunku a tam se udělají zelené plochy. Náhradní zastávka byla posunuta směrem od 

Slunka, což taky nebylo dobré, protože vzdálenost mezi těmi zastávkami byla naprosto 

netolerantní a druhá věc, vzdálenost mezi touto zastávkou a zastávkou Náměstí byla zkrácena, 

takže z toho důvodu se dneska chystá studie. Už nad tím seděl dopravní inspektorát, dopravní 

podnik a vyšla z toho zase jen nějaká základní informace a pracuje se na tom. 

 

Ing. Dvorský: My jsem tam vlastně řešili několik problémů. Přítok vody do ulice Kmochové 

z ulice Nad Porubkou, spád tam byl špatný. Tam se tvořila kaluž, za zastávkou začínala a šla 

takový 6 m do ulice Komochové. To se vyřešilo tím, že se vybetonoval zvednutý dvojřádek, 

přiasfaltovalo se to a voda jde zpátky Nad Porubkou. Jak bylo řečeno délka autobusu je 

problém pro stávající zastávku a nástup lidí byl z nulové úrovně, nešel z nějakého stupínku. 

Další problém, který vyřešíme, že když správce komunikace sníh nahrne do zastávky, tak lidi 

pak měli problém nastupovat přes ten kopec do autobusu. To tam bylo opravdu velmi špatné. 

 

Starosta: Je ještě třeba doplnit. Autobus stál metr od té zastávky, protože měl strach, že těmi 

tykadly přibere označník na té zastávce. Prvotní nápad byl, že odstraníme původní zastávku, 

uděláme menší, užší. Jednali jsem s majitelem sousedního pozemku s panem Strakošem, ten 

nám řekl, že s tím nesouhlasí a my musíme respektovat vlastnická práva, takže jsme hledali 

jiné řešení na dané komunikaci, tak aby bylo řešení ideální. 

 

Ing. Dvorský: Dopravní podnik řekl, že potřebuje zastávku pro dlouhý autobus, tam nešel 

vyřešit ani ten stupínek. Na daném místě to bylo neřešitelné. 

 

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

 

K bodu 4) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Diskuze. 

Starosta: Já to trochu zobecním. Jsou tam příspěvkové organizace. Technický dvůr dostal míň 

peněz, škola dostala o to, co si požádala. Dali poměrně slušný návrh na, co chtěli. Je to upgrade 

hlavně kuchyně. Když se podíváte, tam ty věci už dosluhují. Co se týče technického dvoru, tam  
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jsme odškrtali některé věci, z toho důvodu, že případně budeme uvažovat dál a projednávat na 

radě a potom na zastupitelstvu. Pokud budeme v přebytku, tak samozřejmě do toho zapojíme 

přebytek. Největší částka je tam 400 tis. Kč, kterou jste objevili. Firma STRABAG bude 

revitalizovat celý interiér technického dvora. On bude revitalizovat svoji část a ta bude započítána 

do nájmu a pak bude revitalizovat naši část. 

 

Ing. Wieluchová: Která je to kapitola? 

 

Starosta: 3639. 

 

Ing. Wieluchová: Když už jsme začali ten technický dvůr. Nechtěla jsem se na to ptát v činnosti 

starosty, ale řekl jste „Jednání s firmou STRABAG ohledně pronájmu nebytových prostor 

technického dvora“. Můžete mít říct, jaká je představa? Které patro to bude, kolik místa vezmou 

z toho dvoru a všechny ty věci. 

 

Starosta: Jestli dovolíte, půjčím vám nákres, ale prosím o vrácení. Je přímo rozpoložkované 

venkovní areál a tady máte jednotlivé místnosti, co bude zabírat STRABAG, a co budou zabírat 

jiné firmy, které tam zůstávají. 

 

Ing. Wieluchová: On bude v patře?  

 

Starosta: Bude v obou patrech po částech. Dole budou dělnické profese a v patře budou technici. 

 

Ing. Wieluchová: Kde teda bude technický dvůr? 

 

Starosta: Poprosím pana ředitele, ať vám to vysvětlí. 

 

Ing. Mališ: Z hlediska pronájmu je předpokládané to, aby vpravo v 1. patře zůstaly 4 kanceláře 

pro nás. Dispečer, sekretariát, ředitel a malá zasedačka. Dále proběhla prezentace dle nákresu. 

 

Mgr. Hrušková: Mohli jste se přijít zeptat. 

 

Ing. Wieluchová: Prosím vás zastupitelstvo je od toho, abychom dostali veškeré informace. 

 

Starosta: Toto bych nechal stranou, opravdu je zastupitelstvo od toho, aby se řekli všechny 

informace. To, že někdo přijde na úřad se zeptat, je jeho věc. 

 

Ing. Mališ: Začnu přízemím, vrátím se k vrátnici, technické části zůstanou v majetku TD, bylo by 

tam zázemí dělníků. Naše šatny zůstanou našimi šatnami, společné by bylo sociální zázemí pro 

obě firmy. 

 

Ing. Wieluchová: Společné sociální zázemí? 

 

Ing. Mališ: Ano společné, teoreticky se potkávat nebudeme. 

 

Ing. Wieluchová: Kolik tam bude lidí na to sociální zázemí? 

 

Ing. Mališ: Řeknu to takto, my končíme 14:30 dá se říct, že pravidelně, oni mají předpoklad, že 

budou končit kolem 16 až 17 hodiny, takže se v podstatě nepotkáme. 

 

Ing. Wieluchová: Kolik tam bude lidí? 
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Ing. Mališ: Předpokládáme kolem 12 našich a 12 jejich. Je tam jedna sprcha, je tam zázemí i pro 

ženy. 

 

Paní Jančíková: Jedna sprcha? 

 

Ing. Mališ: Jedna sprcha pro ženy. Do mojí kanceláře, kterou mám dnes, by se přestěhovala firma, 

která je momentálně v horním patře. Nahoře by archiv zůstal úřadu. Na konci chodby jsou 2 

kanceláře, jednu máme my jako archiv, druhá je rezerva buď pro nás nebo popřípadě úřad. Celá ta 

administrativní část směrem na Svinov by byla STRABAGU a ta část směrem na dvůr by byla 

technického dvoru, tj., dispečer, sekretariát, ředitel a malá zasedačka. Dnes jak sedím, tak nemám 

vůbec přehled, co se děje na dvoře, teď se dívám do stromu. 

 

Ing. Wieluchová: Ti lidé jsou většinou v prostoru, oni jsou málokdy na dvoře. 

 

Ing. Mališ: Jsou v prostoru, ale nemáte přehled, co se děje na dvoře. Jsou požadavky na venkovní 

prostory, je tam zaměření. Dneska ten příjezd je přes soukromé pozemky, ta závora stojí na 

soukromých pozemcích, s paní majitelkou jsem jednal a nemíní nám to prodat. Další varianta je 

zřízení samostatného nájezdu, a to, jak vznikne kruháč Lidl, tedy pokud se dobře pamatuji, tak my 

budeme slepé rameno této komunikace, tím pádem už bude nájezd do technického dvora 

 

Ing. Wieluchová: Oni budou mít tu část zezadu? 

 

Ing. Mališ: Je dohodnuto, že budou mít tu část zezadu, oni tu zadní část chtějí mít oplocenou.  

S tím, že v zadní části je elektroměr a je proto odměřen prostor u zadních vrat. Nájezd všech těch 

těžších vozidel bude přes technický dvůr. Ta plocha, která je u vjezdu by zůstala jako parkoviště 

pro osobní vozidla pro kanceláře. 

 

Ing. Wieluchová: No je to docela nešťastné, že to bude tak rozházené. 

 

Starosta: To úplně nešlo, protože požadavek STRABAGU byl, že nechtějí, aby THP pracovníci 

měli společné šatny s pracovníky dělnických profesí. Druhá věc je, že ty dělnické profese, že se 

všichni nemusí z té stavby vrátit, protože oni mají působnost po celé Severní Moravě. Takže je 

otázka, jestli se tam potkají někdy všichni. 

 

Ing. Mališ: Další podmínka byla projednána - požadována, aby v patře nebyla další stavební 

firma,  

Zaměření STRABAG je stavební činnosti a my jsme zaměření na komunální činnost 

 

Mgr. Kojdecký: Nevím, jestli kapacita sprch bude dostatečná z hlediska hygienické normy 

týkající se počtu osob, včetně WC? Je to zjištěné, jestli to musí být? Já nevím. Ještě jedna věc, 

kterou jsem možná přeslechl. Ta zadní brána v současné době funguje na technickém dvoře, tak ta 

bude zastavěna? 

 

Ing. Mališ: Ta bude přes STRABAG. 

 

Mgr. Kojdecký: Ona je praktická. Cokoliv se stalo na Jelínkové, byla uzavřená nebo se něco 

dělalo, tak auta tudy projížděla. I ve vašem případě, když byla nějaká zácpa, porucha nebo 

bouračka na hlavní bráně, tak jste vyjížděli zadem. Bylo by dobré to zachovat. 

 

Ing. Mališ: Dobře, řeknu k tomu tolik, historicky se tam navezla nějaká zemina, která tam tvoří 

černou skládku - deponie v tom prostoru za tou branou, což je pozemek magistrátu, na kterém se 

bude budovat cyklostezka s eventuálním novým nájezdem na tuto stezku. Ve věci užívání brány  



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

13 

 

 

jsme jednali se STRABAGem o přístupu pro příjezd velké techniky – jeřábu. Oplocení je mobilní 

a dá se kdykoli posunout. Je tam strážní služba a nebyl by problém v nouzových případech tento 

vjezd používat, ona zůstane na původním místě. Oni si vybudují kamerový systém pro své 

prostory. Vzhledem k umístění kanceláří na patře v tom nevidím problém, že bychom nemohli 

spolupracovat. Dosavadní systém funguje tak, že od všech kanceláří jsou na vrátnici klíče 

v zalepených obálkách. 

 

Ing. Poštová: Ten záměr, kolik kanceláří bude ten STRABAG pronajímat, jestli vyvolává nějaké 

investice nebo rekonstrukci toho technického dvora? 

 

Ing. Mališ: Jedná se opravy bez stavebního povolení. 

 

Ing. Poštová: V jaké výši to bude? 

 

Ing. Mališ: Jsme ve fázi přípravy. Jedná se o věcech ve výši nájmu. 

 

Ing. Wieluchová: Jste před podepsáním smlouvy? To už jste dávno měli vědět. 

 

Ing. Mališ: Je to formou zápočtu, jestli oni budou chtít ty kanceláře v lepším stavu, protože víme, 

jaký tam je technický stav. Od vrátnice to jsou 70 léta. Teď se budou počítat metry a více měně by 

to bylo formou zápočtu vůči nájmu. Nepředpokládáme zásah do stavebního řízení. To dispoziční 

rozmístění je dobré. Jedná se výměny koupelen, záchodů atd. 

 

Ing. Poštová: Ptám se proto, že jste řekl, že je to majetkem technického dvora, ale samozřejmě je 

to majetek obvodu a dvoru je to svěřeno, ale další věc, to že se tam nepotkají bude smluvně 

zajištěno, kdo to bude udržovat, kdo bude uklízet, jak se budou podílet na těch nákladech? 

 

Ing. Mališ: Je přepočet nákladů na společné části. Dneska je tam paní uklízečka. Oni budou platit 

podíl na službách, které se budou jednoročně vyúčtovávat. 

 

Ing. Poštová: Byl na ten pronájem zveřejněný záměr? 

 

Ing. Mališ: Podle mého názoru nemusí technický dvůr zveřejňovat pronájem. 

 

Ing. Wieluchová: To si nejsem jistá. 

 

Ing. Poštová: Výše nájmu bude stanovená kým, a v jaké výši? 

 

Ing. Mališ: Výše nájmu je stanovena znaleckým posudkem, který jsem zadával zhruba v létě, 

takže máme znalecký posudek a jednali jsme s panem starostou a odsouhlaseno navýšení o 15 %. 

 

Ing. Wieluchová: Kolik je částka toho nájmu? 

 

Ředitel TD šel pro podklady. 

 

Starosta: V rámci 800 tis. Kč. Přepočítává se na m2 a podle toho o jaký druh plochy tam je. U 

těchto objektů se to pohybuje od 70 do 140 Kč za m2. 

 

Ing. Wieluchová: Mě by zajímalo, jaká výše toho nájmu se bude platit a kolik nás bude stát ta 

oprava? To byste měli vědět, když máte před podepsáním smlouvy. 
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Ing. Mališ: V současné době nájemné bylo na kancelářské prostory 1 495 Kč/m2/rok a za 

venkovní prostory 253 Kč/m2/rok. Celkem je to 501 tis. Kč za rok. 

 

Ing. Wieluchová: 501 tis. Kč je za všechno? Vnější i vnitřní prostory? 

 

Ing. Mališ: Za vnější i vnitřní prostory. Pouze za nájem, což zhruba odpovídá cca 41 tis. Kč/měs. 

K tomu jsou přepočtené náklady na dodávku vody, dodávku tepla. 

 

Ing. Wieluchová: To jsou zálohy. 

 

Ing. Mališ: Ano, to jsou zálohy na služby. Strážní službu, odvoz odpadů a úklid společných 

prostor a je tam stanovená záloha 31 894 Kč/měs., která se samozřejmě vždycky měsíčně a pak 

vyúčtuje. 

 

Paní Jančíková: Oni budou mít svoje hodiny?  

 

Ing. Mališ: Přepočtem. 

 

Ing. Wieluchová: Jak můžete přepočtem měsíčně fakturovat? Vy máte fakturaci za odběr vody, 

elektřiny, plynu měsíčně? Když nemáte roční vyúčtování, tak nemůžete někomu fakturovat. To 

prostě nejde. 

 

Ing. Mališ: Jedná se o zálohy. 

 

Ing. Wieluchová: Vy jste řekl přepočtem.  Zálohy vám dají, ale vy to nemůžete fakturovat, ale až 

na konci vyúčtování. To nemusí být na konci roku, ale když vy budete mít vyúčtování roční, tak 

to můžete vyúčtovat kdykoli během roku. Ještě mi řekněte, kolik budou stát ty opravy? 

 

Ing. Mališ: Zatím čekáme na jejich vyčíslení podle metrů čtverečních, tak tu položku ještě 

nemám. 

 

Paní Jančíková: Oni o těch 15 % budou platit jen určitou dobu nebo pořád? 

 

Ing. Wieluchová: Vy prostě musíte vědět, co tam budete měnit, kolik je tam metrů a vy nemáte 

představu kolik to bude stát? 

 

Ing. Mališ: Já jsem vám předložil rozpočet, kolik to přibližně bude stát, co se týče oprav těch 

prostor TD. 

 

Starosta: Každý si opraví svoji část a tu si taky musí zaplatit. Tu druhou část, kterou bude užívat 

SATRABAG si musí opravit na náklady, které budou započteny v tom. 

 

Ing. Wieluchová: Ta budova se bude opravovat, jsou tam prostory, které bude mít technický dvůr, 

a které bude mít STRABAG. Kdo ty prostory bude upravovat? Každý sám sobě nebo jeden pro 

všechny? Na to se ptám. My pro všechny a potom se započte nebo oni si udělají svoje a my svoje? 

 

Ing. Mališ: Největší pravděpodobnost my svoje a oni svoje. 

 

Ing. Wieluchová: Buď uděláte všechno, to se jim spraví a ……….věta nedokončena 

 

Starosta: Započte se to. 
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Ing. Wieluchová: Jak to můžete započítávat? Oni vám budou dávat nájem, my jim to opravíme, 

tak musíme zaplatit navíc tu opravu a vy jim to chcete započítávat? 

 

Ing. Mališ: Oni mají prostory, které jsou ve stávajícím stavu a my opravíme jen to co je 

v rozpočtu, oprava té části, kterou užíváme my. 

 

Ing. Wieluchová: Takže jim se to opravovat nebude, rozumíte tomu někdo? Kdo opraví všechny 

ty kanceláře? Kdo to bude platit? My nebo oni? Nebo napůl? Než se tam nastěhují. 

 

Starosta: Však se tam nastěhují po opravě. 

 

Ing. Wieluchová: A kdo to bude platit? 

 

Starosta: Mají to součástí té dohody. 

 

Ing. Mališ: Naše prostory budeme platit my a jejich zase oni. 

 

Ing. Wieluchová: Takže každý svoje. 

 

Ing. Mališ: Prostory, které užíváme my, tak zaplatíme my a ty co si opraví oni, tak se jim 

započtou do nájmu, protože ta smlouva je na dobu delší než jeden rok. 

 

Starosta: Ta smlouva není na dobu 5 let, ale je to na dobu 20, 30 let. 

 

Ing. Wieluchová: Já tomu rozumím. Vy totiž nevíte, jaká to bude částka. Co když to bude 500 tis. 

Kč a to půjde od nuly celý rok. Jak můžete mít nějaký efekt z toho, když to půjde nula z nuly. 

 

Ing. Mališ: První rok může být ta cena nižší, když to tak řeknu. 

 

Ing. Pastrňák: Jaký je předpoklad těch oprav? 

 

Ing. Mališ: Předpoklad je, že bychom se měli vejít do toho ročního nájmu. 

  

Mgr. Kojdecký: Kdo zkontroluje oprávněnost těch oprav? 

 

Ing. Mališ: to ještě nemám dořešené, doladili jsme nájem, doladili jsme služby, ale jsme ve fázi 

rozpočtu. 

 

Ing. Pastrňák: Takže předpokládáme, že nájem prvního roku padne na opravy? 

 

Ing. Mališ: Ano. 

 

Ing. Poštová: Někdo musí objektivizovat výši nákladů. 

 

Starosta: Technický dozor investora. 

 

Ing. Wieluchová: Vy budete mít pro něj náš technický dozor? On s tím bude souhlasit? On si něco 

opraví za 200 tis, Kč a vám řekne, že to bylo 400 tis. Kč a nula z nuly bude jeden rok a vy to ani 

nevíte. 

 

Starosta: Kdybyste byla na těch jednáních, tak pochopíte, že všechno, co oni ohlašovávali a 

chystají se ty smlouvy, tak jde všechno přes rakušáky nejde tady přes Českou republiku vůbec.  
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První předpoklad, abychom se dostali na nějaké dohody, tak to znamenalo, že musíme s nimi 

jednat ve fázi té, aby to bylo na víceletý pronájem. Ne na 5 let, ale aspoň na 20, 30 let. 

STRABAG se nabídl s tím, že ty pracovníky má a v zimních obdobích jsou nevyužití, že je 

použije na opravu svých kanceláří a našich kanceláří za v podstatě režijní ceny. Nebavíme se o 

tom, že se tam budou dělat nová okna, ale tom natáhnout perlinku a lepidlo. Bavíme se o 

základních úpravách, bavíme se o kachličkách. 

 

Ing. Wieluchová: Toto já nerozporuju. 

 

Starosta: Takže, abyste měli představu o těch částkách. V podstatě ta úvaha je, započíst opravu 

jim do nájmu. Oni nám zhodnotí objekt a my jim odpustíme část nájmu, protože nám ho 

zhodnotili nebo započteme. 

 

Ing. Wieluchová: To nemá logiku. 

 

Starosta: Já jsem technik, tak se na to dívám technicky. Když bude někdo něco opravovat tak má 

technický dozor investor. Dá se předpokládat, když my necháme opravit někoho něco na našich 

objektech, tak my jsem stavební dozor, který to bude dozorovat. 

 

Ing. Wieluchová: Prosím vás, jestli vy něco podepíšete a oni můžou být zdatní odborníci, tak vás 

můžou utáhnout na vařené nudli. Dají si tam ceny, jaké se jim budou hodit. Zápočet já naprosto 

chápu, tam nevidím žádný problém. Jenže vy jste před uzavřením smlouvy a neznáte jediné číslo. 

Vy máte jen to, že jste si znaleckým posudkem udělali nájem a nevíte, kolik to vůbec bude stát, 

ale vy pracujete s veřejnými prostředky, vy nemáte soukromé prostředky. 

 

Starosta: Co se týče obecně smluv, ty prošly samozřejmě přes právníky jak naše, tak jejich 

právníky. Co se týče vyčíslení, tak některá čísla se teprve chystají. Řekl jsem vám, že jsme před 

podpisem smlouvy, ale to je právě ta součinnost toho, že ještě čeká na výsledek těch rozpočtů, 

které přijdou, to on tedy ještě neví. 

 

Ing. Mališ: Bez rekonstrukce je ten objekt nepronajímatelný. Stav toho objekt, sociální zázemí, 

kromě našich šaten, které jsou opravené, ale to horní patro. 

 

Ing. Wieluchová: Vymyslím si, že to spravíme za 200 tis. Kč a oni za 500 tis. Kč a ten efekt bude 

stejný, o to tady jde. 

 

Ing. Pastrňák: Chtěl bych prostřednictvím pana starosty znovu požádat pane ředitele technického 

dvoru, aby připravil dlouhodobou strategii technického dvoru. Myslím, že už tam jste dostatečně 

dlouho, abyste to mohl dát přes Vánoce dohromady. Má být mírná zima, nebudete odhazovat sníh 

a že bychom dřív, než se ty smlouvy podepíšou, a jestliže jsou na takovou dobu, tak abychom 

měli možnost jako zastupitelé se seznámit s dlouhodobou strategií, kde tyto náklady budou 

uvedeny. Dnešní rozprava je k rozpočtu, kde je plánovaná položka, ta je odhadována a mi stačí 

jako zastupiteli, že v této chvíli víme, že spravujeme majetek obce, a že si na tu opravu vydělá pan 

ředitel. Je to samostatný bod. Připravte to, čím dřív, tím lépe. Já jsem to chtěl už z minulého 

zastupitelstva, a vy jste to udělal do tohoto zastupitelstva, aby bod technický dvůr byl 

samostatným bodem nějakého jednání. Zkuste to do poloviny února. 

 

Starosta: Tak do dalšího zastupitelstva? 

 

Ing. Pastrňák: Ne, mimo zastupitelstvo. 

 

Starosta: Dobře. 
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Ing. Wieluchová: My jsme tady nesmyslně navýšili technický dvůr a 900 tis. Kč minulé 

zastupitelstvo, tak se chci zeptat, kolik jste dali do rozpočtu na úklid a správu přednádražního 

prostoru. Je tam 1 220 tis. Kč, to je stejná částka jako loni nebo je vyšší a kolik jste požadovali po 

magistrátu a kolik vám dal? Řekl jste, že budete vyjednávat, tak by mě zajímalo, jak to dopadlo? 

 

Ing. Mališ: Je rozpočtována částka 1 220 tis. Kč, s tím, že jsem udělal opatření. Příští rok je 

zřízena položka 61 přednádraží a budou se ještě vyčíslovat náklady na pracovníka, který je tam 

navíc. 

 

Ing. Wieluchová: Takže ta částka je stejná jako loni? 

 

Ing. Mališ: Je stejná jako loni. Vyšší jsme v této fázi nedostali. 

 

Starosta: Ani nebyla šance s nimi vyjednávat. Je jiné vedení města, a to má své priority. A to 

bohužel nepatří mezi investice takového tipu.  

 

Ing. Poštová: V některém z dalších materiálů máme svěření nově zkolaudovaného dopravního 

hřiště. Je tam někde v tom materiálu, ke kterému teprve bude diskuze, tak mě zajímá, jestli jste 

podepsali nějaký předávací protokol? Zajímalo by mě, co v tom protokolu je, jaké byly podmínky 

provozu? Kdo bude řešit kdy a jak dlouho to tam bude provozovat? Samozřejmě, že to vyvolá 

nějaké náklady, ke kterým jsem v rozpočtu nenašla žádnou položku, která by tady s tímto počítala. 

 

Starosta: Co se týče provozu. Dneska to provozuje z hlediska výuky městská policie. Je to 

domluvené tak, že pondělí a středu budou do večera. Další dny je potom placená síla, která otvírá 

a zavírá bránu. 

 

Ing. Poštová: Nechci vás přerušovat, ale určitě tam budou velké náklady s tím provozem, jak na 

energie, tak….věta nedokončena 

 

Starosta: Náklady na údržbu jsou v podstatě nulové, protože tam je 3 roky udržitelnost projektu, 

kdy ta firma se zavázala nebo musí ze smlouvy vyplývající se starat o celou zeleň. 

 

Ing. Wieluchová: Jak dlouho? 

 

Starosta: 3 roky. A další, co tam je a týče se osvětlení, tak to osvětlení je ledkové a v podstatě svítí 

hodinu. V tomto období to bylo komplikované, pan inženýr Žitník se tomu věnoval z hlediska 

osvěcení, ale je tam, že hodinu denně ho uzavření svítit a pak se zhasne. Takže ty náklady jsou 

minimální. 

 

Ing. Poštová: Takže tam bude nějaká služba? 

 

Starosta: Je tam provozní řád, který definuje, jak se tam můžu pohybovat a kdy se samozřejmě 

otvírá a zavírá. 

 

Ing. Poštová: Takže to nevyvolá žádné náklady? 

 

Starosta: Ta paní, o které se bavíme, je placená z dotací na kriminalitu, která je z města. Toto 

samozřejmě budeme žádat na příští rok. 

 

Ing. Poštová: Dobře, děkuji. Čili v rozpočtu to není a nepotřebujeme vůbec nic v rozpočtu? 
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Ing. Wieluchová: Ještě zpět k té sokolovně, tady máte napsáno, že zajištění provozu je 601 tis. Kč 

jsou výdaje na platy, 600 tis. Kč energie a ostatní provozní výdaje 140 tis. Kč. Takže jak jste před 

chvílí řekli, tak ti lidé budou více méně odemykat, zamykat, brát objednávky a bude tam někdo 

uklízet. Kdo má provádět ten úklid? Ti správci? 

 

Starosta: Správci mají dělat základní údržbu. Uklízet šatny částečně a uklízečka o které se bavíme, 

je na úklid celé haly. K tomu je zakoupený čistící zařízení, které se může používat na základě 

odsouhlaseného druhu sportu. 

 

Ing. Wieluchová: A kde to máte tu částku? 

 

Starosta: Vy se pídíte po výsledcích, které nám nikdo neumí říct, protože ta hala, jak vy říkáte, 

podívejte se do haly do Polanky. Ty haly jsou všechny zavedené, dneska běží v nějaké rytmu. 

Vždycky je ten začátek jakési úskalí, které musíme absolvovat. My se bude snažit oslovovat 

firmy, aby tam dělaly různé organizace svých volnočasových aktivit. 

 

Ing. Wieluchová: Já se ptám na uklízečku. Ta paní tam bude uklízet, měla by být smlouvaná na 

několik hodin, ví se, jaký má plat a ta částka by tam měla být. To není nic, co se objeví někdy, to 

už musí být teď. 

 

Ing. Samková: Ona bude na poloviční úvazek. 

 

Ing. Wieluchová: To ej jedno, ale víte, kolik stojí, takže ta částka by měla být u toho. 

 

Ing. Samková: To je na položce 3412 

 

Ing. Wieluchová: To je na provoz dopravního hřiště a sokolovny 601 tis. Kč je platy, energie, 

opravy, služby. 

 

Bc. Štekbaeurová: Ti správci jsou na dohody, takže podle skutečnosti jsou vypláceni. Uklízečka 

bude ve stavu a je napočítána na poloviční úvazek. 

 

Paní Jančíková: Já jsem se chtěla zeptat na položku Ostatní záležitosti kultury, církví a 

sdělovacích prostředků. 120 tis. Kč je na vítání občánků a jubilanty a dalších 178 tis. Kč je na 

komisi? To znamená, že je to 300 tis. Kč pro komise? 

 

Ing. Samková: Který je to paragraf prosím? 

 

Paní Jančíková: 3399. Jak to je? Tady máte výdaje na občanské záležitosti, vítání občánků a tohle 

120 tis. Kč a kolik je potom na důchodce? Je to celkem 300 tis. Kč? 

 

Bc. Pušová: Ano to je na občanské záležitosti, vítání občánků, důchodci. 

 

Paní Jančíková: A co je potom těch 178 tis. Kč? 

 

Bc. Pušová: To je pouť, pietní akt, jarmark, nákup reklamních předmětů a jsou tam ještě nějaké 

dohody. 

 

Paní Jančíková: Mě to nebylo jasné, protože tam bylo v letošním roce už 170 tis. Kč a už máte 

148 tis. Kč vyčerpáno a že byste letos měli na příští rok jen 120 tis. Kč při těch akcích, je to nějak 

málo. 
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Starosta: Bylo to na základě požadavků, které byly dány. 

 

Paní Jančíková: Protože my jsme měli 80 tis. Kč. kdysi, tak se jenom ptám, protože teď to bylo 

148 tis. Kč je vyčerpáno za letošní rok za 1-9/2019. 

 

Bc. Pušová: Takovým základem při sestavování rozpočtu je, že vycházíme ze schváleného 

rozpočtu loňského roku. Když se podíváte na schválený rozpočet loňského roku tak tam máte o 15 

tis. Kč na celém to paragrafu navýšení a v tom dalším navýšení, co vy říkáte, že tam je, tak 

dochází k čerpání během roku, že si požadují další peníze a pokud jsou, tak se rozpočtovým 

opatřením schválí. 

 

Paní Jančíková: V těch rozpočtových opatřeních to nebylo. 

 

Bc. Pušová: Měli jsem na loňský rok schváleno 270 tis. Kč a en bloc k dnešnímu dni je 433 tis. 

Kč. 

 

Paní Jančíková: Ale když to bylo tolik a letos je 120 tis. Kč, tak se mi to zdálo trošku divné. 

 

Starosta: Ještě bych spíš upozornil na položku, kterou jste určitě zaregistrovali. To jsou dotace pro 

spolkovou činnost. Tam byla 300 tis. Kč a všichni cítíme, že je třeba podporovat tu sportovní 

činnost 

 

Starosta: Dávám hlasovat o návrhu rozpočtu MOb Svinov pro rok 2020 a střednědobého 

výhledu rozpočtu na léta 2021-2023 

Hlasování o návrhu 

Pro: 10                                              Proti: 0   Zdržel se: 5 

Návrh byl schválen 
 

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

Ing. Poštová: Já bych chtěla říct, že k tomu, abychom tady zvedli ruku, tak se ta investice má 

svěřit do majetku obce a nemáme dostatek informací. Je tam nějaký předávací protokol? Co 

obsahuje? Jestli obsahuje nějaká pravidla, nějaké podmínky? Podle mých informací je dopravních 

hřišť na území Ostravy asi 4, čili nějaké spádové oblasti bude mít město zájem, aby se užilo 

v širším okruhu. 

 

Starosta: Kolik jste říkala, že těch hřišť je? 

 

Ing. Poštová: 4. 

 

Starosta: Obsahově a velikostně jsou 2. Přívoz a tady. 

 

Ing. Poštová: Tím spíš bude jistě tlak na to, že ten provoz má být nikoli jen pro Svinov, ale pro 

větší oblast. 

 

Starosta: Tam už dneska jezdí spousta cizích škol. 

 

Ing. Poštová: Teď říkáte, že to nebude stál nic, ale tam budou náklady na provoz, to bez diskuzí. 

Tam se skutečně musí někdo o to starat. 3 roky dejme tomu a potom těžko budete říkat „a teď si to 

vezměte“. Myslím si, že je to dost závažné rozhodnutí a nemyslím si, že je rozumné. Nevím, jestli 

kluziště v Porubě nebo fotbalové hřiště ve Vítkovicích vlastně stadion ve Vítkovicích, jestli je 

svěřen do majetku obvodu. To těžko. Jsou to věci, které jsou nad rámec využití toho obvodu, je to  
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přidaná hodnoty, kdy naši lidi to můžou využívat mnohem více než děti, které jsou vzdálené, ale 

nevím, jestli je zrovna rozumné hrnout do toho, že to převezeme, protože teď máme růžové brýle, 

že to nebude nic stát, ale bude to stát.  

 

Starosta: Paní náměstkyně Bajgarová řekla, že budou tlačit na to, aby se příště zpoplatňovala 

v rámci Poruby. 

 

Ing. Poštová: Kdo o tom bude rozhodovat? 

 

Starosta: Řada těch hřišť, o kterých vy mluvíte, nemyslím konkrétně fotbalové, jsou v blízkosti 

základní školy, tak to chtějí přeházet, aby se o to starali tyto organizace, proto to dopravní hřiště 

chtějí natlačit na nás. 

 

Ing. Poštová: Co je natlačili? My s tím přeci nemusíme souhlasit. 

 

Starosta: My, když s tím nebudeme souhlasit, tak my si zastavíme investici na pokračování té 

výstavby II. etapy dopravního hřiště. 

 

Ing. Wieluchová: Oni zastaví, ne my. 

 

Ing. Poštová: To ani nevyslovujte, to přeci není možné. 

 

Starosta: Dnes je schválené územní rozhodnutí na pokračování etapy. V okamžiku, kdybychom se 

začali handrkovat, tak tím nic nezískáme. Jak jsem uvedl už na začátku, sokolovna stojí na 

pozemku svěřeném městskému obvodu. Stavba je také na pozemku svěřeném městskému obvodu. 

Tzn., že město nám převede na základě občanského zákoníku, stavba stojící na pozemku 

vlastníka, se stává vlastníkem. 

 

Ing. Wieluchová: Co garáže? 

 

Starosta: Pozor, tam se bavíme o novostavbách a účinností nového občanského zákoníku. 

 

Ing. Wieluchová: Zákony platí pro všechny. 

 

Starosta: Tam berete historickou souvislost. Dopravní hřiště se stavělo pod novým občanským 

zákoníkem. 

 

Ing. Poštová: Tak mi teď zdůvodněte, proč tady diskutujeme o svěřování, v tom případě jsou to 

úplně stejné tituly. Máme se vyjadřovat k tomu svěření. Proč? 

 

Starosta: Tady to zůstalo na tom, že jsme po tom nepátrali, ale u té sokolovny jsme to potřebovali 

právě vyřešit. 

 

Ing. Poštová: Přece takové, že nám někdo, něco natlačí, to je zcela lehkovážné rozhodnutí, které 

chcete dnes udělat. To není žádná sranda.  

 

Starosta: Takže radši umrtvíme investici? 

 

Ing. Poštová: Nic neumrtvíme. To je nátlak na naše rozhodnutí. Takový nátlak nemohl padnout a 

ani nepadl. 

 

Ing. Wieluchová: Oficiálně nemohl. 
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Mgr. Kojdecký: Já si myslím, že to nátlak v tomto případě není, protože dopravní hřiště, které 

postavil magistrát bez zázemí, kde je plno elektronických bezpečnostních prvků, semaforů atd., 

tak bez zázemí nebude funkční, to si přece nedovolí. 

 

Starosta: Dneska používají zázemí na naší základní škole. 

 

Ing. Wieluchová: Jednu třídu, to není žádné zázemí. 

 

Ing. Žitník: Chtěl bych vám situaci kolem dopravního hřiště více přiblížit. Chápu regulérní zájem 

zastupitelů na tom, zdali provozní náklady nebudou příliš vysoké. V současné době se jeví několik 

druhů, těch provozních nákladů. První je náklady na osvětlení jsou v úrovní kolem 10 Kč/hod. 

svícení, když budeme svítit hodinu denně, tedy 300 Kč měsíčně a ročně si to každý umí 

vynásobit. Náklady na údržbu zeleně jsou 2,5 roku pokryty z titulu udržitelnosti projektu, 

respektive záruky toho projektu. Náklady, které půjdou za obvodem jsou náklady, které teď 

vyvstaly na čištění komunikací, zejména teď na podzim, kdy tam napadalo listí a další náklady 

z pohledu obvodu dneska nejsou zřejmé. Dopravní výchovu na dopravním hřišti zajišťuje městská 

policie po odborné stránce dopoledne a pokud se bavíme o zájmu městské policie vyučovat 

dopravní výchovu ve Svinově, tak jsme předpokládali, že bude vyšší ten zájem. Spádově je zde 

plánováno využití pro všechny porubské školy, takže to dopravní hřiště nějakým způsobem 

fungovat bude. Pokud se bavíme o tom, jaký je postoj vedení města, tak musím říct, že na můj 

vkus až příliš zarputilá byla snaha pana starosty přenechat správu ať už městské policii nebo 

Statutárnímu městu Ostrava. Na jednání investiční náměstkyní zaznělo, že statutární město 

Ostrava umí tyto věci postavit, umí podpořit jejich výstavbu, ale nechce umět ty věci provozovat. 

Znovu pokud jsme chtěli ve Svinově dopravní hřiště, tak je na nás, abychom ho provozovali. Není 

to optimální stav, nic méně v situaci, kdy chceme udělat II. etapu, tak nám asi nezbývá nic jiného, 

než to akceptovat a najít tu cestu. Co se týče II. etapy z pohledu města, respektive z pohledu 

městské policie, je současná úroveň výuky dopravní výchovy ve Svinově dostačující. Městská 

policie si umí představit, že by v tomto režimu pokračovala dál. Ten, kdo chce II. etapu, tak to 

iniciuje Věříme, že se dokážeme na městě dohodnout, aby k realizaci II. etapy v nějaké dohledné 

době došlo. Je naplánovaný i postup, který už dneska pan starosta prezentoval. Společná 

projektová dokumentace pro stavební povolení a prováděcí projektová dokumentace a následně 

realizace sportovní části areálu s významný zapojením volných prostředků. 

 

Ing. Poštová: Ještě se znovu zeptám. Žádné písemné materiály o provozování a pravomocech a 

žádné podmínky neznáme, takže to dneska schválíme. Nemáme nic, žádný jiný materiál. 

 

Starosta: V předávacím protokolu nic víc není a to, co bylo reklamováno v rámci stavby…..věta 

nedokončena 

 

Ing. Poštová: O provozu a způsobu provozu, případně, jestli může být něco zpoplatněno, to nic 

nevíme a jen schválíme předání 

 

Starosta: V podstatě je ve fázi takové, že to provozuje městská policie v dopoledních hodinách. 

Není tam další provoz navíc. Bude možno určitě do budoucna, budeme nad tím určitě pracovat, 

aby se tam zapojili případné spolky, případně jiné organizace, které budou mít zájem. Když to 

běželo, tak to bylo dostatečně zabezpečeno, bylo tam plno lidí, kteří přijeli z okolí a využívali to. 

 

Ing. Poštová: To věřím, že plné, ale myslela jsem čtvrtina Ostravy jezdit, takže polovina Ostravy 

podle vašich slov a veškeré s tím spojené, ať už náklady nebo jiné činnosti bude bez jakékoli 

domluvy. 
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Starosta: Ještě abychom doplnili tu základní informaci. Musíme se ještě stavit za panem Gibasem. 

Existuje memorandum mezi Vysokou školou technickou a městem. Což nahrává na to, že v rámci 

projektové dokumentace, je naspané, že se budou používat elektro autíčka. Tam to stojí na tom, že 

my jako obvod na to prostředky samozřejmě nemáme, v podstatě spoléháme na to, že spolupráce 

mezi školou a městem nám pomůže, aby se to dobudovalo. Je tam předpříprava technická, je to 

nachystané na dopravním hřišti. Teď se hledá cesta, přes který dotační titul půjde přes město nebo 

přes kraj na dobudování a v podstatě vytvoření praktické plochy pro vysokou školu. Takže to, co 

se ptáte, je jen otázka na to, jak se k tomu postaví ti, co tam byli prvoplánově domluveni a 

dohodnuti. 

 

Ing. Poštová: Takže až bude ten cílový stav, bude budova, autíčka, stále to půjde za námi, tak už 

ty náklady mohou být docela enormní. Pořád nemáme nic vyřešeno a jen si myslíme, 

předpokládáme a budeme se snažit. 

 

Starosta: U toho projektu jsou vyčíslené provozní náklady na celý ten objekt. Je to jak u 

sokolovny, tak i u něčeho jiného. Až budeme vědět, jak jsou vypočítané provozní náklady na ten 

provoz toho areálu. 

 

Ing. Poštová: My teda nemám nic, jen to dneska převezmeme, na základě toho, že jsme si tady 

povyprávěli, co by mohlo být. 

 

Starosta: My jsme to vysvětlili proč. 

 

Ing. Dvorský: My teď vlastně řešíme I. etapu, která byla zrealizovaná. My víme, že lidi bude platit 

město. 

 

Ing. Poštová: Jak to víme? 

 

Starosta: My jsme řekli, že to bude z prevence kriminality. Ta paní, která to otvírá je z dotačního 

titulu prevence kriminality. 

 

Ing. Poštová: Vždyť se na to celou dobu ptám, jestli na to město dalo nějakou částku. 

 

Ing. Mužík: Jedná se o rozhodnutí, jestli zastupitelstvo městského obvodu vydá souhlasné nebo 

nesouhlasné stanovisko se svěřením. To není o tom, že bychom to dneska přebírali do majetku. 

Pakliže zastupitelstvo vydá souhlasné stanovisko, tak magistrát nám předá veškerou dokumentaci, 

předá nám předávací protokoly, předá nám hřiště v bezvadném stavu. Sám jsem viděl předávací 

protokol, mám ho v emailu a můžu vám ho poslat, kdy hřiště bylo investorovi ze stran zhotovitele 

předáno bez závad. Toto vybavení je součástí toho hřiště. 

 

Ing. Wieluchová: To my nerozporujeme. 

 

Ing. Poštová: Ale jak to bude s provozem? Budeme rádi, že tady celá Poruba jezdila 

 

Starosta: Zatím je to ve fázi, že to využívají v rámci výuky, čili město to spravuje. 

 

Ing. Poštová: Co spravuje město? 

 

Starosta: Pracovníka, který otevírá a zavírá bránu, to platí město z fondu kriminality.  

 

Ing. Mužík: Údržba zeleně jde za zhotovitelem, závady na komunikaci opět za zhotovitelem 

v rámci záruky, vandalismus musíme asi řešit v rámci pojistky 
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Starosta: Dávám hlasovat o vydání souhlasného stanoviska ke svěření Dětského dopravního 

hřiště v areálu ZŠ Bílovecká 

Hlasování o návrhu 

Pro: 10                                             Proti: 1   Zdržel se: 4 

Návrh byl schválen 
 

Ing. Poštová: Žádám o zapsání do zápisu, že jsem byla proti. 

 

Ing. Pastrňák: Já bych chtěl jednu připomínku. Já věřím, že tento bod nebude zase předmětem 

nějakého trestního oznámení, a že bude moci rada pracovat. Já beru, že jsme jako Hnutí Ostravak 

v předchozích zastupitelstvech, a že jsme tyto investice chtěli. Mě to připadá, že je to předmětem 

nějakého politického boje a zviditelňování se, jako bychom se báli nějaké zodpovědnosti. Tady je 

kupa práce, která se musí dotáhnout. Chtěli jsme to a ano bude to spojeno s prací a spojeno 

s finančními prostředky, ale otvírá to neuvěřitelnou možnost na zviditelnění Svinova. To, co se 

tady podařilo za posledních pár let, s tím, co se podařilo před x dalšími lety nesrovnatelně lepší, 

takže se toho nebojme a buďme rádi, že je nám město nakloněno, a že nám dává důvěru tyto 

majetky přebírat, a že se o to budeme muset starat, určitě se o to postaráme lépe my odsud než 

někdo z magistrátu.  

 

Paní Jančíková: Já jsem byla první, kdo chtěl tohle hřiště. Ostatní nebyli, ale já jsem byla první, 

která jsem si procházela hřiště, protože jsem řekla, že děti mohou jezdit na koloběžkách, na 

kolech, protože ve většině ulic to nejde. Byla jsem mezi prvními opravdu, ale nechci to, jak to je 

teď přidáno. 

 

Ing. Pastrňák: Tak já bych chtěl poprosit paní zastupitelko a všechny zastupitele, tak buďte aktivní 

a nekritizujte, jestli se něco pověsilo nebo nepověsilo. Přiveďte ty organizace, sponzory, vždyť je 

to pro nás, pro všechny, pro naše děti, pro naše sousedy a nehledejme jen proč to nejde. 

 

Paní Jančíková: Já tady chodím s dětma na to hřiště, a právě proto jsem říkala o tom parkování. 

Mám dojem, že je to špatná prezentace, aby ty děti tady přišli, závodili a učili se jezdit na těch 

kolech. A je ještě špatné, když si tam ti rodiče nemají ani, kde sednout, nemají, kde zaparkovat. 

 

Starosta: S tím parkováním se na to podíváme, to je zajímavá připomínka. 

 

Mgr. Kojdecký: Já bych tady kolegu Pastrňáka upřesnil a připomněl, že máme tady radu, která je 

tady zvolena a zastupuje obec a ta by se tím měla nejvíce zabývat z hlediska získávání 

návštěvníků a zajištění provozu. Ještě bych se vrátil, bylo tady řečeno 2,5 roku je tady všechno 

zajištěno. Za 2,5 roku tady už tato rada nebude a bude třeba jiná rada. Teď možná dáváte nějaký 

danajský dar. Stačilo dokončit II. etapu a potom to převzít celé. 

 

Starosta: Je to samozřejmě názor, ale je třeba spíše uvažovat tím směrem, který je stanovený na 

radnici. Ta radnice se těch věcí zbavuje. Dělá to záměrně, protože šetří ty peníze, kam je strká. 

 

RNDr. Kábrtová: Já mám jiný pocit, protože jsem to neviděla, tak možná, že mluvím blbě, ale je 

tam všechno zpracované i po stránce bezpečnosti? 

 

Starosta: Ano, bylo to součástí projektové dokumentace, ke které se vyjadřovali bezpečáci. 

 

RNDr. Kábrtová: Když přebíráme takové hřiště, tak to musí být zpracované tak, že když se tam 

něco stane, tak jak se to bude řešit? 
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Starosta: K tomu je ještě daný provozní řád. Na začátku byla paní Michnová z městské policie a 

potom se do toho vložil pan Žitník a nachystal podrobnější provozní řád. 

 

K bodu 6) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Diskuze. 

RNDr. Kábrtová: Já bych to jako příspěvková organizace takto udělat nemohla. Já bych 

musela ty peníze vrátit a znovu žádat. Myslím, že to bude i čistější pro nějaký audit. Nebo 

pokud to mají ve smlouvě. 

 

Bc. Štekbauerová: Ve smlouvě je, na co to mají přesně, ale máme v zásadách, že v případě, že 

dojde k nějaké změně, tak ji mají nahlásit. 

 

Ing. Wieluchová: Nebylo to nahlášené po akci? 

 

Bc. Štekbauerová: Nahlášené to bylo po akci. Nebo žádost přišla po akci. 

 

Ing. Wieluchová: To je ten problém si myslím. Před akcí by to možná bylo v pořádku, ale po 

akci, tzn., vrátit a dát jim znovu ty peníze. Není to zrovna čisté. Špatný postup. 

 

Ing. Lach: Ano, žádost přišla pozdě. Jestli je to možné nebo není možné, k tomu se vyjadřovat 

neumím, protože to nevím. Vím, že jsem o tomto mluvil už od února, ale žádost jsme nedali, 

protože jsme nevěděli, kde to bude, co se tam bude dělat, kolik tam pojede lidí a kdy se to 

bude konat. To se prostě neví až do konce. 

 

Ing. Wieluchová: O to nejde, jestli se to ví, ale audit to může napadnout. 

 

Ing. Lach: Je mi to líto, ale nemohlo se to udělat jinak. 

 

Ing. Wieluchová: Tak vraťte a požádejte znovu. 

 

Starosta: Máme nějaký materiál, pojďme hlasovat. 

 

Ing. Wieluchová: To je špatný postup. 

 

Mgr. Hrušková: Ta první varianta byla na radě, tak jak říká. Potom tam byla druhá varianta, 

že se jim to převede rovnou, a nakonec jsme si řekli, že dospějeme k stejnému závěru, akorát 

ohledně byrokracie kolem toho bude minimální. 

 

Ing. Wieluchová: Prosím vás, jsou nějaká pravidla, která se musí dodržovat, tady nejde o 

birokracii. 
 

Ing. Mitura chybí při hlasování. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o variantě B – neschválení změny účelu účelové dotace 

Hlasování o návrhu 

Pro: 8                                           Proti: 1   Zdržel se: 5 
 

Starosta: Dávám hlasovat o variantě A – schválení změny účelu účelové dotace 

Hlasování o návrhu 

Pro: 4                                           Proti: 8   Zdržel se: 2 
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K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

 

K bodu 7) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Bez diskuze. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o návrhu na vzdání se práva vymáhání pohledávky 

Hlasování o návrhu 

Pro: 13                                            Proti: 0   Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen 
 

K bodu 8) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o schválení zásad pro poskytování dotací pro rok 2020 

Hlasování o návrhu 

Pro: 15                                            Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 
 

K bodu 9) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Diskuze. 

Ing. Wieluchová: Chci se zeptat na společnost Hochbau, které bychom eventuelně prodali 16 tis. 

m2, proč a co je to za společnost? A proč nejsme schopni prodat nějakému soukromníkovi 

pozemek pod rodinný domek? 

 

Starosta: To je záměr prodeje. 

 

Ing. Wieluchová: Vím, že je to záměr. Proč společnosti jsou schopné obestavět 16 tis. m2 plochu, 

proč nejsme schopni to prodat soukromníkovi na rodinný domek? Proč musíme čekat na 

společnost, která to možná ani nepostaví? 

 

Starosta: To je bez přístupu. 

 

Ing. Wieluchová: Tak ať se to vyřeší tak, ať se udělají cesty, ať se udělá nějaký záměr a prodává 

se to jako parcela na rodinný domek.  

 

Ing. Žitník: Jako, že vlastník tohoto čtverečku by zasíťoval celou plochu? 

 

Ing. Wieluchová: Ne zasíťoval. Tady musí být nějaký projekt a může se to stáhnout někde 

z boku. 

 

Ing. Žitník: Jestli si dobře pamatuji, tak jsme byli podrobeni nějakému trestnímu stíhání kvůli 

toho, že jsme nechtěli prodat celiství pozemek. Teď tedy nerozumím tomu, proč bychom měli 

celiství pozemek dělit? 

 

Ing. Wieluchová: Je rozdíl prodat někomu pozemek na jednu budovu uprostřed a je rozdíl 

prodat pozemek na rodinný domek. To je snad rozdíl. 

 

Paní Jančíková: Tam je kousek cesty. 

 

Ing. Pastrňák: To je úplně bez přístupu. 

 

Ing. Wieluchová: Tam je cesta i tu je cesta. 
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Starosta: Dávám hlasovat o variantě A – vydat nesouhlasné stanovisko 
Hlasování o návrhu 

Pro: 13                                            Proti: 0   Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 10) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Bez diskuze. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o variantě A – vydat nesouhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu 

Pro: 13                                           Proti: 0   Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen 
 

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

Starosta: Dávám hlasovat o variantě A – vydat souhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                             Proti: 0   Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 
 

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

Mgr. Kojdecký: Vidím, že tady je komunikace, předpokládám a tam je žadatel o pozemek a 

mezitím je akorát plocha, která patří městskému obvodu. Nechápu, když si tam ten žadatel chce 

postavit rodinný dům, je v tom nějaký problém? 

 

Starosta: Územní plán je problém. Naproti je zahrádkářská osada. 

 

Mgr. Kojdecký: Může se tam stavět? 

 

Starosta: Ne. Je tam pole. 

 

Mgr. Kojdecký: To nejde vyjmout? 

 

Starosta: Musíš žádat změnu územního plánu, což trvá až 3 roky. 

 

Mgr. Kojdecký: Takže si může zažádat příčně a až tam bude mít pozemek na kterém může stavět, 

tak pak by se mohlo uvažovat, že to projde? 

 

Starosta: Může. 

 

Ing. Žitník: Respektive, ať si zažádá jako všichni ostatní. Všichni máme podlé plotu obecní 

pozemek, takže přístup mu obvod bez problému povolí a je to. 

 

Mgr. Kojdecký: To chápu, že si může zažádat. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o variantě A – vydat nesouhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu 

Pro: 12                                             Proti: 0   Zdržel se: 3 

Návrh byl schválen 
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K bodu 13) programu: bez úvodního slova předkladatele 
Bez diskuze. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o navrženém usnesení za kupní cenu ve výši 48 tis. Kč 

Hlasování o návrhu 

Pro: 15                                             Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

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

Starosta: Dávám hlasovat o variantě A – vydat nesouhlasné stanovisko 

Hlasování o návrhu 

Pro: 15                                           Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 15) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Projednali jsme Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

 
K bodu 16) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o variantě A – navýšit odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva a 

pro předsedy a členy komisí a výboru, kteří nejsou neuvolněnými členy zastupitelstva od 1.1.2020 

Hlasování o návrhu 

Pro: 11                                           Proti: 2   Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 17) programu: s úvodním slovem předkladatele 

Plnění usnesení ZMOb Svinov 

Členové KV provedli kontrolu stavu plnění vybraných usnesení zasedání zastupitelstva MOb a 

Rady MOb Svinov 

 

• 0055/ZMOb-Svi/1822/7                

Návrh na vydání nesouhlasného stanoviska k záměru prodeje části pozemku p.č. 555/2 v k.ú. 

Svinov,obec Ostrava 

 

Splněno: (nesouhlasné stanovisko statutárního města Ostrava)  

 

• 0056/ZMOb-Svi/1822/7                

Návrh na vydání souhlasného stanoviska k záměru směny části pozemků p.č. 691/3 a p.č. 699/2 za 

část pozemku p.č. 691/29 vše v k.ú. Svinov s doplatkem následným svěřením MOb Svinov. 

 

Plnění: trvá – v jednání (stanovisko statutárního města Ostrava) 

 

• 0057/ZMOb-Svi/1822/7                    

Návrh na vydání souhlasného stanoviska k záměru směny části pozemků p.č.690. p.č. 727/2 a p.č. 

3475/7 za části pozemků p.č. 726/1,726/2,726/3,757/2, 724/1,725, 758/2 vše v k.ú. Svinov ve 

vlastnictví Bellafiore, s.r.o, IČ 278 96 650, Praha 4 s následným svěřením MOb Svinov 

 

Plnění: trvá - v jednání (stanovisko statutárního města Ostrava) 
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• 0054/ZMOb-Svi/1822/7                       

Návrh na vydání nesouhlasného stanoviska k záměru prodeje části pozemku p.č. 1597/1 a části 

pozemku p.č. 1568/1 vše v k.ú. Svinov. ( K&Forest, Ing. Procházková) 

 

Splněno: (nesouhlasné stanovisko statutárního města Ostrava)  

 

• 0053/ZMOb-Svi/1822/7                      

Návrh na vydání nesouhlasného stanoviska k záměru prodeje části pozemku p.č. 563/1 v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava 

 

Splněno: (nesouhlasné stanovisko statutárního města Ostrava) 

 

„Aktualizace - regulace statické dopravy v lokalitě vymezené ulicemi Bílovecká,  

 U Rourovny, Tichá a Lipová“. 

 

Rada městského obvodu svým usnesením číslo: 0359/RMOb-Svi/1822/18 rozšířila a upravila 

rozsah parkovacích míst s možností parkování zdarma. Místní úprava se týká provozu při 

vjezdech na parkoviště u bytových domů č.p.  118, 138, 256 a 155, 117 na ul. Bílovecké v 

Ostravě-Svinově, spočívající ve změně textu dodatkové tabulky, dle situace odsouhlasené Policií 

ČR-Dopravním inspektorátem dne 26.07.2019 č.j. KRPT-177616/ČJ-2019-070706. a dále 

rozhodla   o systému vydávání povolení vjezdu na parkoviště za bytovými domy č.p. 115, 117, 

118, 123, 138, 155, 256, 693, 694 a 695 na ul. Bílovecké v Ostravě-Svinově zdarma.  

 

Usnesení číslo: 0538/RMOb-Svi/1822/25 Rada městského obvodu projednala   žádost vedoucí 

obvodu knihovnických služeb IV, Mgr. Ireny Šťastné, Opavská 6111, 708 00  Ostrava-Poruba, o 

pronájem části pozemku parc. č. 1006/8 o celkové výměře 12,48 m2 za účelem vyhrazení jednoho 

parkovacího stání pro osobní automobil   a  rozhodla   na straně pronajímatele uzavřít s 

příspěvkovou organizací, Knihovna města Ostravy, 28. října 289/2, 702 00, Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČ 00097586, nájemní smlouvu, na pronájem části pozemku parc. č. 1006/8 v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava, o výměře 12,48 m2, za nájemné ve výši 250 Kč/m2/rok vč. DPH, na dobu 

neurčitou, za účelem vyhrazení parkovacího stání pro osobní automobil. (Ostatní nájemci 

vedlejších parkovacích míst platí 500Kč/m2/rok vč. DPH). 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že Rada MOb Svinov postupuje při pronajímání pozemků k parkování 

zcela nesystémově. Není schopna definovat rozdílné podmínky pro vydávání parkovacích karet a 

povolenek. Vždy se jedná o parkovací místa na pozemcích města Ostravy svěřené MOb Svinov.  

Tato parkovací místa byla vybudována z prostředků MOb a ten také řádně provádí údržbu 

parkovacích míst na své náklady. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nakládání s veřejnými prostředky, trváme na tom, aby při 

pronajímání parkovacích míst (vydávání parkovacích karet, povoleních k vjezdu) byly sjednoceny 

podmínky na celém území MOb a tyto byly zcela   transparentní.   

Současná praxe Rady MOb Svinov se jeví jednoznačně jako sjednávání výhod určité skupině 

obyvatel. 

 

Byla podána informace o záměru možnosti odkoupení části pozemku p.č. 802/18 tzv. „Bártův 

park“. Výměra pozemku je 8 132 m2, vlastníky jsou fyzické osoby, každá s podílem ¼.  MOb 

Svinov na základě rozhodnutí usnesení číslo: 0491/RMOb-Svi/1822/22 má zájem odkoupit plochu 

cca 800 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava.    

(Proběhne geodetické zaměření části pozemku parc. č. 802/18, ostatní plocha, jiná plocha o 

výměře cca v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, vypracování geometrického plánu 

pro rozdělení pozemku a vypracování znaleckého posudku na ocenění této části pozemku).      
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Vzhledem k připravované realizaci výstavby „Propojení Francouzská - Rudná“ je nezbytné 

výkupu pozemku věnovat náležitou pozornost, jelikož se jedná o zabezpečení přístupu zejména 

obyvatel „Jižních svahů“ k plánované zastávce autobusu dle navržené koncepce technického 

řešení výše uvedené stavby. 

        

Starosta: Dneska je situace taková, že v projektu je naprojektované schodiště, které vede odnikud 

nikam, protože v okamžiku, kdybychom to nepropojili s tímto chodníkem, tak to schodiště tam 

naprosto ztrácí smysl a je to investice, která je naprosto zbytečná. My jsme vešli v kontakt 

s majiteli, ale musím říct, ne se všemi, kteří řekli, že pokud dáme nabídku, že o tom budou 

diskutovat. My jsem nachystali zaměření toho, co by pro ně bylo reálné, jak požadovali nebo 

řekli, součástí zaměření toho chodníku nějaké myslím 2 metry včetně veřejného osvětlení nad tím 

chodníkem a chystáme znalecký posudek, abychom se měli od čeho odpíchnout, ať víme, s jakou 

částkou můžeme jednat. Na to navazuje to, že v Porubě jsem jednal s paní místostarostkou, ta 

říkala, že v okamžiku, když bude mít vyřešenou naší plochu, takže jsou připraveni reagovat na to 

a dobudovat, protože tam část toho parku patří městskému obvodu Poruba. Neumím odpovědět, 

v jaké fázi to bude, protože i pro tu koupi toho pozemku, potřebujeme souhlas toho posledního 

vlastníka. To já neumím absolutně zjistit, protože on nekomunikuje ani s vlastní rodinou, on 

nekomunikuje s nikým. Musíme vymyslet jaký způsobem ho kontaktovat. S těmi ostatními jsme 

v běžném kontaktu, protože díky výstavbě patrových domů zasahuje ochranné pásmo právě do 

toho parku, kdy to ovlivňuje budoucí výstavbu na tomto pozemku. Tam je podle územního plánu 

plocha určená k hromadnému bydlení. 

 

Ing. Mitura: Já bych chtěl jenom připomenout, že tento problém se řeší už minimálně 30 let, jestli 

to nevíte. 

 

Ing. Wieluchová: Já to vím. 

 

Ing. Mitura: No, že jste si toho všimla teprve teď. 

 

Ing. Wieluchová: Já jsem reagovala na materiál z rady. 

 

Ing. Mitura: Já tam bydlím těch 35 let. Vím o tom, jak to tam vypadá, jaké nebezpečí tam hrozí 

při každém překročení vozovky. To je jenom otázka času, kdy se tam stane něco. Díky bohu se 

ještě nic nestalo, ale je třeba tohle to dotáhnout do konce. Říká se tomu Bártův park. Park jsme 

chtěli nějakým způsobem řešit, tedy celou tu oblast, protože oblast Rošického nemá svou plochu. 

Když nastane výstavba, která proběhne, tak ti lidé nebudou mít kam jít. Lidé z Rošického, a že 

jich tam je, by si zasloužila, kdyby ten park, který jsme chtěli už nějakým způsobem řešit pře 

několika volebními obdobími, ale s vlastníky zatím není řeč. Je tam památný strom kolem, 

kterého by se dal vybudovat krásný park. Byla by tam investice, která by šla z Ministerstva 

životního prostředí. Je třeba jedna s Porubou a jít do toho společně. První krok je teda udělat 

aspoň ten chodník pro lidi, aby se tam nestalo, co se tam může stát. 

 

Ing. Wieluchová: Já o tom vím celou dobu, ale protože ten materiál Propojení Francouzská – 

Rudná byl v radě, tak jsem ho otevřela. Já vím, že je to problém neřešitelný, ale pokud se to 

nevyřeší, tak ten kruháč bude opravdu zbytečný. 

 

Ing. Mitura: Teď už je na obou stranách chodník a může být vybudován přechod. 

 

Starosta: Tam je nakreslena cyklostezka a chodník a plus přechody pro chodce směrem 

k bývalému Bytostavu. 

 

Paní Jančíková: Chtěla jsem se zeptat, ten Lidl bude stát? 
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Starosta: Jste sice předběhla všechny ostatní, ale je to ve stavu takovém, že v podstatě město 

uhodilo na Lidl, že chce spolufinancovat právě tuhle rampu a Lidl se postavil k tomu takto, že 

vůbec zvažují, jestli tuto investici vůbec stavět, protože jestli se jim to prodraží natolik, že to pro 

ně nebude zajímavé. Zatím je tato informace, ale máme jednání s RNDr. Heroutovou k náhradní 

výsadbě, takže by to asi mohlo stát. 

 

Ing. Poštová: Nevím přesně kdy, myslím, že v roce 2002 jsme jako jedno z řešení tady, byl tedy 

jen náčrt, nebyl to projekt, ale jednali jsme s vlastníky, že by ten přístup zejména těch paneláků by 

nešel tím panelovým chodníkem, který tam je těch 30 let a je to nebezpečné, ale že by šel kolmo 

na ulici Nad Porubkou kolem těch řadovek. Ti vlastníci nám samozřejmě nechtěli prodat, protože 

by si roztříštili pozemek. Bylo jednání se všemi vlastníky, myslím, že byli 4, měli jsme příslib, že 

ano, ale nesouhlasné stanovisko bylo vlastníků těch řadovek. Na tom to ztroskotalo. Řadovky nám 

řekli, tady nikdo chodit nebude. I tu zastávku jsme měli předjednanou, ale ti vlastníci řadovek, to 

zapíchli. 

 

Ing. Dvorský: Musíme počítat pro nás ještě s jednou nedobrou variantou, že my zajistíme 4. 

vlastníka, my jim předložíme naši nabídku vycházející ze znaleckého posudku, jejich představa 

bude hodně jiná a město do toho nepůjde. Bohužel s tím musíme taky počítat.  

 

Ing. Mitura: Pomohla by nějaká petice? 

 

Starosta: Ne. 

 

Ing. Mitura: Proč do toho město nepůjde? 

 

Starosta: Město má peníze na výkupy pozemků, které vyhodnotí, že nejsou potřebné a tam je 

reálná šance. No uvidíme, co z toho bude. 

 

Ing. Wieluchová: Náplň činnosti KV pro I. pololetí 2020: 

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MOb Svinov  

Technický dvůr – kontrola 

 

Starosta: Poprosil bych vás o doplnění této pasáže, protože by mě zajímalo, co chcete kontrolovat. 

Je rozdíl, jestli budete kontrolovat lopatky nebo účetnictví. 

 

Ing. Wieluchová: Zřizovací listinu, smlouvy, činnost, jakou provádějí. 

 

Starosta: Jestli vás mohu požádat o doplnění. 

 

Ing. Wieluchová: Konkrétně to pošlu emailem. 

 

Starosta: Bereme na vědomí 2. zápis z jednání kontrolního výboru a schvalujeme plán práce 

na 1. pololetí 2020 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                              Proti: 0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 
 

Různé: 

Paní Jančíková: Chtěla jsem se zeptat na velkoobjemové kontejnery. 15. října jsme byli na výletě 

a přišla jsem před dům a před námi byl velký kontejner z OZO a nikdo o tom nevěděl, ten 

kontejner byl úplně poloprázdný a ráno v 7 hodin to odjíždělo. My jsme potom v kontejneru měli 

velké věci, které se normálně do popelnice nedávají a proč to nebylo napsáno v hlasateli? Jestli  
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jste to zapomněli, tak máte rozhlas, kterým jste měli vyhlásit kontejnery budou přistaveny. Nebylo 

to. 

 

Starosta: Přiznám se, že netuším, jestli to bylo nebo nebylo třeba v hlasateli, takže na to neumím 

reagovat. Co se týče obecně, protože paní inženýrka Wieluchová volala na technický dvůr, že 

chtěli pro občany kontejner na bioodpad. Technický dvůr na to reagoval, že to protáhl o týden 

navíc a posléze, tedy i na základě toho telefonátu, jsme přistoupili k tomu, že jsme přidali další 

týden navíc. Kromě toho týdne, kde se dávalo jenom vám se přivezlo potom ještě v dalším týdnu. 

Tady se bacíme, kolik peněz a o tom hospodaření. V tu chvíli taky nevěděli občané, že se to bude 

přistavovat, pokud se nepodívali na webové stránky. 

 

Ing. Wieluchová: Směrnice říká, že se kontejnery dávají od 1.4. do konce září, mám pocit, ale 

vždycky se to dávalo, když bylo hezké jaro, tak byly ty kontejnery dříve a vždycky byly v září 

déle a letos byl mimořádně krásný podzim, takže listí bylo až do listopadu. To, že máte lidi, máte 

prostředky, na ty pohonné hmoty vždycky máte, to nejsou ohromné náklady, ale když se ty 

kontejnery protáhly, tak jsme to hlásili a ti lidé to věděli. 

 

Starosta: Dohodli jsem se s panem ředitelem, že budeme operativně dávat tyto informace. 

 

Paní Jančíková: Vadí mi, že jste v pátek nehlásili, že kontejner bude v pondělí a ti lidé si to mohli 

přes víkend nachystat, protože jak přijdou z práce, tak už to tam nikdo nedá. 

 

Ing. Dvorský: Já bych se vyjádřil ke kontejneru z OZO. Bylo jednání komise životního prostředí 

na OZO, tak pan Belda má prezentaci činnosti pro město, tak tam jednoznačně řekl, že se budou 

přistavovat kontejnery v určitém harmonogramu a o tom harmonogramu bude městský obvod 

řádně a včas informován. V případě, že tato informace na obvod přijde, tak do nejbližšího 

hlasatele ta informace půjde. 

 

Ing. Wieluchová: To musíte zavolat na technický dvůr před uzávěrkou, jestli kontejnery budou a 

od kdy do kdy. 

 

Paní Jančíková: Když to teda nebylo, tak jste to měli vyhlásit rozhlasem. Vyhlašují se opravdu 

hlouposti a taková věc, která by měla být, tak není. 

 

Mgr. Kojdecký: Vánoční strom, v jaké je to fázi? Co se stalo? 

 

Pan Macháč: Však jsme dostali zprávu. 

 

Mgr. Kojdecký: Nesvítilo to ani na druhý pokus ani na třetí pokus. Chvilku svítili, chvilku ne. 

 

Starosta: Byla to opravdu technická závada. Dnes je to propojené jinak, dnes to pro jistotu svítí 24 

hodin. 

 

Ing. Wieluchová: Není to škoda? 

 

Starosta: Ne, to jsou ledky. Bohužel se stalo, co se stalo, ale nikdo ani žádná komise, ani člen rady 

ani kdokoli, jak jsme byli vyspecifikováni na facebookových stránkách, si určitě nepřál, aby se 

nerozsvítil vánoční strom. Všichni jsme byli zdrceni. Zapojilo se to, zkoušelo se to, ještě se to 

rozsvěcovalo v neděli ráno, fungovalo to, prostě stalo se. Je to tak, jak to je a doufejme, že jsme se 

ponaučili. Loni jsme to, jak vtipně někteří označují, rozsvítili dříve, letos vůbec, proto budeme mít 

větší účast na třetím rozsvícení, protože budou čekat na překvapení večera. 
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Paní Jančíková: Mě mrzí, že jste napsali do toho, že to udělal nějaký vandal ve výšce 1 – 1,5 m. 

To bylo opravdu velice špatné. Tam jste vůbec takové věci neměli psát, že to nějaký vandal 

prostřihl. 

 

Pan Macháč: Tam není naspané, že prostřihl, ale odizolované dráty. 

 

Paní Jančíková: Tam bylo, že to prostřihl, tak to tam nemělo být napsané. 

 

Ing. Mališ: Ten dopis jsem psal já. Příští rok to nebudeme zdobit až po spodní patro, ale zůstane 

to ve výšce 3 m, aby se k tomu nedostalo a nedalo se to potáhnout. Bohužel došlo k poškození, 

k servání zkratu, jističe a další věci. Je to napojené na systém veřejného osvětlení, tak přes den 

nejsme schopni na to reagovat. Ostravské komunikace jako správce veřejného osvětlení mají své 

požadavky, jističe a všechno. Nechtějí to na svém sloupu, ale na vánočním stromu. Kdybychom to 

zjistili, tak všechno je v 7, 8 metrech. Mám na příští rok vymyšlené jiné opatření, už je to 

připojené na rozvaděč obvodu, který je na hodiny, a když to řeknu, je to lepší a hlavně 

nedopustíme, aby se připojilo, až tak nízko k zemi. Z hlediska estetiky to nemá vůbec žádný vliv, 

když zůstane 2,5 m volného. 

 

Starosta. Pan kolega Machač nahazoval fáze, nebyli jsme schopni s tím nic udělat a nás to 

nesmírně mrzelo. Cokoliv je napadnutelné, že uděláte nebo řeknete, ale tohle nikdo nechtěl, nikdo 

jsme tomu nechtěli věřit. 

 

Paní Jančíková: Já vám věřím, ale neměli jste napsat, že to udělal nějaký vandal. 

 

Starosta: Bylo zajímavé sledovat občany, jak si mezi sebou předávají informace, že to byla 

sabotáž apod. Takže my jsme v podstatě na tom základě řekli, že to byla technická závada. I 

senioři, kteří měli mikulášské setkání se skoro všichni dotazovali, jestli to byla sabotáž nebo to 

fakt byla technická závada. Opravdu to byla technická závada. 

 

Paní Jančíková: Ještě bych chtělas k tomu vánočnímu stromku. Na příště si zajistěte nějaké 

pódium, není vás opravdu vůbec vidět, a ni děti. Slyšet vás taky nebylo. Jak jste odpočítávali, tak 

jste to mohli trochu zachránit, že jste mohli začít zpívat koledy. 

 

Starosta: Paní Jančíková, já s vámi plně souhlasím, ale řeknu vám, že by se ve mně krve 

nedořezal. Stál jsem tam a říkal jsem si, že to není možné. 

 

Paní Jančíková: Vím, jak jste hovorný a jak zpíváte, tak jste to mohl zachránit. 

 

Starosta: V tu chvíli jsem byl zoufalý a běžel jsem tam za nimi, ať se dozvím, co se děje, proč 

strom nesvítí. 

 

Ing. Wieluchová: Kdyby se to stalo loni nám, tak co by se všechno na to tom facebooku objevilo? 

Jaký by tam byla ironie a spousta věcí? A že jsme nedali za nás ani jeden příspěvek, nikdo na to 

nereagoval. 

 

Starosta: Sociální sítě, jsou sociální sítě, každý si tam dá, co je správné nebo, co si myslí. 

 

Paní Jančíková: Vidíte, jak jsou svinovští občané slušní? Dívala jsem se na Report a byla tam 

reportáž, kde se rozsvěcovaly vánoční stromy, třeba v Pustkovci měli ohňostroj a pořád jsem 

čekala, že ukážou Svinov, jak je tma. 
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Ing. Žitník: Ten strom, který tam dneska je, usychá. Pravděpodobně příští rok musíme najít 

náhradu. Padají tady různé návrhy. Všechno asi směřuje k tomu stromu, který je vysazený na 

prostranství před kostelem. Je menší, ale víme, že bude o to krásnější. Pokud máte nějaký jiný 

návrh, tak ho zašlete. 

 

Ing. Wieluchová: Myslím, že je dobré vysadit 2, 3 stromy jako rezervu. Jinak rostou, něco se 

stane uschne atd. 

 

Paní Jančíková: Ještě o tom jarmarku. Tam byly stánky, já jsem tam byla dopoledne, byla tam 

paní Macháčová se synem a jinak vůbec nikdo tam nebyl. My jsme byli včera na pochodě a 

děvčata říkala, že tam byla kolem půl 2 a půl 3, a že tam nebyl nikdo. Myslím si, že i ten program 

byl takový nějaký nešťastný, že jste měli koncert v lidové škole umění, že ti lidi tam byli a že tam 

opravdu nikdo nebyl. Byla jsem 2x dopoledne. Ti stánkaři tam od 8 hodin nebudou stát, kdy 

prodají jedno kafe, jednu baňku. Takže opravdu si myslím, že od té 8 hodiny to bylo nešťastné. 

 

Mgr. Kojdecký: Mám takový podnět. Přemýšlím, jestli je důvod mít 2 vánoční stromy, proč se 

neudělá jeden pořádný? Třeba před úřadem. 

 

Starosta: Zapíšeme si to a zamyslíme se nad tím. 

 

Mgr. Kojdecký: Předpokládám, že ten kabel šel někde do opravy. Opravuje se nebo jsou rezervní 

kabely? 

 

Starosta: To bylo v uchycení. Musela přijet plošina. 

 

Mgr. Kojdecký: Mě tam třeba chybí, když se dívám na facebook, tak vidím s každým potřesení 

ruky, z každé návštěvy 10 fotek, takže mi tam chybí, kdyby se něco stalo….. věta nedokončena 

 

Ing. Pastrňák: Rok je za námi práce v tomto zastupitelstvu, takže jsem chtěl všem poděkovat za 

spolupráci a poděkovat radě za nový impuls k tomu, že jste nám zvýšili odměnu za práci a chtěl 

bych odporučení rady, komu můžu věnovat tyto prostředky? Svinovským nadacím nebo 

potřebným ve Svinově a budu rád, abychom příští rok nezhodnotili práci jen starosty, ale celého 

zastupitelstva. Rád bych vyzval k přípravě koncepčního materiálu Svinov 2020-2030, abychom si 

tady potom nepředávali velké brambory. Pomalu se naplnilo to, co jsme chtěli vybudovat a 

dochází zásobník akcí a měli bychom si říct, jaký ten Svinov za 10 let chceme mít pro ty další 

generace, kteří tady budou sedět za námi, abychom jim nepředávali, jak říkal tady pan Kojdecký 

nějaké věci, které oni nechtějí. Byl bych rád, kdybychom se i jako zastupitelé sešli při sázení 

stromu a řekli, co tady chceme. 

 

Starosta: Přeji všem krásné vánoční svátky, bohatého Ježíška, ať se potkáte v rodinných kruzích a 

do nového roku hodně zdraví a hodně štěstí. Tímto končím dnešní zasedání, děkuji za pozornost. 

 

Konec v 17:30 hodin. 

Zapsala: Lucie Fucimanová  

 

 

 

 

Ing. Radim Smetana       

             starosta               
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